
Verksamhetsberättelse 1997 

Bethnahrin Kulturföreningen 

i Botkyrka. 

 
Året 1997 har varit lite av "nystartar" karaktär. Föreningen har arbetat med att delvis registrera 

föreningen hos olika instanser samt bedrivit föreningsverksamhet. Vad gäller registrerings- och 

pappersarbete har föreningen registrerat sig och erhållit ett organisationsnummer, ansökt om 

medlemskap och blivit antagen av Assyriska Ungdomsförbundet, AUF, ansökt hos kommunen om 

att bli bidragsberättigad och blivit godkänd, öppnat ett postgiro och varit med och bildat Assyriska 

Distriktet i Storstockholm, ADS. Föreningen har även lagt ner mycket tid på att hitta en lämplig 

lokal den kan hyra. 

 

På föreningsverksamhetssidan har föreningen bildat tre olika sektioner kopplade till 

huvudstyrelsen: ungdomssektion, kvinnosektion och idrottssektion. Dessa sektioner bedriver 

själva olika aktiviteter knutna till deras område. Men arbetar tillsammans i olika aktiviteter som är 

mer allmänna och inte hamnar under ett specifikt område. Detta är Musikverksamhet för alla 

åldrar en gång i veckan, där har vi för närvarande sex grupper. Hemspråksundervisning för alla 

åldrar i assyriska, där har vi tre olika grupper. 

 

  Ungdomssektionen: 

  - Deltar i Assyriska Ungdomsförbundets, AUF's, verksamheter. 

  - Bedriver datorutbildning en gång i veckan. 

  - Samkvällar. 

  - Samarbetar med Assyriska Kulturhuset i Södertäljes ungdomssektion. 

 

  Kvinnosektionen:  

  - Deltar i Assyriska Kvinnoförbundets, AKF's, verksamheter. 

  - Barnverksamheter. 

  - Har tjejträff en gång i veckan. 

  - Gemensam matlagning. 

  - Samarbetar med Assyriska Kulturhuset i Södertäljes kvinnosektion. 

 

  Idrottssektionen: 

  - Deltar i AUF's idrottsutskotts arbeten 

  - Har ett korplag i fotboll. 

  - Volleyboll/innebandy verksamhet en gång i veckan. 

 

  Ekonomi: 

Eftersom det tog lång tid för AUF att godkänna föreningen som medlem hos dem, har vi 

inte kunnat söka om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen för det gångna året. 



Därför har föreningen inte heller erhållit några ekonomiska bidrag alls. Enda tillgången 

föreningen har är medlemsavgifter från 1997.  

 

  Övrigt: 

Förening har ledamöter i styrelsen för Assyriska Distriktet i Storstockholm, ADS, och i två 

av AUF's fyra utskott, i Internationella och hemlandsutskottet och Nationella och kulturella 

utskottet. Sedan har det etablerats samarbeten med Assyriska Kulturhuset i Södertälje, 

ADS, och Assyriska Kultur Centrum i Botkyrka, AKC. 


