Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse
Plats:
Assyriska kulturföreningen i Botkyrka AKFB
Datum: 26/9-2020
Tid: kl 11.00
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo, Elisabet
Nison, Atea Baravdish, Bironia Orahem och Yildiz Kerimo
Frånvarande: Sara Josef
PROTOKOLL
1.
2.
3.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel öppnade mötet
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Samira och Atea valdes till justerare
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes

4.

Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll

5.

Besluts – och föredragningsärenden
a. Skype med Anna om boken
Anna tackar AKF för uppdraget och förtroendet hon har fått för att skriva
boken om AKFs resa sedan den bildades på 80-talet. Om allting går som
planerat kommer boken vara färdig till våren 2021.
Hon informerar om hur långt hon har kommit med att samla material,
börjat strukturera sitt arbete och sammanfatta. Komplettering av material
som fattas kommer att skickas till Anna. Hon inväntar svar på frågorna
hon har skickat till alla som har suttit som ordföranden i AKF. Det finns
utrymme för sittande styrelseledamöter att medverka i boken. Nursel är
kontaktperson så att styrelsen får kännedom om innehåll och hur arbetet
utvecklas.
b. AKF 40-års kortfilm
AKF har beslutat att Ninos Shabo får i uppdrag att göra kortfilm på 15 min
om AKF. Ninos kom med ett förslag som godkändes av styrelsen.
Samira är kontaktperson och kommer att informera styrelsen om innehåll
och filmens utveckling.
c. Bidrag för familjeläger till Inanna föreningen
Dokumentation från Inanna föreningen kom in och 5000 kr i bidrag har
skickats.

d. Eventuella kommande aktiviteter
Inga kommande aktiviteter pga rådande Corona-pandemin. AKF följer
Folkhälsomyndigheternas riktlinjer.
6.

Projektansökningar
a. Inlämning av slutrapporten för AKF asyl-projekt 2019-2020
Slutrapporten har lämnats in av Nursel .
b. Ansökan till Stadsbidrag inlämnas senast 1 oktober
Ansökan är på gång och Nursel kommer att skicka in det senast 1 okt.

7.

Ekonomi rapportering
a. Atea rapportera om ekonomin
Styrelsen har fått en ekonomigenomgång av Atea.

8.

Övriga frågor
a. Info om Sios
Nursel informerar om att SIOS har begärt och fått uppgifter om
medlemsantalet i AKF.
b. Info om AKF-asylprojekt
AKFs asylprojekt går bra och fortlöper. Nya deltagare både asyl och
nyanlända deltar.
c. Info om Assyrian World-Conference-2021
Nursel informerar om att AKF är med och planerar/organiserar
världskonferensen som kommer att äga rum i sep-nov 2021 i Bryssel.
Kommittén består av olika personer från hela världen som har sina möten
på Zoom. Om Nursel får förhinder att vara med på Zoom kommer Bironia
istället att delta.
d. Info hemsidan
Hemsidan är på gång.
e. Hemlandet
Samira informerar om dagens situation i Kamishli.
AKF beslutar att stödja/hjälpa utsatta kvinnor och barn i hemlandet med
bidrag. Syftet är att de ska stanna kvar i hemlandet och genom att köpa
material, t ex tyger och sy upp kläder mm, för att sälja och försörja sig
själva.

9.

Nästa möte
Inanna föreningen

10. Mötets avslutande
Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
Ayfer Rhawi

Justerare
Samira Gergeo

Atea Baravdish

