
 
 
 
 
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 1. 
Plats: Zoom-möte 
Datum: 20 jan 2022 
Tid: 19.30 
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi, Atea Baravdish,  
Bironia Orahem och Sara Josef. 
Frånvarande: Sara Barmano, Maria Ahou och Enana Malki. 
   
PROTOKOLL 
1. Mötet öppnande 

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

Hulya och Bironia valdes till justerare. 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Zekiye går igenom föregående protokoll. 
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. AFF i Södertälje söker bidrag för tjejfotboll 
Hulya bokar en ny tid med Fehmi Tasci, AFF:s kanslist och återkommer. 

b. Nahrin Malkis utställning 
Zekiye har skickat ansökan till Forum för levande historia angående 
Nahrins utställning och väntar på svar, därför avvaktar vi med att Sara B. 
tar kontakt med Ryan i England. 

c. Status på 40-års boken 
Med glädje vill AKF meddela alla medlemmar att boken är klar och har 
kommit från tryckeriet. Boken kommer att delas ut i samband med AKF:s 
40-års firande. Styrelsen diskuterade framtida planering för 
presentation/release av boken, men med tanke på Corona pandemin 
avvaktar vi på att restriktionerna lättas. 

d. ”Tillsammans mot pandemin” 
AKF har fått dokumentation av AKC, Inana familjeföreningen, AKFB, Iqoro 
och Assyriska föreningen i Frölunda om projektet ”tillsammans mot 
pandemin”. Hulya meddelar att projektet ”tillsammans mot pandemin del 
2” fortlöper fram till mars 2022. 

e. AKF:s planerade möte och föreläsning den 29/1–22 i Göteborg 
AKF ställde in, både sitt möte och föreläsningen om cancer som skulle ha 
ägts rum den 29/1–22 i Göteborg, p g a pandemins nya restriktioner. 

f. Hemspråksundervisning  
Till vem skall vi skriva för att AKF skall kräva mer assyrisk 
hemspråksundervisning i skolorna? Ska vi kontakta kommuner, riket, 
Skolminister eller politiker? Styrelsen får fundera hur vi skall gå till väga 
till nästa möte. 



g. SIOS och ADB (Antidiskrimineringsbyrån) 
Efter flera samtal med företaget för vår hemsida, senast den 17/1–22, är 
materialet om SIOS och ADB äntligen publicerat/uppdaterat under rubrik 
”nyheter och blogg” på vår hemsida. 

h. Fira AKF:s 40 års grundandet. Hur, när, var samt vilka skall bjudas in 
såsom individer, myndigheter mm. 
AKF vill uppmärksamma och ser fram emot 40 års firandet med en fest. 
För närvarande kan vi inte planera något än p g a omständigheterna kring 
Corona pandemin. Vi avvaktar med planeringen och återkommer. 

i. Vem får ”AKF:s utmärkelse” år 2021? 
Organisationer/medlemmar kan nominera individer eller organisationer 
som har visat god gärning genom sitt arbete för vårt folk, kvinnor/barn, 
kultur mm. Nomineringen skall ha grundlig motivering. Priset kommer att 
delas ut på information/årsmötet. Vi återkommer med datum. 

j. USB-Morris Esa 
USB-stickan, som innehåller bilder och dokumentation från 40-års boken, 
har Morris överlämnat till Madeleine Barsom. Zekiye och Hulya kontaktar 
Madeleine för att träffas. 

6.  Projekt ansökningar 
a. Ansökan om bidrag för Nahrin Malkis utställning 

Zekiye kontaktar Assyrian art, Armeniska och Grekiska riksförbundet om 
utställningen och återkommer. 

b. Ansöka om bidrag för kartläggningsbaserad undersökning av andra 
och tredje generations kvinnor 
Styrelsen behöver en hel dagsplanering för att sammanställa en enkät med 
frågor och återkommer. 

c. Jämställdhetsmyndighetens bifall om bidrag! 
Jämställdhetsmyndigheten har beviljat AKF statsbidrag för år 2022! 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Info om Ekonomi 

Atea går igenom och informerar om ekonomin för styrelsen. 
b. Kalender” Quotes & Wisdom” by Naum Faiq Palak 

AKF har beställt kalendrar ”Quotes & Wisdom” by Naum Faiq Palak, från 
Nineveh Press. AKF skänker kalendrarna som gåva till våra föreningar. De 
föreningar som ej har fått sin kalender än kan kontakta AKF på mailadress 
info@assyriskakvinnoforbundet.se 

8.   Övriga frågor 
a. Email och sms uppdatering 

Zekiye har skapat sms till medlemmarna som saknar email och börjat 
ringa runt till dem som har email men studsar tillbaka. Zekiye håller 
fortfarande på med uppdateringen av hela medlemsregistret. 

b. Genomgång av AKF:s inventarier  
      Hulya, Ayfer och Zekiye har gått igenom AKF:s inventarier och  
      en inventarielista har skapats. Genomgång av listan samt  
      beställningar av diverse material tas upp med styrelsen på nästa 
      möte.  
c. Hemsida 



Under ”nyheter och blogg” på vår hemsida syns bara verksamhet från och med 

16/8–2019, betyder detta att allt som fanns med sedan tidigare har förlorats 

efter hemsidans hackning?  

Zekiye kontaktar företaget som har hand om hemsidan och återkommer. 

d. Boken ”Assyriska favoriter” (sånger, lekar & danser) 
AKF fick mail av en tysk resebokhandel i Heidelberg om boken ”Assyriska 
favoriter” (sånger, lekar & danser) med tillhörande cd. Det glädjer AKF att 
en tysk resebokhandel har visat intresse för denna bok och därför har vi 
skickat ett exemplar till dem utan kostnad. 

e. Boken ”Tanri Dagi” av författaren Nurgul Celebi 
AKF har köpt 10 exemplar ”Tanri Dagi” av Nurgul Celebi. 
Bidraget går till plattform turabdin ”Turabdin Institute”. 

f. ”Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna” 
Zekiye och Hulya kommer att delta på ett digitalt möte antingen den 
25/1–22 kl. 14-16 eller den 27/1–22 kl. 18-20. Syftet är att öka intresset 
för studier och arbete inom de gröna näringarna. 

g. Världens cancerdag 4/2–22 
Föreläsning om bröstcancer och prostatacancer av Arbeel Chamaky 
(onkologisjuksköterska) i Assur föreningen, Fittja 
kommer att äga rum fredagen den 4 februari kl. 18.00.  
Zekiye och Hulya kommer att delta. 

h. Hqude/klice aktivitet  
Föreningarna som sökt bidrag skall komma in med dokumentation så att 
bidraget kan skickas. 

i. Föreläsning om ”föreningsteknik” 
Hulya kontaktar Adnan Can på ABF, angående en föreläsning om 
föreningsteknik för våra medlemmar eventuellt i Assyriska föreningen i 
Södertälje och återkommer om datum och tid. 

9. Nästa möte  
Zoom-möte, 24/2–22 kl. 20.00. 

10.  Mötets avslutande 
Zekiye tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 
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Ayfer Rhawi  
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Hulya Sinemli                                                                Bironia Orahem  


