
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse 
Plats: Föreningen AKFB   
Datum: 29/5-2021 
Tid:  11.00  
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo,  
Elisabet Nison, Atea Baravdish, Sara Josef och Bironia Orahem  
Frånvarande: Yildiz Kerimo  
 
Protokoll  
 
1. Mötet öppnande 

Nursel öppnade mötet  
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Samira och Sara valdes till justerare 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Årsmöte 28/8-21 
AKF kommer preliminärt att ha sitt årsmöte den 28/8-21 i 
Katrineholm. AKF följer FHM riktlinjer. 

b. Kvinnoläger i Katrineholm 27/8-29/8-2021 
AKF kommer preliminärt anordna ett kvinnoläger i Katrineholm den 
27/8-29/8-21. AKF följer FMH riktlinjer. 

c. ABF 
AKF har ett samarbetsavtal med ABF och kontakt är tagen med ABF 
angående tryckningen av 40-årsboken. Om ABF godkänner detta så 
kommer deras logga vara med i boken. AKF väntar på svar från ABF. 

d.  40-årsboken om AKF 
Styrelsen har diskuterat kring boken och beslöt att inga fler  
ändringar/ tillägg skall göras. Boken ligger hos Morris för layouten. 
Anna väntar på att få den av Morris för sista kontrollen innan den 
skall ut till tryckeriet. Några av styrelsemedlemmarna har fått i 
uppdrag att undersöka priser på olika tryckförlag för tryckningen av 
boken, för att sedan besluta vilket förlag som skall trycka den.  
AKF-styrelsen har beslutat att trycka 500 exemplar. Samira tog upp 
betalningen till Anna. Enligt överenskommelse av senaste 
tilläggsavtalet mellan AKF och Anna, skall Anna få sin betalning av 
samtliga arvoden senast i slutet på maj. Detta har styrelsen godkänt. 
 

6.  Projekt ansökningar 



a. Familjeläger Inanna föreningen 
AKF väntar på att Inanna föreningen kommer in med dokumentation 
om familjeläger så att bidrag kan skickas. 
 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Atea informerar om ekonomin 
Atea gick igenom ekonomin. 

  
8.   Övriga frågor 

a. AKF filmen 
Filmen om AKF är på gång. Styrelsen skall se den först och ge sitt 
medgivande innan den kommer ut. Ninos kommer att delta på vårt 
nästa möte och informerar om filmen. 

b. AKF-asylprojekt sommarutflykt och avslut 3/7-2021 
AKFs asylprojekt avslutas med en sommarutflykt till Parken Zoo den 
3/7-21. 

c. Assyrian World Conference 2021 
Assyrian World Conference första konferens 2021 kommer kanske 
att ske digitalt. De har lanserat via sin Facebooksida Assyrian World 
Conference 2021, för alla som är intresserade. 

d.  AKFs hemsida 
Zekiye tog upp frågan om vår nya uppdaterade hemsida. Hon inser 
att det blev svårare för våra medlemmar att hitta våra 
dokumentationer och de aktuella nyheterna. Vi bör diskutera detta 
med företaget som genomfört hemsidan. 

  
9. Nästa möte  

27/6-21 kl 10.00 i Södertälje. 
 

10. Mötets avslutande 
Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat.  
 
 
Sekreterare                                Justerare  
 
Ayfer Rhawi                              Samira Gergeo                   Sara Josef  

 
   

  


