ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 7
Plats: Assyriska föreningen i Södertälje
Datum: 20220820
Tid: kl.11-13:00
Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi och Maria Ahou
Närvarande på Zoom: Atea Baravdish, Enana Malki och Sara Josef
Frånvarande: Bironia Orahem
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.

5.

Mötet öppnande
Ordförande Zekiye öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Hulya och Maria valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Zekiye går igenom föregående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. Utställning av Nahrin Malki
AKF har skickat en ansökan till Kulturhuset i Stockholm om utställningen och
inväntar svar från dem.
b. Förfrågan om nominering till AKF:s utmärkelse 2021
Nyligen har styrelsen fått en förfrågan om en person som vill nominera sig själv till
AKF:s utmärkelse 2021. Enligt normer får man inte nominera sig själv. Styrelsen
fattade beslut på våren om vem som skall få utmärkelsen.
c. Planering inför kvinnoläger och årsmöte/informationsmöte
Styrelsen har gått igenom planeringen och vill påminna er om:
Berätta din livshistoria!
AKF planerar att ge ut en bok om våra kvinnors livshistoria. Har du hört eller upplevt
en historia, maila in den senast den 30 november 2022 till zekcan1@hotmail.com i
det språk du känner dig bekväm i. AKF tycker att din livshistoria är en viktig
dokumentation för framtida generationer.
d. Enkät om kartläggningsbaserad undersökning av andra och tredje generationens
kvinnor
Man kan redan svara på enkäten både på hemsidan och Facebook.
e. Motion
Motionen har alla medlemmar fått på mail den 20220705 och tas upp på
årsmöte/informationsmöte den 10 september.
f. Förfrågan om styrelseprotokoll på mail
Styrelsen har fått förfrågan om att se över utskick av styrelseprotokoll till
medlemmar på mail för all dokumentation finns på hemsidan. Vad tycker du som
medlem? Återkom med förslag till: info@assyriskakvinnoforbundet.se
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6. Projekt ansökningar
a. Förslag till projektsamarbete med Önver Cetrez
Styrelsen tycker det är intressant och hedrande att ha ett samarbete med Karolinska
Institutet. Zekiye kontaktar Önver för mer information om samarbetet.
7. Ekonomi rapportering
a. Ekonomi
Atea informerar styrelsen om ekonomin.
8.

Övriga frågor
a. Samira Hapsono
AKF agerar på Samira Hapsono som är frihetsberövad sedan 20220801 genom ett
uttalande både på hemsidan och Facebook.
b. Martyrernas Dag 20220807
AKF deltog på Martyrernas Dag som ägde rum 20220807 i Assyriska föreningen i
Södertälje, med ett kort tal utav Zekiye.

9. Nästa möte
Den 22 oktober i Göteborg.
10. Mötet avslutande
Zekiye tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Rhawi

Justerare 1

Hulya Sinemli

Justerare 2
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