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Styrelsemöten
Styrelsen har hållit 7 möten under verksamhetsåret.

Årsmöte 23 feb. 2014
Föreningens årsmöte hölls 23 februari. Ali
Mooeni

Angereds

stadsdelsnämnds

ordförande var mötets gäst. Ali berättade
om stadsdelens situation, möjligheter och
visioner,

utmaningar. Med

tryggheten

i

fokus planerar nämnden att staddelen satsa
hårt för att skapa en tryggare stadsdel.
Satsningar i skolan fortsätter.
Efter godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen, valde mötet Reger
Shafik som ny ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Valkampanjen
och föreningens 20-årsjubileum var två viktiga punkter i verksamhetsplanen som redogjordes av
nytillträdande ordföranden.
Mötet ägde rum på ABF:s lokal på Spadegatan 9, från klockan 14 till klockan 17.30. 24 medlemmar
deltog

i

mötet.

mötesfunktionärer.

Faraidoun

Moradi,

Mehemet

Ertekin

och

Farydun

Kahraman

var

Första maj
2014:s första maj demonstration blev en valkampanj för regimskifte. Karl-Petter Thorwaldsson,
LO:s ordförande var första maj-talare. Vår förenings medlemmar tillsammans med andra kurdiska
föreningar i Göteborg deltog i demonstrationen med egen banderoll och plakat.

EU-valet
Vår förening deltog aktivt i partidistriktets valkampanj.
Dörrknakningar, torgaktiviteter. Tillsammans med 5 andra
socialdemokratiska föreningar och SSU genomförde vår
förening en stor aktivitet i Hammarkullen onsdag den 14 maj
2014. Partiets flygblad delades ut och vi hade många
konstruktiva samtal med boende i området. Dörrknackningar
genomförde i Hammarkullens flera hus.

Söndagen den 18 maj deltog våra medlemmar i en aktivitet i egen regi i Kvibergs marknad.
resultatet blev samtal och information om valet, och vårt parti. Dessutom värvade vi några nya
medlemmar.

Utflykt, Skatås
Föreningen valde Göteborgs natursköna område Skatås som 2014:s Utflyktsplats. Utflykten blev
lördagen den 7 juni, då föreningen hyrde en stuga och medlemmarna fick delta med deras familjer.
I en god stämning och ett fantastiskt väder träffades de i ett knytkalas. Som en stor familj deltog de
i olika roliga aktiviteter som charadspel och promenader.

Medlemsmöte 9 augusti
Lördagen den 9 augusti

hölls

ett

medlemsmöte.

Föreningens planer för valkampanjen

avhandlades. Styrelsen uppmanade alla medlemmar att delta i partiets olika valaktiviteter.
Föreningens förslag till nomineringar till kommunens och regionens nämnder och bolag beslutades.
Mötet hölls på Arabiska Bokstavscentet ABC:s lokal i Hjällbo.

Öppet möte om läget i Kurdistan och valet
Lördagen den 30:e augusti arrangerade vår förening
ett öppet möte i Hammarkullens Folkets Hus för
Shadiye Heydari. Mötets första del handlade om
läget i Kurdistan, då Shadiye rapporterade om läget.
Den andra delen handlade om valet, vikten med att
rösta och socialdemokraternas planer för landet. 30
personer deltog i mötet. Kamil var Samtalsledare.

Kurdistans krig mot terror
IS:s upprepande attacker mot kurdiska städer och områden i Irak och Syrien dominerade hela
höstens aktiviteter. Först när ISIS tog Shangal
och hundratusentals Ezidier och kristna flydde.
Tusentals

kvinnor

och

barn

dödades

eller

tillfångatogs av terrorister, eller dog under flykt i
Shangalbergen

pga

brist

på

mat

och

förnödenheter. En stor katastrof i mänsklighetens
historia uppmärksammades av omvärlden. IS:s
frammarsch till andra delar av Kurdistan fortsatt i
Kobane och andra delar, till kurdiska styrkor med
hjälp av västvärldens flygstöd kunde hejda frammarschen och sedan befria flera delar av kurdiska
områden. Vår förening som andra kurdiska föreningar har arbetat aktivt i olika aktioner.
Demonstrationer varje vecka för stöd för folket i Kobane, Shangal-flyktingar, insamling av pengar,
mediciner och kläder till folket.

20-årsjubileum
Efter att festen sköts upp flera gånger pga pengar, valkampanjer och kurdernas krig mot terror,
kunde föreningen till slut att arrangera den lördagen den 6 december. Till 20-årsjubileet bjöds
representanteter från kurdiska föreningar och partier, Göteborgs partidistrikt, SSU, S-kvinnor och
socialdemokratiska kretsar.
Partidistriktets tal lästes av Lena Malm, kommunfullmäktiges ordförande. Riksdagsledamot Arhe

Hamednaca som kurdernas vän var arrangemangets gäst, han läste ett tal om partiet och
kurdernas kamp.
Videohälsning
partsekreterare,

och

gratulation

Carin

Rozhgar Watmani,

sekreterare, Talla Alkurdi,
Darina Agha,

från

SSU-

SSU

Ordförande

Internationell

Jämtin
Förbund-

S-studenter,

sekreterare.

Ett

bildspel med text och tal om föreningens aktiviteter under
20 år spelades upp. Musikbandet Boss och Fariborz
karamy medverkade med sång och musikinslag.
Hawri Kahraman och Mehemt ertekin var festens programvärdar. Festen arrangerades på
Irakiska Kulturhusets lokal och föreningen bjöd gästerna på lunch.

Hemsidan och Facebooksidan
Hemsidan uppdateras regelbundet av Kamil Sha-Mohammed. Facebooksidan administreras av Reger
Shafik.

Slutord
2014 blev ett händelserikt år för föreningen. Eftersom det var supervalår (Eu-val och riksdagsval),
blev det två stora valkampanjer. Vårens valkampanj för EU, och hösten för riksdagen. Under hösten
skedde den stora mänskliga katastrofen efter IS:s attacker mot kurdiska städer i södra och västra
Kurdistan. Händelserna utlöste varandra och vår förening hade plikten att närvara och ha roll,
styrelsen använde alla möjliga kommunikationsmedel för att kunna planera och genomföra eller
delta

i

aktiviteterna.

Valsegern

var

naturligtvist

viktig

för

vår

förening

och

för

partiet.

Jubileumsfesten var också en stor utmaning eftersom valet och kurdernas krig mott terror gjorde att
vi sköt upp festen flera gånger. Styrelsen tackar alla medlemmar för ett fantastiskt verksamhetsår,
för deras engagemang och entusiasm.
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