
 
Styrelsemöte 3. 
Plats: AKFB , Botkyrka 
Datum: 16/10–2021 
Tid: 13:00   
 
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Bironia Orahem, Enana Malki och Maria Ahou.  
Närvarande via skype: Sara Barmano och Sara Josef. 
Frånvarnade: Ayfer Rhawi och Atea Baravdish. 
 
§ 1. Ordförande välkomnar styrelsen och förklarar mötet öppet.  
 
§ 2. Val av justeringsmän för dagens protokoll. Till justerare väljs Bironia Orahem och 
Hulya Sinemli. 
 
§ 3. Fastställande av dagordningen. 
 
§ 4. Föregående protokoll gås igenom.  
 
§ 5.  Ninos Nison avslutar sitt uppdrag som revisor för AKF. David Izar tar över som ny 
revisor för AKF.  
 
§ 6. 100 år demokratin 30/10 i Folkets hus i Hallunda, rubrik ”Assyriska Kvinnor i 
Sverige och i mellanöstern”? Zekiye Cansu håller presentation. 
 
§ 7. Avtal för firmatecknare. AKF har för närvarande två adresser, dels i Norrköping, dels 
i Södertälje. Nu ska möjlighet för en gemensam adress ses över. 
 
§ 8. SIOS föreläsning om antidiskriminering av Bojan Brstina den 16/10–21 hölls i AKBF, 
Botkyrka.  
 
§ 9. Allt material som fanns hos tidigare ordförande är nu samlat i AKBF, Botkyrka.  
  
§ 10. Ansökan till Jämnställdhetsmyndigheterna har skickats! Övergångsinformationen 
generellt kunde ha gått smidigare från gamla styrelsen till nya styrelsen. 
 
§ 11. SIOS Covid-19 projekt, samarbete med flera föreningar i Botkyrka, Södertälje, 
Norrköping, Göteborg, Jönköping och Ikoro. 
 
§ 12. Förfrågan angående ekonomisk ersättning AFF, assyriska fotbollsförbundet tjejer, 
har inkommit. Hulya tar kontakt med ansvarig och undersöker frågan.  
 
§ 13. Ekonomi rapportering. Genomgång av ekonomi.  
 



§ 14. Övriga frågor 
• Möte om hemsidan och info. Mejl? Zekiye Cansu och Ayfer Rhawi har fått kort 

information om hur man går till väga med ändringar av hemsidan och Kringel 
företaget skall göra andra små ändringar på hemsidan. mm.  

• Status för boken om AKF-40 årsverksamhet, förslag att Besim Aydins bokförlag 
ska trycka boken.  

• Status för AKFs-40 års film, betalning till Ninos Shabo. Beslut fattas att Shabo får 
betalt.  

• Medlemmarnas email adresser. Se över mailadresser och vilka som är aktuella.  
Göra en uppdaterad lista.  

• Inbjuden och besök på utställning på Mångkulturellt centrum, MKC, 
Merinformation kommer längre fram.  

• Info om Assyrian worldconferens 2021-10-16. Zekiye Cansu deltog.  
• Nahrin Melki, konstnär. AKF önskar utställning i Sverige om Seyfo och aktuella 

händelser kring assyrier i världen.  
• Blommor till avgående styrelseledamöter har delats ut.  

 
§15. Nästa möte 14/11, kl. 10.30, SIOS Stockholm. 
§16.  Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
Protokollförare 
 

 
 
Sara Barmano 
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