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Styrelsemöten
Styrelsen har hållit 4 sammanträden under verksamhetsåret.

Årsmöte 2016
Fredagen den 26:e februari 2016 höll föreningen sitt ordinarie
årsmöte. Förutom medlemmar, bjöds representanter från kurdiska
organisationer. Ann-Christine Andersson, viceordförande i
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd var mötets gäst. AnnChristine valdes till att leda årsmötet.
Efter mötet föreläste Ann-Christine om situationen med sjukvård
i regionen allmänt, och Göteborgsområde speciellt, hinder och
utmaningar. Hur olika vårdcentraler och sjukvårdskliniker
fungerade. Mötesdeltagarna hade flera frågor och synpunkter
kring sjukvårdssystemet, primärvården och akutvård. Det blev ett
givande konstruktivt samtal och medlemmarna uppskattade AnnChristines engagemang. 28 personer deltog i mötet. Mötet hölls
på Beston föreningens lokal i Hjällbo kl: 18,30 – 20,30.

Hawri Kahraman
Reger Shafik

Torgmöten
Under verksamhetsår 2016 deltog våra medlemmar i partidistriktets
anordnade torgmöten i Angered. På mötena delades partiets flygblad och
skrifter, samt förde samtal med människor.

Första maj 2016
Årets förstamajfirande var en högtid för göteborgarna och inte minst för arbetarrörelsen. Firandet började
med en familjefest på Olof Palmes Plats, Partidistriktet i samarbete med sosseföreningar anordnade roliga
aktiviteter för olika åldrar, bland annat hoppborg, popcornmaskin, kaffeservering, ansiktsmålning och
fiskedamm för barnen. Avmarsch från Järntorget 15.30 via Haga till Götaplatsen. Årets förstamajtalare var
vår kära partiledare Stefan Löfven och Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie "Soffan"
Hermansson.
Vår förenings medlemmar som tidigare år deltog aktivt i dagens aktiviteter. Med föreningens bandroll och
plakat deltog i tåget. 10 000 människor deltog i firandet.

Brev till Utrikesministern om läget i iransk-kurdiska flyktinglägren
I syftet att uppmärksamma om situationen i södra Kurdistans flyktingläger för flyktingar från östra Kurdistan
(Iran), skickade styrelsen ett brev till utrikesminister Margot Wallström. I brevet förklarades om hot
människorna i lägren utsätts för, av den iranska regimen. Vi uppmanade Utrikesministern att agera mot allt
hot flyktinglägren och kurdiska oppositionella politiska partiernas kontor i Kurdistans region utsätts för.

Hammarkullekarnevalen 2016
Under karnevalsdagarna (27 – 29 maj) deltog våra medlemmar i partiets aktiviteter. Partiet tillsammans med
LO hade ett tält, som bemannades av våra medlemmar tillsammans med sina partikamrater från andra
föreningar och klubbar.

Protest mot Turkiets gripande av 11 parlamentariker
Turkiska polisen grep 11 parlamentariker från det prokurdiska partiet HDP. Regimen hade tidigare gripit
hundratals kommunpolitiker flest från kurdiska städer och deras positioner hade ersatts av andra politiker från
Erdogans parti AKP. Tiotals journalister har gripits. Det regerande AKP partiets ständiga övertramp i
demokratin förvandlar landet till ett totalitärt. Vi från kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg
fördömde kraftfullt aktionen och ställde krav på vårt parti att agera. Vi skrev ett brev till utrikesminister
Margot Wallström för detta syfte.

Inställda aktiviteter
Under 2016 planerade styrelsen en rad aktiviteter bl a en endagsutbildning. Utbildningen planerades i detalj,
utbildningsledare och lokal bokades. Men utbildningen ställdes in eftersom styrelsen inte fick tillräckligt med
antal intresserade medlemmar.
Under våren bjöd föreningen medlemmarna på en utflykt i Skatås. Även denna gång ställdes in eftersom
erbjudandet lockade många medlemmar, trots att styrelsen hade förbrett ett roligt program för dagen och en
stor stuga hade bokats.

Slutord
Uteblivna medlemsmöten, en inställd utbildning, en inställd utflykt och inga aktiviteter i samarbete med
andra kurdiska föreningar gör att vi kan konstatera att verksamhetsår 2016, var inte föreningens bästa
verksamhetsår. En självkritik som vi alla i föreningen berörs, styrelsen såsom alla medlemmar i föreningen.
Vi tackar alla medlemmar som har deltagit och hjälpt till i de genomförda aktiviteter vi har haft med partiet.
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