
 
 

Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse nr. 6 

Plats: Inana familjeförening 
Adress; Segers byvägen 4 
                145 63 Norsborg 
Datum: 11/12–2021 
Tid: kl. 13:30 
 
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Enana Malki, Atea Baravdish, Maria Ahou, 
Ayfer Rhawi, Sara Madlen Josef och Sara Barmano  
Frånvarande: Bironia Orahem  

   
1. Mötet öppnas av ordförande Zekiye Cansu  
2. Val av justerare Maria Ahou och Ayfer Rhawi  
3. Godkännande av dagordningen 
 
4.  Genomgång föregående mötesprotokoll av Zekiye 
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Södertälje AFF´s ansökan om bidrag för tjejfotboll. Hulya 
återkommer med mer info. 

b. Angående Nahrins utställning togs initiativ till möte med Ryan från 
London där Sara, Hulya och Zekiye deltog. Kort sammanfattning av 
mötet. Samarbetet fortsätter, likaså planerna på utställning.  

c. Status på 40-års boken. Arbetet med att färdigställa boken pågår.  
Den 3/1–22 ska boken vara klar och tryckt. Extra ersättning har 
betalats ut till tryckförlaget och Anna Melle för att färdigställa 
boken.  

d. AKF samarbete med SIOS COVID-19 projektet pågår.  
e. Filminspelning av information om Covid -19. Hulya deltog med 

inspelningen där hon pratar på assyriska språket mot pandemin.  
Elio Dere har översatt från svenska text till assyriska språket för att 
sprida information om pandemin. AKF riktar stort tack till Elio Dere 
och Hulyas insatser. Hulya har fått arvode för filminspelningen.  

f. AKF skall ha styrelsemöte samt ordna en föreläsning den 29/1–22 i 
Göteborg. Madlen och Enana kontaktar Meryem Garis om 
föreläsning aktuell dag om hon har tid och möjlighet. 

g. Naum Faik Palats. Kalendrarna ifrån Ninvepress har kommit. En 
gåva kommer skickas ut till föreningarna.  

h. Atea och Elisabet har blivit intervjuade av Sverige radio om AKF´s 
40-års grundandet. Stort tack till Atea Baravdish och Elisabet Nison. 

i. Aktivt driva frågan om mer tid för hemspråk i skolan. I 
Södertälje/Botkyrka kommun /riket? Undersöka möjligheten att 
påverka och utöka hemspråksundervisningen. Frågan tas upp igen 
vid nästa möte.  



j. AKF erbjuds bidrag av SIOS och ADB för att publicera material på 
hemsidan.  

k. Assyrian World Conference den 20 och 21 november ägde rum via 
Zoom.  
35 olika organisationer och/eller private personer deltog. Zekiye 
deltog med tre punkter som AKF vill satsa på i betydelsen av 
kvinnors roll i samordningen. Kvinnan, språket och vårt folk i 
hemlandet 

l. Fira 40 år AKF? Planer finns på att anordna en fest för att 
uppmärksamma AKF 40 år.  

 
6.  Projektansökningar 

a. Ansökan om ny adress. Zekiye ansökt hos Skatteverket om 
adressändring. AKF´s besöksadress är densamma. 

b. Ersättning till Akfb för hyra av lokaler.  
c. Ansökan om bidrag för Nahrins utställning? Hulya undersöker 

möjligheter.  
d. Ansöka om bidrag för kartläggningsbaserad undersökning av tredje 

generations kvinnors inställning till föreningsliv. Funderingar till 
nästa möte för fortsatt arbete.  

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Atea redogör för ekonomin.  
b. Förvaringsskåp för AKF´s material finns hos Akfb. Hyra för lokaler 

kommer betalas ut.  
c. Vi har betalat Svante Lundgren för korrekturläsning och Morris Esa 

för layout för 40-årsboken.  
  
8.   Övriga frågor 

a. Uppdatering av email och sms för våra medlemmar. Zekiye har 
skapat WhatsApp grupp till medlemmarna som saknar email och 
börjat ringa runt till dem som har email men studsar/kommer 
tillbaka. Detta för att nå alla medlemmar med AKF:s information. 

b. AKF välkomnar Meryem Demirel och Georgette Shamoun, 
förtroendevalda revisorer, att delta på AKF:s möten om de har 
möjlighet. 

c. AKF beslutar att stötta AUG´s och AHF´s julkampanj.  
d. Ansökningstiden om bidrag för julaktiviteten är slut. Några 

föreningar har ansökt om bidrag. Bidrag skickas när föreningarna 
har kommit in med dokumentation om julaktiviteten.  

e. Inana föreningen har bjudit in AKF-styrelsen till deras knytkalas – 
julbordet. AKF har tackat ja. AKF bidrar med frukt och sötsaker till 
julbordet. 

 
9. Nästa möte planeras till 29/1 i Göteborg.  

 
10. Zekiye tackar samtliga och förklarar mötet avslutat. 

 
 



 
 
 
Protokoll förare  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sara Barmano 
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Maria Aho                                                                         
 
                                                                                                                 Ayfer Rhaw 


