Styrelsemöte Assyriska kvinnoförbundet, 4
Plats: SIOS: Bellmansgatan 15, 1tr
Stockholm

Datum: 14/11–2021

Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Bironia Orahem, Enana Malki.
Närvarande via zoom: Sara Barmano, Maria Ahou, Atea Baravdish, Sara Madlen Josef, Ayfer Rhawi.
§ 1) Mötet öppnas av ordförande Cansu.
§ 2) Till justerare utses Bironia Orahem och Hulya Sinemli.
§ 3) Fastställande av dagordning.
§ 4) Genomgång och godkännande av föregående protokoll.
§ 5a) Södertälje AFF har sökt bidrag från AKF. Hulya har kontaktat dem och har bokat ett möte med
dem ansvarige den 22/11–21 och återkommer med mer information.
§ 5b) David Izar är ny revisor för AKF. Izar startar sitt arbete per 2021-06-01.
§ 5c) Styreslen har tagit kontakt med Ryan angående Nahrins utställning. Barmano, Cansu och
Sinemli träffas och går igenom inför Zoom-möte med Ryan.
§ 5d) AKF:s 40 års boken är nu på tryckeriet. Samarbetet med Morris Esa samt Besim Aydin är
avslutat. Nytt samarbete med Kalejdoskop bokförlag.
§ 5e) AKF samarbete med SIOS-projekt angående Covid-19. Vissa föreningar är klara och
dokumenterade, andra under arbete. SIOS Filmprojekt angående Covid-19. Hulya medverkar i filmen
som ska finnas på AKF´s hemsida.
§ 5f) Söndag 2021-11-14, Utställning Kvinnan som kulturbärare, Fokus huvudbonader. 14.00-16.00.
En del av AKF-styrelsen var på plats, Juliana Tamo och Steven Albelaty hade en uppvisning av gamla
assyriska folkdräkter på utställningen. Det var en fin och lyckad utställning. Detta arrangerades av
SIOS.
§ 5g) Firmatecknare blir Zekiye Cansu och Atea Barawdish.
§ 5h) Zekiye Cansu kontaktar skattemyndigheten angående poständring.
§ 5i) Angående hemsidan är vår ambition att hålla den aktuell och uppdaterad om våra aktiviteter.
Företaget har meddelat att dem inte hunnit ändra på det än men är på gång.

§ 5j) AKF har fått inbjudan av ADO söndag den 21/11–21 kl 16:00 till ett rundabordssamtal med
ADO:s representant i den Syriska Konstitutionella Kommitté, Gabriel Moushe. Samtalet handlade om
den konstitutionella kommitténs senaste förhandlingar och den aktuella situationen för vårt folk i
Syrien. Från AKF närvarades, Ayfer R, Maria A, Hulya S och Zekiye C.
§ 5k) Styrelsen beslutar att köpa in 40 st kalendrar från Nineveh press. Naum Faik wisdom and quotes
är temat för kalendern.
§ 5l) SIOS-resa till våren går till Aten. Sios betalar sina styrelseledamöter. I mån av plats får ersättarna
från AKF delta (AKF står för kostnaderna då).
§ 6) Slutrapporteringen från förra året är godkänd.
§ 7) Assyrian World Conference 20, 21 november 2021. Zekiye Cansu deltar som talare och Bironia
närvarar också på konferensen.
§ 8) Julaktivitet. Information om aktivitet kommer på hemsidan (skrolla ner till nyheter och blogg),
ansökan om bidrag görs på hemsidan.
§ 9) Nästa möte planeras till 2021-12-11.
§ 10) Ordförande förklarar mötet avslutat.
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