
 
 

 
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 3 
 
Plats: Zoom-möte 
Datum: 24 mars 2022 
Tid: 19:00-22:00 
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Sara Barmano, Ayfer Rhawi, Maria Ahou, 
Enana Malki, Sara Josef, Bironia Orahem och Atea Baravdish. 
   
 
1. Mötet öppnande 

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

Ayfer 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  
Begäran om ersättning för tjejfotbollen blir nekad p.g.a ingen aktuell 
aktivitet.  

b. Nahrins utställning 
Vi har fått svar från Forum för levande historia och diskussion är 
upprättat.  

c. Möte med ABF.  
Vi bjuder in Mikael Andersson för föreläsning, diskussion och samarbete. 

d. AKITU den 3 april 2022 
AKF, tillsammans med Assyriska föreningen i Södertälje, arrangerar 
AKITU den 3 april 2022 och några från styrelsen kommer att närvara på 
detta event. 
 

6. Projekt ansökningar 
 

a. Ansöka om bidrag för kartläggningsbaserad undersökning av andra 
och tredje generationens kvinnor  
Förslag på enkät har tagits fram som underlag för undersökningen, den 
skall utvecklas. 

b. Artikel angående modersmålsundervisning 
Artikeln publicerades i Länstidningen i Södertälje den 14 mars 2022. 
Fundering kring nästa steg. 

c. USB-stickan 



Hulya informerar att hon har gått igenom USB-stickan som innehåller 
bilder och dokumentation från AKF:s 40-års bok och stickan finns hos 
henne. 

 
7.   Ekonomi rapportering 

 
a. Info om Ekonomi 

 Atea informerar styrelsen om ekonomin. 
b. Årsrapportering till Jämställdhetsmyndigheten under arbete 

Zekiye ansvarar för att skicka in årsrapporteringen senast den 1/4-22. 
 
8.   Övriga frågor 
 

 
a. Internationella kvinnodagen 

Ersättning utgår till de föreningar som sökt samt skickat in 
dokumentation om verksamhet.  

b. Informationsmöte/årsmöte 
Årsmöte i form av informationsmöte planeras till 3 september 2022. 

c. Give aways 
Beställa give aways i form av nyckelband med AKF´s logga på.  Offert har 
kommit från tryckeriet. Frågan ska diskuteras vidare på nästa möte.  Atea 
undersöker och begär kostnadsförslag från andra företag också.   

d.  AKF´s 40-årsjubileum och bokrelease 
 Ansvars och arbetsfördelning samt planering av dagen i Folkets Hus 
Hallunda. På begäran av styrelsen kommer Akfb, Botkyrka ta en del av 
ansvaret. AKF har skickat mail om inbjudan till medlemmarna. Alla är 
varmt välkomna på egen bekostnad. 

e. Föreläsning med Adnan Can, ABF 
AKF arrangerade en föreläsning om föreningsteknik den 12 mars med 
Adnan Can, ABF i Södertälje. Tack till Hulya som ansvarat och ordnat allt 
kring föreläsningen. 

f. Hqude/Kliche aktivitet 
Aktiviteten är nu avslutad. De föreningar som deltagit och skickat 
dokumentation har fått ersättning.   

g. Ordförande för Seyfo-center Sabri Atman  
Sabri Atman, ordförande för Seyfo-center kommer till Sverige och 
planerar en föreläsning med Seyfo-center i samarbete med AKF och 
intresserade föreningar. Frågan kommer att tas upp på nästa möte igen. 
Zekiye undersöker föreningar att samarbeta med.  

h. Jamil Diarbakerli 
Jamil Diarbakerli har sökt bidrag för både Internationella kvinnodagen 
samt för ett kvinnohäfte om kvinnorättigheter som planeras att trycka på 
svenska och assyriska.  
AKF bidrar för Internationella kvinnodagen när dokumentationen har 
kommit in. När det gäller kvinnohäftet kan AKF bidra med halva 
kostnaden i mån att vår logga och ”i samarbete med AKF” är tryckt på 
häftet. 

i. Sonya Aho 



Sonya Aho åker till norra Irak inför Ha-Nison och föreslår ett reportage 
därifrån till AKF:s hemsida samt att ta med give aways. AKF har själva 
planer att åka ner till Nineveh och tackar Sonya för frågan och 
engagemang. AKF gratulerar Sonya som blev vald till ordförande i 
Assyriska föreningen i Södertälje med sin nya styrelse. 

 
9. Nästa möte  

Återkommer senare med datum  
10. Mötets avslutande 

Zekiye tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 
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Sara Barmano 
 
 
Justerare                                                                                              Justerare 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 

           Ayfer Rhawi                                                                                        Maria Ahou                  
 
 
 
 
 


