
 

 

 

 

 

Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 2 

Plats: Zoom-möte 

Datum: 24/2- 2022 

Tid: 19.30-22.30 

 Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi, Atea Baravdish,  
 Bironia Orahem, Sara Josef, Enana Malki, Maria Ahou och  
 Georgette Shamoun (förtroendevald revisor) 
 Frånvarande: Sara Barmano  
   

PROTOKOLL  

1. Mötet öppnande 
Ordförande Zekiye öppnade mötet. 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Bironia och Maria valdes till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Zekiye går igenom föregående protokoll. 
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Södertälje AFF söker bidrag för tjejfotboll 

Den här frågan har tagits upp tidigare och är under diskussion. Hulya 
återkommer med mer info. 

b. Nahrin Melkis utställning 
AKF väntar fortfarande på svar från Forum för levande historia angående 
utställningen. Zekiye har även haft kontakt med armeniska kvinnoorg. och 
pontisk-grekiska föreningen. Båda var positiva till detta. 

c. Sara Barmano avsäger sitt uppdrag som sekreterare  
Sara avsäger sitt uppdrag som sekreterare p.g.a studier med start på 
hösten. Hon sitter kvar i styrelsen som sekreterare till dess. Styrelsen 
kommer att välja en ny sekreterare. AKF önskar henne lycka till med 
vidarestudier och tackar för denna tid. Maria Ahou, första suppleant, 
kommer att gå in som ordinarie ledamot. 

d. Unga Assyrier i Sverige (UAS)  
AKF var en av sponsorerna på UAS:s ungdomsfest den 19/2-22.  
Styrelsen välkomnar två unga kvinnor från UAS som nya medlemmar hos 
oss. 



 
e. Möte med ABF 

Zekiye och Ayfer hade teams-möte med Mikael Andersson från ABF den 
16/2-22. Mötet var mycket givande och han vill närvara på ett 
styrelsemöte för att berätta mer om ABF som samarbetspartner. Zekiye 
kontaktar honom. 

f. Vem får ”AKF:s utmärkelse” år 2021 
Det har kommit in nomineringar. Styrelsen har haft en positiv diskussion 
kring de nominerade och fattat beslut om vem som skall få utmärkelsen. 
Priset kommer att delas ut på information/årsmötet. Vi återkommer med 
datum.  

 

6.  Projekt ansökningar 
a. Ansöka om bidrag för kartläggningsbaserad undersökning av andra 

och tredje generations kvinnor 
Ayfer har haft kontakt med en journalist om sammanställningen av 
enkäten och är så småningom under bearbetning. 

b. Modersmålsundervisning  
Till vem skall vi skriva brev för att AKF skall kräva mer assyrisk 
modersmålsundervisning i skolorna? Södertälje/Botkyrka kommun, 
riket, politiker? 

                            Zekiye har skrivit en debattartikel och skickat den till 
                            Länstidningen (LT) i Södertälje. Hon kontaktade Elias Zazi på LT,  
                            kultur & nöje, som var positiv till artikeln som i sin tur vidarebefordrar  
                            artikeln till sin chef. Artikeln finns även att läsa på vår hemsida.  

c. USB-stickan 
USB-stickan som innehåller bilder och dokumentation från 40-årsboken 
har överlämnats från Madeleine till Hulya. Hulya skall gå igenom 
innehållet på stickan. Som tack fick Madeleine en pokal, med Assyriska 
kvinnoförbundets logga, som hon uppskattade. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Info om Ekonomi 

Atea informerar om ekonomin. 
b. Årsrapportering till Jämställdhetsmyndigheten 

Zekiye ansvarar för att skicka in årsrapporteringen till 
Jämställdhetsmyndigheten. Sista dag för rapporteringen är den 1/4-22. 

c. AKF:s ekonomipärm till revisor 
Atea kontaktar vår revisor David och överlämnar pärmen inom kort. 
 

8.   Övriga frågor 
a. Uppdatering av AKF:s medlemsregister  

Zekiye har gått igenom hela registret och tycker att det känns tryggt att få 
det gjort. De medlemmar som inte har email får all information via sms. 

b. Internationella Kvinnodagen den 8/3-22 
AKF uppmuntrar alla föreningar att uppmärksamma Internationella 
Kvinnodagen. AKF bidrar föreningen som genomför denna aktivitet. 
Ansökan om bidrag görs på hemsidan senast den 7/3-22. Bidraget skickas 
när dokumentationen har kommit in till AKF.  



Akfb, Botkyrka kommer att uppmärksamma Internationella Kvinnodagen 
den 11/3–22. AKF har fått inbjudan och kommer att delta. 

c. Gabriel Afram:s nya bok ”collection of poems” 
Styrelsen beslöt att köpa 20 exemplar av Gabriel Aframs bok och önskar 
honom lycka till med sitt engagemang och skrivandet av böcker.  

d. Beställning av diverse material  
AKF vill beställa en större flagga, nyckelringar/muggar med AKF:s logga. 
Zekiye och Ayfer skall förbi tryckeriet och träffa Rani för att trycka om alla 
plakat på Seyfo-överlevare, beställa diverse material och trycka affischer 
till 40-årsjubileum mm. 

e. Föreläsning om bröstcancer och pankreas  
Hulya och Zekiye närvarande den 4/2-22 på föreläsningen samt passade 
på att överlämna Naum Faiq Palaks kalender till Ramcin’s 
kulturförening, Assurförening och även en till Zawaa. 

f. Ramcin’s kulturföreningens föreläsning om modersmål  
Ramcin’s kulturförening arrangerade en föreläsning/debatt om 
modersmålets betydelse. AKF var en av dem fyra inbjudna gästerna. 
Zekiye medverkade i debattdiskussionen och AKF bidrog med förtäring. 
Stort tack till Bironia som ställde upp och hjälpte till med kaffe, frukt och 
fikabröd. 

g. AKF:s 40-årsjubileum och bokrelease 
Planeringen för 40-årsjubileum löper på som planerat. Anna Melle har 
erbjudit sig att frivilligt medverka/stödja oss i planeringen för AKF:s 40-
årsjubileum firande. Styrelsen såg det positivt och uppskattar hennes 
förfrågan om medverkan. På nästa styrelsemöte kommer fokus ligga 
enbart på planeringen inför 40-årsjubileum. 

h. Bokbord den 9/4-22? 
Flera personer har hört av sig om att ha bokbord under denna dag. 
Styrelsen har fattat beslut om inga bokbord alls utan fokus ska ligga på 40-
årsjubileum.  

i. Hqude/klice aktivitet 
Föreningarna som har sökt bidrag har kommit in med sin dokumentation. 
Alla har fått sitt bidrag.  

j. 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  
Den 12/3-22, Akfb Botkyrka kl 12.00. 
 

10. Mötets avslutande 
Zekiye tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 
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