
 

 

 
 

Assyriska kvinnoförbundet Sammanträde 
 
 

Protokoll nr 11 
Fört vid sammanträde den 21 september 2002 

 
 
 

Närvarande: Frånvarande: 
Elisabeth Nison, ordf. 
Meryem Abdulahad, sekr. 
Yaldez Oussi, vice ordf 
Munita Maraha 
Vercin Shamoun 
Raja Zeitoun 
Fehime Dere 
Fehime Bargabriel 
 
Sammanträdet hölls i Assyriska kulturföreningen i Norrköping. 
 
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och därmed öppnades mötet. 
 
§ 2. Föredragningslista lästes upp och godkändes. 
 
§ 3. Föregående sammanträdesprotokoll lästes upp. 
 
§ 4. Justerare: till dagens protokoll valdes Elisabeth och Meryem till justerare. 
 
§ 5. Beslut: 
 
• AKF beslutades att anordna en sommarläger år 2003, tid ej bestämt ännu, under en 
 vecka, tillsammans med AUF, för familjer ( far, mor och barn från 10 år och uppåt ).
 Detta går under projekt som avser ”Kultur och Generationsmöte” och vi har fått medel 
 för från Integrationsverket. 
 
• Det beslutade att AKF blir medlem i Caritas hjälpfond för framtida samarbete. 
 
• UNIFEM inbjuder oss till 8 mars-03, Internationella kvinnodagen samt att vi deltar i 
 planeringen till 8 mars – 03, första mötet äger runt den 24 sep – 03 kl 18:00 Yaldez och
 Elisabeth åker ditt. 
 
• AKF beslutades att kopiera filmen för hemlandsresan till alla som deltog i resan. Filmen 
 kommer att delas ut till alla deltagare under återträffen och utvärdering den 5/10-02 hos
 Semira Touma i Stockholm. 



 

 

 
 
• En heldagskonferens kommer att anordnas i Jönköping tillsammans med AUF för att 
 minska klyftan mellan Kvinnor och Ungdomarna. Detta går under Familjeprojektet
 ”Kultur och Generationsmöte”. 
 
§ 6. Rapportering: 
 
• Kassarapportering: Elisabeth redovisar att vi för närvarande har 181.000 kr i kassan. 
 
• Vi har erhållit projektpengar från integrationsverket 150.000 kr för Kultur och 
 generationsmöte, seminarium, dokumentation samt kartläggning. 
 
• Från SIOS-projektet ha vi också erhållit ca 20415 kr för att fortsätta med 
 1.  Jämställdhetsprojektet 
 2.  Synen på kvinnans sexualitet och hälsa i olika länder 
 3.  Föräldrarollen i Sverige och i olika länder 
I samband med detta inbjuder SIOS till veckoslutskurs i Stockholm den 26-27 oktober- 02. 
 
• ARS – kansliet i Södertälje har fått en kanslist som heter Moussa Isa. 
 
• Ordförande möte som ägde rum på ABF i Norrköping den 24/8-02 Elisabeth var där och
 informerade om mötet. 
 
• SAMS: Yaldez informerade om at SAMS byte namn till Sveriges kvinnoLobby. 
 
• Elisabeth informerade om att vi måste börja med Verksamhetsberättelser för år 2001-
 2002. 
 
§ 7. Mötet avslutades, ordförande tackar alla för visat intresse. 
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