Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse
Plats:
Skype
Datum: 9/11–2020
Tid:
kl 19.00
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo,
Elisabet Nison, Atea Baravdish, Sara Josef och Yildiz Kerimo
Närvarande per telefon: Bironia Orahem
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel öppnade mötet
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Samira Gergeo och Elisabet Nison valdes till justerare
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll

5.

Besluts – och föredragningsärenden
a. Bokens layout?
Morris Esa fixar eventuellt layouten.
b. Bokens korrekturläsning?
Förslag för bokens korrekturläsning, Svante Lundgren,
Eva Nordström.
c. Bokomslaget?
Förslag för bokens omslag, Beth Kanu.
d. Stöd till Nineveh academic chair at the university of Salamanca
Nursel informerar om Zoom mötet med professor
Dr. Efrem Yildiz på universitet i Salamanca.
AKF kommer att stödja Nineveh academic chair prof. Dr. Efrem Yildiz
för forskningen som fokuserar på det assyriska språket, historia och
kulturen. Han kommer även att delta i konferensen som planeras i
Bryssel 2021.

6.

Projekt ansökningar
a. Ansökan till jämställdhetsmyndigheten. Komplettering för ansökan
över 5 prisbasbelopp
Ansökan till jämställdhetsmyndigheten är inskickat.
För att få över 5 prisbasbelopp behövs en auktoriserad revisor.
Auktoriserade Revisorn har inte möjlighet att komplettera ansökan
över 5 prisbasbelopp just nu eftersom det var för kort tid.

b. AKF-asylprojektets delårsrapportering
AKF kommer att skicka in AKF-asylprojektets delårsrapportering
som skall vara inne den 15 nov.
c. Bidragsansökan av Isa Yalin för inköp av instrument i Tur Abdin.
Nursel kontaktar Isa att AKF kan inte bidra/stötta privata personer.
d. Hur går det med stödinsamlingen till kvinnor och barn i Syrien?
Atea informerar att det är få som har bidragit. AKF fortsätter med
insamlingen och hoppas att fler vill stödja utsatta kvinnor och barn i
Syrien inför juletid. Behovet är otroligt stort.
Bankkontot är ett plusgiro på Nordea: 490140-1
7.

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

8.

Övriga frågor
a. Info om asylprojektet och ”Clowner utan gränser”
AKF-Asylprojektet fortlöper med blandade deltagare bl a asyl,
nyanlända och de som behöver språkstöd. När ”Clowner utan
gränser” kom på besök, deltog förutom Nursel och Zekiye 43
deltagare till.
b. Info om världskonferensen 2021
Nursel informerar om konferensen 2021 i Bryssel. De har haft
diskussioner kring stadgar/mål och har bildat olika kommittéer för
planering inför konferensen.
c. Boken om AKF
Nursel har kontinuerlig kontakt med Anna Melle om boken.
Det fortlöper och går framåt.
d. Info kvinnokommitté SIOS
SIOS kulturfestivalen, som skulle äga rum den 22 nov i Vällingby
Folkets Hus är inställd. AKF vill bjuda in Hulya Sinemli för mer
information om SIOS samarbete med organisationer.
e. Hemsidan
Nursel och Zekiye informerar om att hemsidan fortfarande inte är
tillgänglig och de jobbar på.
f. AKF 40-års kortfilm
Samira informerar om att Ninos vill ha material för filmen.
g. Assyrier Utan Gränser och Assyriska Hjälpfonden
AKF stödjer som vanligt AUGs och AHFs julkampanj.

9.
10.

Nästa möte
12/12-20 kl 12, Hågelbyparken
Mötets avslutande
Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
Ayfer Rhawi

Justerare
Samira Gergeo

Elisabet Nison

