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Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 9 
Plats: Assyriska kulturföreningen i Botkyrka 
Datum:  29 oktober 2022 
Tid: kl. 11-14 
 

Närvarande: Zekiye Cansu, Hulya Sinemli, Ayfer Rhawi, Bironia Orahem, Maria Ahou och Atea 
Baravdish  
Närvarande på WhatsApp: Enana Malki och Sara Josef 
   
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

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

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

Dagordningen fastställdes. 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Zekiye går igenom föregående protokoll. 
 

5. Besluts – och föredragningsärenden  
a. Berätta din livshistoria  

PÅMINNELSE! 
AKF tycker att din livshistoria är en viktig dokumentation för framtida generationer.  
Har du hört eller upplevt en historia, mejla in den till 
info@assyriskakvinnoforbundet.se eller zekcan1@hotmail.com i det språk du känner 
dig bekväm i. AKF planerar att ge ut en bok om våra kvinnors livshistoria och ser 
framemot era berättelser! 

b. Enkätundersökning av andra och tredje generationens kvinnor 
PÅMINNELSE! 
Din åsikt är mycket viktigt! Du, som är medlem/icke-medlem och är mellan 15-50 år, 
kan svara på enkäten på vår hemsida. Syftet med undersökningen är att få överblick 
om intresset av engagemang till AKF och föreningslivet. AKF uppskattar ert 
engagemang och samverkan i undersökningen. 

c. Irak resan 
Resan till Irak som kommer att äga rum i slutet på mars 2023, är under planering. Vi 
återkommer med mer konkret information. Vid intresse var god och anmäl dig redan 
nu på info@assyriskakvinnoforbundet.se 

d. Föreläsningar  
Den 20 november kommer AKF att anordna en föreläsning i Assyriska föreningen i 
Södertälje kl 16.00, av Mourad Kouri, beteendevetare som arbetar på HVB-hem, 
Hem för Vård eller Boende. Han möter barn och ungdomar med begynnande 
missbruk, psykosociala problem såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden. 
 
Erica Stensson från SIOS kommer att informera styrelsen om rasism. 
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Robel Malki, onkolog och barnboksförfattare, är aktuell som föreläsare på våren. Vi 
återkommer med mer information. 

e. Modersmålsundervisning  
På begäran och önskemål av våra medlemmar, som var närvarande (över 70 
deltagare) på informationsmöte/årsmöte/kvinnoläger, om modersmålsundervisning, 
kom det under diskussionen fram att AKF skall gå vidare med frågan genom att skriva 
ett brev om modersmåls situationen till representanter i våra kyrkor, organisationer 
och föreningar mm. AKF har fått svar från Ylva Eresund Rosing, 
Utbildningsdepartementet, på skrivelsen AKF skickat med önskan att starta ett 
språkinstitut.  
Ni kan så småningom ta del av svaret på vår hemsida som för närvarande är under 
uppdatering. 

f. Köpa en hårddisk 
AKF:s hemsida hackades i slutet på 2019 och sorgligt nog förlorade vi all data och 
material som fanns inlagt och dokumenterat på hemsidan. Det gick tyvärr inte att 
rädda någonting alls! Därför vill styrelsen av säkerhetsskäl köpa en hårddisk för att 
spara, arkivera, uppdatera dokumentation, bilder mm. Atea tar på sig uppdraget och 
återkommer. 

g. Planering av kvinnoläger  
AKF har det under diskussion. Bironia, Atea och Hulya får i uppdrag att söka 
lägerplats för nästa kvinnoläger. 

h. Assyriska föreningen i Södertälje firar sitt 50-årsjubileum  
Assyriska föreningen i Södertälje kommer att fira sitt 50-årsjubileum den 30 oktober. 
AKF har fått inbjudan och kommer att delta på denna historiska dag. AKF önskar 
Assyriska föreningen i Södertälje all lycka med firandet och framtida insatser. 

i. Julbord, Inanna Familjeföreningen  
AKF är bjuden på julbord i Inanna Familjeföreningen den 10 december. 

j. Julaktivitet 
AKF uppmuntrar alla våra föreningar att ha julaktivitet, såsom baka kliché, hqude 
mm. Varje förening som genomför julaktivitet och dokumenterar kan ansöka om 
bidrag som görs på hemsidan. Vi kommer dessvärre inte kunna bidra lika mycket som 
förr, denna gång. 
 

6. Projekt ansökningar 
a. Bidragsansökan   

Zekiye har skickat in ansökan till Jämställdhetsmyndigheten. 
b. ”Tillsammans mot pandemin-2” 

Hulya informerar om att projektet ”Tillsammans mot pandemin-2”, fortsätter med 
SIOS och i samarbete med AKF. 

 
7. Ekonomi rapportering 

a. Ekonomi 
Atea informerar styrelsen om ekonomin. 
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8.   Övriga frågor: 

a. Utvärdering av informationsmöte/årsmöte/kvinnoläger  
AKF har fått positiv feedback av deltagarna som var närvarande den 10-11 
september i Klotenläger, Örebro. Deltagarna har fått svara på frågor och en 
sammanställning har gjorts. AKF tackar alla som svarat på frågorna, engagerat 
sig samt varit delaktigt. Styrelsen utvärderade helgen och diskuterade igenom 
vad som kan utvecklas bättre till nästa gång.  

b. Zekiye informerar 
Zekiye informerar styrelsen om diverse aktuella händelser/nyheter. 

                   
9. Nästa möte  

Den 20 november i Assyriska föreningen i Södertälje. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Ayfer Rhawi  
 
 

Justerare  
 

 
 
 
 
 

Hulya Sinemli                                                                                                   Bironia Orahem  
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