
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse  

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje  
Datum: 20210410 
Tid: kl 11.00 
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo, Elisabet 
Nison, Atea Baravdish, Bironia Orahem och Yildiz Kerimo  
Närvarande per telefon: Sara Josef    
 
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel öppnade mötet 
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Elisabet och Atea valdes till justerare 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Mångkulturellt centrum, MKC, samlar in berättelser om folkmord 
MKC kommer att ha en utställning som har fokus på folkmord och 
brott mot mänskligheten. Från AKF kommer Zekiye och Yildiz 
närvara digitalt på möte den 16/4-21. 

b. Kompletteringar till boken 
Samira, Elisabet och Atea har gått igenom  AKFs 40 årsboken.  
AKF har tagit del av deras synpunkter, tillägg och ändringar de 
framförde. AKF har beslutat att alla tre går igenom 
kompletteringarna tillsammans med Anna. 

c. SIOS Kvinnokommitténs årsmöte 
AKF väljer att Hulya, Sabah och Mecide fortsätter representera AKF 
på  SIOS årsmöte. Nursel tar kontakt med respektive. 

d. AKFs årsmöte 
AKF har bokat ett preliminärt årsmöte den 28/8-21. 

e. Stödja munken Fader Ahos situation i Turkiet  
Zekiye kom med ett förslag till styrelsen om AKF skall komma ut med 
ett uttalande om Fader Ahos situation i Turabdin. Zekiye har fått i 
uppdrag att skriva ett uttalande och sprida ut det på media, AKFs 
hemsida och andra nödvändiga organisationer. Turabdin kommittén 
har digitalt möte den 11/4-21 kl 15 om situationen. Zekiye skickas 
som representant för AKF och återkommer med mer info. 
AKF kommer inte att ge upp kampen för Fader Ahos frikännande.  

 



 
6.  Projektansökningar 

a. Ansökan om bidrag för AFFs tjejlag  
AKF kommer att stödja AFFs tjejlag i Södertälje och Jönköping när 
ansökan har kommit in. Ansökan om projekt görs på vår hemsida 
www.assyriskakvinnoforbundet.se. Vi ska också ha fått in 
dokumentation om tjejlagen i word dokument och en bild. 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Info om ekonomin  
Atea rapporterar om ekonomin. 

  
8.   Övriga frågor 

a. Info om asylprojektet 
Pågående asylprojektet fortlöper till den 31/6-21. 

b. Slutrapport till Jämställdhetsmyndigheten 
Slutrapporten till Jämställdhetsmyndigheten är inskickad. 

c. Besim Aydins bok 
Besim Aydin har gett ut sin bok  ”Rid mot Paradiset”. 
Besim har sponsrat AKFs styrelsemedlemmar med var sin signerad 
bok. AKF tackar och önskar Besim lycka till med fortsatt skrivandet 
av nya böcker. 
 

  
9. Nästa möte  

Nursel återkommer om ett nytt möte senare. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Sekreterare  
Ayfer Rhawi 

 
 
Justerare                                          
Elisabet Nison                                Atea Baravdish  

 

 
 
 
 

http://www.assyriskakvinnoforbundet.se/

