
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse  

Plats: Föreningen AKFB 
Datum: 27 juni 2021 
Tid:  10.00  
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Bironia Orahem, Yildiz 
Kerimo, Samira Touma, Seyde Issa, Hulya Gursac Sinemli, Sabah Elia 
Närvarande per telefon: Sara Josef, Elisabet Nison, Seyde Barkarmo  
Frånvarande: Samira Gergeo, Atea Baravdish  
 
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

Nursel öppnade mötet och välkomnade valberedningen och SIOS representanter 
till dagens möte. 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Zekiye och Yildiz valdes till justerare 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes  

4. Föregående protokoll  
Nursel går igenom föregående protokoll  
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Årsmöte och kvinnoläger 27-29 aug i Katrineholm 

Styrelsen tog beslut om att ställa in årsmötet och kvinnolägret pga 
omständigheterna kring covid-19. Zekiye kontaktar 
Jämställdhetsmyndigheten om vi kan skjuta upp årsmötet till mars 
nästa år. AKF följer FHM riktlinjer. 

b. AKF -film 
Filmen är under bearbetning och inte färdig än. Styrelsen kommer 
att ge sitt godkännande innan den kommer ut. 

c. Layout och tryckning av boken, ex -antal 
Boken är under layouten och styrelsen kommer att ge sitt 
godkännande innan den går till tryckning.  

 
6.  Projekt ansökningar 

a. AKF har inga projekt ansökningar  
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Nursel informerar om att Anna har fått all sin betalning för boken 

enligt avtalsöverenskommelse. 
  
8.   Övriga frågor 

a. Info AKF-asylprojekt och slut redovisning 



Slutrapporten skall göras senast i slutet av augusti. Som avslutning 
har asylprojektet en utflykt till Parken Zoo den 3/7-21. 

b. SIOS informerar 
Hulya och Sabah närvarade från SIOS. Hulya, ordförande för SIOS, 
informerar om att de kommer att ha olika aktiviter och AKF kommer 
att få mer information om detta. AKF ser fram emot ett samarbete 
med SIOS och kunna delta i olika aktiviteter. 

c. Info ABF 
Det finns ett samarbetsavtal mellan ABF och AKF. Styrelsen kommer 
att diskutera ABFs villkor, bland annat om hur deras logotyp skall se 
ut i AKFs 40-års bok. 

d. Inventarier AKF 
AKF kommer att gå igenom all material och göra en inventarielista.  
Styrelsen hade en diskussion om ett rum/lokal där allt kan vara 
samlat. Under nästa styrelsemöte kommer vi att besluta vilka 
uppgifter var och en skall ha i denna fråga. 

e. Assyrian World Conference 2021 
Bironia informerar om att den 24-25/9-21, en digital konferens 
kommer att äga rum där det skall utses en styrelse som kommer att 
presentera deras målsättning.  
 

  
9. Nästa möte 

Ordföranden meddelar om ett nytt möte senare. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Sekreterare                             Justerare 
 
Ayfer Rhawi                            Zekiye Cansu                  Yildiz Kerimo  

 
 


