
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 5 
Plats: SIOS, Stockholm  
Datum:  26 maj 2022 
Tid: kl.11:00-16:00 
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi, 
Bironia Orahem och Enana Malki 
Frånvarande: Atea Baravdish, Maria Ahou och Sara Josef  
   
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

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

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

Dagordningen fastställdes. 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Zekiye går igenom föregående protokoll. 
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Planeringsdag 

Styrelsen har några planerade aktiviteter som vi vill genomföra under hösten 2022. 
b. Möte med Forum för levande historia  

Zekiye har den 13/5 haft ett möte med Bertil Bäckström från Forum för levande 
historia angående Nahrin Malkis utställning. Riksdagen avgör deras uppdrag som 
hittills har varit om Förintelsen. Frågan är fortfarande under diskussion. 

c. Föreläsning av Mikael Andersson, nationell samordnare, ABF 
Styrelsen har fått en föreläsning av Mikael Andersson, om ABF som 
samarbetsorganisation den 26/5 i SIOS lokal, Stockholm. Det var en mycket givande 
föreläsning. Mikael informerar även om att ABF kommer att anordna utbildningar 
och kurser i närtid för de som är intresserade. 

d. Järvaveckan  
AKF kommer att delta under Järvaveckan som äger rum den 1-5 juni på Spånga IP i 
Stockholm.  

e. Assyrian World Conferens 
Den förberedande kommittén för AWC kommer att anordna en fysisk konferens den 
4-6 november i Sverige. 

f. Kvinnoläger och informationsmöte/årsmöte 



Kvinnoläger och informationsmöte/årsmöte för AKF:s medlemmar kommer att äga 
rum den 10-11 september i Kloten, Örebro. Vi återkommer med mer information 
senare. 

 
6. Projekt ansökningar 

a. Modersmålsundervisning 
Artikeln om modersmålsundervisning har skickats till skolministern. 
 

7. Ekonomi rapportering 
a. Ekonomi  

Zekiye informerar styrelsen om ekonomin. 
 

8.  Övriga frågor 
a. SIOS 

Den 21/5 på SIOS årsmöte blev Hulya omvald till ordförande för SIOS 
Kvinnokommitté för 5:e året. AKF önskar Hulya lycka till i sitt uppdrag! 

b. ARS 
Enana blev vald som suppleant i ARS styrelse. AKF önskar Enana lycka till i sitt 
uppdrag! 

 
9. Nästa möte  

Återkommer med nästa möte. 
 
 
 
Vid pennan 
 

 
 
 
 
 
 

Ayfer Rhawi 
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Bironia Orahem                                                                                                        Enana Malki 

 


