Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse
Plats: Skype
Datum: 18/1- 2021
Tid: 19.00
Närvarande: Nursel Arwohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo,
Elisabet Nison, Atea Baravdish, Sara Josef och Bironia Orahem
Frånvarande: Yildiz Kerimo
PROTOKOLL
1.
2.
3.

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

4.

Besluts – och föredragningsärenden
a. Jönköping söker bidrag för tjejfotboll
AKF är positiva till att fotbollsförening Assyriska IK, Jönköping vill få
mer kvinnor aktiva i idrottsföreningar. AKF kommer att stödja
föreningen när ansökan och dokumentation har kommit in.
b. Årsmöte, när, var, hur
På grund av rådande Corona-pandemin kan AKF inte ha sitt årsmöte
till våren. Nursel tar kontakt med myndigheterna om vi kan ha
årsmötet till hösten. AKF följer FHM riktlinjer.
c. Bli hyresgäster i Assyriska föreningen i Södertälje
AKF har möjlighet att vara hyresgäster i Assyriska föreningen i
Södertälje.
d. Information om stadsbidrag
Nursel, Zekiye och Elisabet kommer att närvara digitalt på
informationsmöte om stadsbidrag den 8/2-2021. De återkommer
med mer info.

5.

Projekt ansökningar
a. Länsstyrelsens godkännande av delårsrapporten av AKFasylprojekt
Delårsrapporten av AKF-asylprojekt är godkänd av Länsstyrelsen.

6.

Ekonomi rapportering
a. Info om Ekonomi

Atea rapporterar om ekonomin.
7.

8.
9.

Övriga frågor
a. Hemsidan och emailadress
AKFs hemsida är uppdaterad och tillgänglig på
www.assyriskakvinnoforbundet.se
AKFs emailadress är: info@assyriskakvinnoforbundet.se
Medlemmarna kan gå in och söka bl a projekt mm
b. Status för boken om AKF-40 årsverksamhet
AKF vill titta på boken för andra gången innan
Morris layoutar den. Morris har skickat tre textformat och styrelsen
beslutade om testformat 3. När han får klartecken från styrelsen så
ska han börja layouta boken.
c. Status för AKFs-40 års film
Samira informerar om att Ninos kommer att ta kontakt med Nursel
och Afamia om filmen.
d. Status AKF-asylprojekt
AKFs asylprojekt fortlöper och började igen efter julhelgerna den
11/1-2021.
Elisabeth Kavakcioglu och Hedra Malki undervisar asyldeltagarna.
e. Info om Assyrian World-Conference 2021
Nursel närvarar fortfarande på Zoom möten och informerar om
konferensen 2021. Bironia kommer att närvara på Zoom möten om
Nursel får förhinder. Kommittén håller på att planera inför
konferensen som kommer att äga rum till hösten. De återkommer
med mer info.
Nästa möte
23/2-2021 Skype
Mötets avslutande
Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat.
Sekreterare
Ayfer Rhawi

Justerare Zekiye Cansu

Bironia Orahem

