
 

 

 

Assyriska kvinnoförbundet 2. 

Styrelsemöte 2021-09-27 via Skype  

Närvarande: Atea Baravdish, Zekiye Cansu, Bironia Orahem, Hulya Sinemli, Ayfer 

Rhawi, Sara Barmano, Sara Josef (Madlen), Enana Malki, Maria Ahou. 

§ 1) Mötet öppnas av ordförande Cansu. 

§ 2) Till justerare utses Sara Josef och Ayfer Rhawi. 

§ 3) Dagordningen godkänns. Under Övrigt läggs punkt om Covid-19.  

§ 4) Ordförande går igenom föregående protokoll. Finns att läsa på hemsidan.  

§ 5) Kassör Baravdish går igenom ekonomin. 

§ 6) Hulya informerar om SIOS-projekt om Covid-19. Finns pengar att söka, riktat till 

sex områden i södra Sverige. Information har gått ut till berörda föreningar och distrikt.  

§ 7) SIOS 14/11 Öppet hus i Malmgården.  

§ 8) SIOS 16/10. Antidiskrimineringsbyrån med Bojan Brstina informerar. Man kan 

boka föreläsning och få en ersättning.  

§ 9) Förslag ang. inbjudan om föreläsning av Afram Yildiz om Assyrian chair. 

§ 10) Förslag om julaktivitet, assyriskt julgodis, i våra föreningar. AKF-ersättning till de 

föreningar som genomför aktiviteten.  

§ 11) Förslag om föreläsning i februari, Martyrernas dag. Frågan undersöks vidare och 

återupptas vid nästa möte.  

§ 12) Mars Kvinnodagen. Varje förening som genomför aktivitet och dokumenterar kan 

få ersättning. Förslag att vi i AKF gör sightseeing, besöka föreningar som bjuder in oss.  

§ 13) Förslag, att ha utställning av Nahrin Malki om assyriska folket.  

§ 14) Förslag att ev bjuda in professor Parpola för en föreläsning om assyriska folket. 

§ 15) Förslag om kvinnokonferens alt. Läger för kvinnor. 

§ 16) Hemsidan bör ses över och uppdateras. 



 

 

§ 17) Inventering av material måste ses över. Mycket material finns hos tidigare 

ordförande.  

§ 18) Assyrian World Conference flyttad från 25-26 september till 20-21 november. 

Styrelsen beslutar att nu sittande ordförande ska delta på konferensen. 

§ 19) Nästa mötet 16/10. 

§ 20) Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare  
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