
Datum: 1989-09-30    Protokoll fört vid 
     Assyriska riksför- 
     bundets Kvinnokom- 
     mitté 2 möte. 
Närvarande: Atea Bachtay ordf. 

   Meryam Demirel vice ordf. 
   Denize Demirel sekr. 
   Vardo Shamaoun v. sekr. 
   Anna Temiz kont. 

 
Frånvarande: Vercin Gunduz suppl. 
     Stavrini Demirel suppl. 
 
De frånvarandes mening inhämtade per brev 
 
§1 ÖPPNANDE: 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2 JUSTERARE: 

Till att justera protokollet utsågs Denize Demirel och Vardo Shamoun. 
 
§3 DAGORDNINGEN: 

Dagordningen fastställdes och godkändes, 
 
§4 MÅLSÄTTNING: 

Man började diskutera frågan, det man kom fram till var att inte ändra myc- 
ket på målsättningen utan låta gamla punkter stå kvar och man lade till en 
del nya. Denize Demirel och Vardo Shamoun fick i uppdrag att renskriva och 
sammanställa punkterna för målsättningen, som skall vara klart till nästa 
möte. 

 
§5 PLANERINGSSCHEMA: 

Kvinnokommittén diskuterade vad man kan ha för verksamhet. Man planerade för  
tre månader framåt och dessa är aktiviteterna: Kvinnokommittém kommer att  
ha 10 st möten under sin verksamhetsperiod, en veckoslutskurs i assyriska  
historia under februari månad, (Meryam D. och Deniz D skall fråga om lokal,  
och föreläsare), skriva artiklar om kvinnoverksamheten runt om i Hujdå på  
svenska och turkiska. Man kommer att verka för bättre kontakter med AUK och  
att verka för att männens deltagande  i verksamheten. Besök hos olika kvinno- 
kommittéer  och att göra besök till Tyskland och Holland. 

 
§6 JÖNKÖPINGS KVINNOKOMMITTÉ 

Efter lunch satt man ca en timme tillsammans med Jönköpings kvinnokommitté  
där man tog upp verksamheten och diskuterade olika förslag som Assyriska 
riksförbundets kvinnokommitté antecknade ned för att senare ta upp dem med 
planeringen. 

 
§7 10-ÅRS JUBILEUM: 

Assyriska kvinnokommittén kommer att fira sitt tio-års jubileum den 26-5-90. 
Festivalen kommer att vara i Norrköping, Atea B kommer att ta ansvar för 
förfrågning om sal etc. Kommitén kommer att planera mer noggránt när dat- 
umet närmar sig. Olika förslag hade diskuterats om att man kan inbjuda olika 
personer som harvarit aktiva i och för kvinnokommitténs verksamhet, dikter  
dans och musik kommer att vara en del utav programmet. 

 
§8 ALLMÄNT MÖTE: 

Datum för ett allmänt möte sattes preliminärt den 6-10-90. 
 
§10 TILLBAKARAPPORTERING: 

Det är av stor vikt att rapportera tillbaka till sina egna kommittéer för att 
få bättre genomslagskraft av de diskuterade förslagen. 



§10 ASSYRISKA FLYKTINGAR: 
AKK kommer att fortsätta sin verksamhet med att besöka de assyriska flyktin- 
gar som finns i 26 st flyktingläger. När man fått bättre och närmare upp- 
lysning om antalet flyktingar och platser där de finns ska gå ut och göra de  
besök som är av stort värde för de nykomna assyrierna i Sverige. ARS skall  
hjälpa till medinformationen om platser osv. Meryam D och Anna T skall ta 
ansvar för besöken i de orter där de bor, Norrköping och Jönköping. 

 
§11 BIDRAG: 

AKK skall verka för att samla in pengar till assyriska flyktingar i hemland- 
et detta kan man göra på kulturella arrangemang och övrig verksamhet. Dess- 
utom ska AKK sträva efter att ge mer information om assyrierna som ett folk 
i det svenska samhället. 

 
§12 SOMMARLÄGER: 

I sin planering har AKK tagit med ett sommarläger för kvinnor. Detta skall 
sammanfatta alla föreningar i Sverige. 

 
§13 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: 

AKK kommer att diskutera kring frågan grundliga om firandet av internationel_ 
la kvinnodagen, om man ska fira högtidsdagen i var enskild förening eller 
tillsammans med å centralt plan. Hur som helst ska man inbjuda andra personer 
utifrån verksamheten och även aktiva medlemmar. 

 
§14 NÄSTA MÖTE: 

Nästa möte kommer att hållas den 11-11-89 i Norsborg. 
 
§15 AVSLUTNING: 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:    Justerare: 
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