
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse  

Plats: Södra flygeln Styrehov, Norsborg 
Datum: 11/9-2021 
Tid:   kl. 11.00 
Närvarande: Nursel Arwohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo, 
Elisabet Nison, Atea Baravdish och Bironia Orahem  
Närvarande per telefon: Sara Josef 
Frånvarande: Yildiz Kerimo  
 
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

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

Samira och Elisabet valdes till justerare  
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Beslut om tryckeri med inkomna offerter 
Styrelsen fick in offerter från olika förlag. Styrelsen valde den som är 
mest lämplig och prisvärd för att trycka boken. Nursel kontaktar 
förlaget och återkommer. 

b. Planering av årsmöte och antalet anmälda 
AKF har fått in ca 80 anmälda medlemmar till årsmötet som äger 
rum den 18/9-21 i Norrköping. AKF har anordnat en buss som 
kommer att göra 3 stopp. Kl 8.00 Maria kyrka, Tensta-Spånga. 
Kl 8.30 taxistation, Hallunda och kl 9.00 Fotbollsarena, Södertälje. 

c. Verksamhetsplan för år 2022 
Verksamhetsplan för kommande styrelse 2022 
-besöka våra föreningsmedlemmar  
-kvinnoläger  
-Seyfo-frågan med t ex demonstration 
-föreläsningar  
-språkutvecklande cirklar  
-kulturella aktiviteter  
-festival  
-familjeläger för föreningar 
-internationella kvinnodagen  
-delta i politiker vecka  

d. Ansökan till Jämnställdhetsmyndigheterna 



Zekiye ansvarar för ansökan som är på gång. 
e. SIOS-projekt  

Nursel ansvarar för projektansökan till SIOS. 
f. Nursel Awrohums barnbok 

Nursel har gett ut sin barnbok ” Kids songs book ”. AKF har beslutat 
att stödja och köpa 30 st exemplar. AKF önskar Nursel lycka till med 
boken. 
 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. Inga ansökningar. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Info om ekonomin 

Atea rapporterar om ekonomin. 
  
8.   Övriga frågor 

a. Slut rapport AKF-asyl projekt 
Nursel har skickat in slutrapporten för asyl-projektet till 
Länsstyrelsen den 30/8-21 men upptäckte imorse, 11/9-21 att 
mailet studsat tillbaka. Hon har mailat Martin på Länsstyrelsen för 
att få bekräftelse om att mailet om slutrapporten har mottagits och 
väntar på svar.  

b. Info om Assyrian World Conferens  
Bironia informerar om den digitala konferensen som äger rum  
den 25-26/9-21. Det kommer att läggas mycket fokus på 
målsättningen som kommer att presenteras.  

c. Info om mötet i Jönköping 
AKF har fått inbjudan från Unga Assyrier att delta på deras  
informationsmöte som ägde rum den 5/9-21 i Jönköping. Nursel och 
Elisabet från AKF närvarade och informerar om mötet. 

d. Filmen om AKF 
Samira informerar om att Ninos håller på med de sista 
korrigeringarna av filmen. Filmen kommer att visas på årsmötet den 
18/9-21 för alla deltagare. 

  
9. Nästa möte  

Årsmöte 18/9-21, Norrköping. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat. 
 

Sekreterare  
 
 

Ayfer Rhawi  
 

 
 

 



Justerare  
 
  
Samira Gergeo                                 Elisabet Nison  
 
 

 
 


