Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 4
Plats: Assyriska föreningen i Södertälje
Datum: 30 april 2022
Tid: kl.11-13:30
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi, Atea Baravdish, Bironia Orahem och
Maria Ahou
Frånvarande: Sara Barmano, Sara Josef och Enana Malki
PROTOKOLL
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Mötet öppnande
Ordförande Zekiye öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Atea och Hulya valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Zekiye går igenom föregående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. Nahrin Malkis utställning
Forum för levande historia vill träffa AKF för en diskussion kring Nahrin Malkis
utställning.
b. AKITU Utvärdering
AKF var medarrangör på AKITU som ägde rum den 3 april i Assyriska föreningen i
Södertälje. AKF deltog med tal av Bironia och dagen var fullspäckad med
barnaktiviteter och på kvällen var det dans och musik.
6. Projekt ansökningar
a. Genomgång av enkäten för andra och tredje generations kvinnor
Styrelsen diskuterade på vilket sätt vi kan nå alla våra medlemmar upp till 50
årsåldern genom en enkät som bland annat handlar om intresset av engagemang till
AKF. Det kom upp en del förslag och enkäten är under bearbetning.
b. Modersmålsundervisning
Artikeln om modersmålsundervisning kommer att skickas vidare till skolministern.
7. Ekonomi rapportering
a. Ekonomi
Atea informerar styrelsen om ekonomin.
b. Slutrapportering till Jämställdhetsmyndigheten
Zekiye har skickat in slutrapporteringen till Jämställdhetsmyndigheten.

8.

Övriga frågor
a. 8 mars internationella kvinnodagen
De föreningar som har uppmärksammat och fått sina bidrag efter att ha skickat in
dokumentation om den 8 mars Internationella kvinnodagen till AKF är AKC, Akfb,
Inanna familje förening, Ramcin’s förening, Assyriska förening Norrköping, Södertälje
samt Göteborg.
b. Konferens: Minnespolitik, Folkmord och Rättvisa samt SIOS årsmöte
Konferensen kommer att äga rum den 20 maj i Mångkulturellt Centrum och den 21
maj i Folkets Hus, Hallunda. AKF kommer att delta.
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Den 21 maj har SIOS Kvinnokommitté sitt årsmöte. Hulya är utvald att ställa upp som
ordförande i SIOS Kvinnokommitté och Mecide Gülenay är ersättare. De två
observatörer som är anmälda från AKF till SIOS årsmöte är Bironia Orahem och
Sabah Elia.
Informationsmöte/årsmöte och kvinnoläger var och när?
Styrelsen har valt två alternativ. Atea och Hulya undersöker och återkommer om
plats och datum.
Irak resa
AKF vill knyta kontakter med vårt folk i Irak och resan är under planering. Vi
återkommer med mer information.
Utvärdering av AKF:s 40-årsfirandet
AKF har fått positiv feedback. Styrelsen har diskuterat igenom dagen och gjort en
utvärdering. Vi tar åt oss både positivt och konstruktivt kritik till nästa evenemang.
Sabri Atman Seyfo center
Sabri kommer att ha en föreläsning den 29 maj i samarbete med Akfb, UAS och AKF i
Akfb Botkyrka.
AKF:s tillhörigheter
Atea har nu AKF:s dator, hon behöver den för sin post som ekonom och vid AKF:s
inventarier upptäckte vi en gammal dator. Hulya tog denna för att se om det är värt
att köpa tillbehör till den. Hulya har även nyckeln till skåpet som finns i Assyriska
föreningen i Södertälje.
USB-stickan
Zekiye har äntligen fått AKF:s USB-sticka med bilder från 40-årsbok som Anna Melle
sammanfattat.
Jamil Diarbakerli
Styrelsen tog beslut om att häftet om kvinnorättigheter får Jamil översätta från
arabiska till svenska. AKF har ingen möjlighet att göra det.
En medlem hörde av sig till AKF gällande dopet i vår kyrka
En medlem hörde av sig till AKF gällande skillnaden som finns idag då pojkar och
flickor döps i vår kyrka.
Styrelsen tyckte att frågan är viktig att diskutera och beslutade att bjuda in en präst
på informationsmöte/årsmöte för att förklara seden.
Planeringsdag
En planteringsdag är inplanerad den 26 maj kl 11.00 i SIOS lokal i Stockholm.
Assyria TV
AKF deltog den 8-9 juni 2019 i en konferens i Tyskland där en styrelseledamot i sitt
tal av misstag har nämnt att Assyria Tv inte har skrivit något om konferensen AKF
hade i Bryssel 2016. AKF tog kontakt med Assyria Tv för att be om ursäkt för
uttalandet men fick inte tillfälle att göra det. Däremot kritiserades AKF upprepade
gånger på Assyria Tv:s nyhetsprogram. AKF såg väldigt allvarligt på denna
problematik och har legat lågt med allt samarbete. Assyria Tv kontaktade nyligen
AKF:s nuvarande styrelse. Styrelsen tog upp frågan och har haft en diskussion

gällande problemet. Därefter hade AKF en lång dialog med Dikran Ego från Assyria Tv
kring detta. Båda parterna kom överens och blickar framåt för framtida samarbete.
Vårt mål har alltid varit att sträva efter enighet bland våra organisationer.
m. SIOS aktivitet den 14 maj
SIOS välkomnar alla till ett studiebesök på Öknaskolan och Onsberga gård den 14 maj
kl 10-15. Inbjudan är till alla som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna
näringarna.
n. Nadia Louis, sångerska
AKF har fått mail från Nadia om att göra några projekt tillsammans inom
kultur/musik. AKF anser att det är en fråga för andra inom detta område och
hänvisar henne till Mezzopotelge kulturförening.
o. Robel Malki, onkolog
Robel är onkolog på Södersjukhuset i Stockholm och författare med debutbarnboken
”Helaneh och den magiska skogen”. Robel kom i kontakt med AKF och ställer gärna
upp på att föreläsa om cancer samt berätta om sin bok.
9. Nästa möte
Den 26 maj i SIOS lokal, Stockholm.
10. Mötets avslutande
Zekiye tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.
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