Styrelsens sammansättning
Reger Doski ................................................. ordförande ..................................... 1 år kvar
Najat Farza .................................................. ordinarie ........................................ 1 år kvar
Tanya Kahraman ......................................... ordinarie ........................................ 1 år kvar
Saleh Sharafi ................................................ sekreterare .................................... avgående
Refik Incir .................................................... ordinarie ....................................... avgående
Abo Moradi .................................................. ordinarie ........................................ 1 år kvar
Persin Abdulrahman ................................... suppleant ...................................... avgående
Kamil Sha-Mohammed .............................. suppleant ...................................... avgående
Två styrelseledamöter Galiar Nizaki och Mustafa Muhammed valda av årsmötet avsagt sina uppdrag under
verksamhetsåret. Galiar flyttade till en annan ort, och Mustafa flyttade till Kurdistan. Men båda är kvar som
medlemmar i föreningen, Kamil valdes av styrelsen till föreningens kassör.

Revisorer:
Mohabad Mohammed och Rezgar Faraj.

Valberedning:
Shadiye Heydari, Fariq Mahmoud Chirin Karro och. Mahyedin Eskandari
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Refik Incir
Sirin Karro

Ronak Amin
Galiar Nizarki

Mehmet Ertekin
Nysrin Joamir

Styrelsemöten
Styrelsen har hållit 6 möten.

Årsmöte 2013
Lördagen den 23 februari 20013 höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i ABF:s lokal på Spadegatan 9.
Representanter från kurdiska politiska partier gästade mötet på inbjudan av föreningen. Lena Malm,
Göteborgs
kommunfullmäktiges
ordförande medverkade i första delen av
mötet. Införseln av trängselskatt i
Göteborg var temat. Lena berättade om
bakgrunden och omständigheterna kring b
införandet. Hon framhöll trängselskattens
vikt ur olika perspektiv. En renare miljö i
staden när antalet bilar minskas i
stadenskärnan, ökande av framkomlighet
och dessutom kommer skatten att
finansiera stora delar av stadens
infrastrukturplaner som västra länken.
Partikongressen 3-7 april var det andra
temat. Lena som själv var kongressombud förklarade att kongressen kommer att bli historisk höjdpunkt
med stora utmaningar. Stefan Löfven kommer att väljas formellt som partiledare, till framtidpartiet,
Socialdemokraterna. Palestina- Israelfrågan kan vara en del av kongressen fokus.
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I andra delen av mötet behandlades dagordningens ordinariepunkter. Verksamhetsberättelsen gicks
igenom och godkändes, såsom ekonomiberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas
förslag. Mötet valde Reger Shafik (Doksi) till ordförande på 2 år enligt valberedningens förslag. Resten
av styrelsen valdes. Under punkten övriga frågor, tog mötet upp frågan om ett brev som har skickats till
vår förening. En person som har arbetat under lång period som vikariat och när hon skulle få fasttjänst
slutade arbetsgivaren att kontakta henne för att slippa ge henne tillsvidareanställning. Det framkom att
flera personer hade hamnat i samma situation. Mötet beslutade att uppdra åt den nya styrelsen att hantera
saken. Mötet diskuterade ett förslag som gick ut på att utse en rådgivande grupp bestående av medlemmar
med lång erfarenhet för att kunna hantera akuta frågor gällande händelser i olika delar av Kurdistan, på ett
sådan sätt som går i linje med vårt partis ideologi och politik. 34 personer deltog i mötet. Föreningen bjöd
på mat och dryck.

KSFG besöker PUK
En grupp av våra medlemmar besökte PUK (Kurdistans Patriotiska Union) i Göteborg lördagen den 27
april. PUK är Socialdemokraternas systerparti (medlem i
Socialistinternationalen). Under ett kamratligt samtal tog
man upp både organisationernas situationer och möjligheter
för samarbete i framtiden.

Första maj
Vår förenings medlemmar tillsammans med andra kurdiska medlemmar och sympatisörer deltog i partiets
och LO:s 1-majtåg. Avmarsch från Järntorget till Göta platsen. Över 6 000 demonstranter deltog i
demonstrationen. Årets 1-majtalare var Johan Lindhlom, förbundsordförande Byggnads.

Medlemsmöte 11 maj 2013
Lördagen den 11 maj 2013 höll föreningen ett medlemsmöte. Mötet tema var ”Socialdemokratins
ideologi” av Kamil Sha-Mohammed. Ordföranden Reger Doski rapporterade om partikongressen och
turerna kring Omar Mustafa som blev vald av kongressen till partistyrelsen och sedan avgick han. En rad
andra saker diskuterades bl a föreningens brev till KFR kring Halabjadagen. Efter medlemsmötet bjöd
föreningen mötesdeltagarna på mat på en kurdisk restaurang. Mötet hölls på ABF:s lokal på Spadegatan
9 fr kl 14 till kl 16.30. 26 medlemmar deltog.
Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg
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Medlemsfest 21 september
Lördagen den 21 september arrangerade föreningen en fest för medlemmar och deras familjer. I en
trevlig miljö och nöjsam samvaro umgicks
medlemmarna. Efter föreningens ordförandes
välkomsttal började fetsen. Ett bildspel om
föreningens tidigare aktiviteter visades.
Frågetävlingsinslaget handlade om kunskaper om
partiet, Göteborg, Sverige och Kurdistan.
Föreningen
bjöd
festdeltagarna
på
en
middagsbuffé. Med musik och dans fortsatte
festen till klockan 22.30.
Festen
arrangerades
i
Folkets
Hus
Hammarkullens festlokal, och 70 personer
deltog.

Medlemsmöte 2 november
Lördagen den 2 november 2013 höll föreningen ett medlemsmöte. Nomineringar till riksdagen,
kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt stadsdelsnämnders gruppledare var mötets huvudtema.
Några medlemmar som har förtroendeuppdrag berättade om sina erfarenheter och vad det innebär att ha
politiskt uppdrag. En lista över nomineringar gjordes. Listan skickas till Göteborgs partidistrikt
efterstyrelsens genomgång. 17 medlemmar deltog i mötet som hölls på ABF:s lokal på Spadegatan 9
klockan 14 till 16.

Fördömande av mord på journalist Kawe Germiyani i Kurdistan
Den 5 december 2013 kallblodigt sköts ihjäl journalisten Kawe Ahmed Germiyani framför sin bostad i
staden Kalar- Södra Kurdistan av en beväpnad grupp. Då motivet var att
bryta Germiyanis granskande penna, räknas som en uppenbar kräkning mot
yttrandefriheten.
Yttrandefrihet är grundförutsättning för demokratin och en av våra
värderingars grundpelare, därför fördömer vi denna avskyvärda aktion, samt
lägger vi vår röst på kampanjer som ställer krav på den kurdiska myndigheten
att gripa de skyldiga och ställa dem inför rätta.
Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg 14 december 2014

Medlemsantal
Vår förening har tappat några medlemmar, en medlem har sagt upp sitt medlemskap, och några har inte
betalat medlemsavgift för verksamhetsår 2013. Fram till sista december 2013 har vi 53 medlemmar som
har betalt medlemskap och 11 medlemmar som inte har betalt.
Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg
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Newroz och Halabjadagen
I samarbete med andra kurdiska föreningar i KFR ((Kurdiska Föreningsrådet) arrangerade vi Firandet av
det kurdiska nyåret Newroz, den 20 mars i Hammarkullens fotbollsplan, samt Halabjadagen, till minnet
av 5000 kurder som gasades ihjäl i staden Halabja den 16 mars.

Hemsidan, Facebook och e-mail
Uppdatering av föreningens hemsida (www.ksfg.se) sköts av Kamil Sha-Mohammed regelbundet.
Facebook-sidan av Reger Doski. Alla föreningens medlemmar har nu en fungerande e-postadress, vilket
gör att styrelsen mer effektivt kunnat kommunicera med medlammar, skicka informationer och kallelser
till mötena. Föreningens e-postadress är info@ksfg.se som sköts av Reger, Najat och Kamil.

Slutord
Vissa delar av vår verksamhetsplan kunde vi inte genomföra, som t ex besök av kurdiska politiska partier
i Göteborg. Under verksamhetsåret har vi samarbetat med Angereds krets, Hammarkullen i deras
kampanjer. Föreningen har tagit fram en folder om föreningen på sydkurdiska, nordkurdiska och svenska.
Syftet är att vi ska ha dem under valkampanjen eller medlemsvävningskampanj.
Under verksamhetåret har vi fått ett antal nya medlemmar, vilket är mycket, däremot har vi tappat några
medlemmar. Två avhopp från styrelsen ledde till att styrelsen inte kunde genomföra planeringen med full
styrka. Ett nätverk via e-post och FaceBook har varit en fördel för att kommunikationen fungera mellan
föreningens medlemmar. Styrelsen tackar alla medlemmar för ett gott samarbete. Vi hoppas att vi kan
köra en fullskalig valkampanj under 2014.
Januari 2014
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