Protokoll fört vid
AKK:s 3:e möte i Norsborg.
Datum: 1989-11-11
Tid. 10.00
Plats: Assyriska föreningen i Norsborg
Närvarande: Atea Bachtay ordf
Meryam Demirel vice ordf.
Denize Demirel sekr.
Varde Shamoun vice sekr.
Anna Temiz kontap.
Frånvarande: Vercin Gunduz
Stavrini
§1 ÖPPNANDE
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 JUSTERARE
Till att justera dagens protokoll utsågs Atea Bachtay och Meryam Demirel.
§3 DAGORDNING
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§4 10-ÅRS JUBILEUM
Förberedelserna inför festivalen planerades sen förra mötet. Ansvariga för att
boka lokal var Atea. En festlokal har bokats och den kostar i hyra 6500 kronor.
Det finns en del restriktioner som AKK måste följa i samband med hyrningen av
lokalen och det är att inte söälja varken mat eller dryck och därför får festdeltagarna heller medtaga dessa med sig under kvällen. Vakter kommer att hålla
övervakning vid ingången. Dessa är krav som följas om man i fortsättningen skall
kunna hyra lokalen.
Vidare beslöt AKK att låta bilda en festkommitté som som kommer att ta hand om
de föreberedelser som behövs inför och i festivalen.
Programinnehåll kommer AKK:s representanter att ta upp i sina respektive lokala föreningar och sidkutera om olika förslag.
§5 VECKOSLUTSKURS
Enligt de förut planerade teman för veckoslutskurserna skulle AKK anordna två
veckoslutskurser där den ena skulle handla om assyrisk historia och den andra
om den assyriska familjen med tyngdpunkt på jämlikhetsfrågorna.

AKK beslöt att veckoslutskurserna i februari skall ha temat: Den assyriska familjen med tyngdpunkt på jämlikhetsfrågorna. Man har alltså ändrat på ordningen
assyrisk historia kommer att komma vid senare tillfälle i verksamhetsperioden.
Föreläsare och inbjudna är följande personer: Simon Duzgun, Bassim Mohama-Tezel,
Marawgi Ciftcioglu och en svensk antropolog (som arbetar med invandrare).
Datum för kursen avsattes den 10-11 februari 1990. Vid nästa möte skall man
besluta om närmare detaljer,
§6 BESÖK I LOKALA FÖRENINGAR
Efter att ha diskuterat hur man skall lägga sina tider med möten- inom kommittén och med föreningens kommitté beslöt man att ha sitt möte från 10.00
till 13.00 då det är lunchdags. Efter lunchen skall AKK sammanträda med den
föreningens kvinnokommitté som man är på besök hos. Sedan diskuterades om man
enbart skall sitta tillsammans med kommittén eller med alla kvinnor i föreningen, låter man det bero på den förening och dess unika behov.
§7 RAPPPORTERING
Meryam D –ARS: AKK skall ansöka skriftligen till ARS om verksamhetsbidrag på
60 000 kronor
ARS, AKK och AUK kommer enligt ett planerat möte framöver att
träffas på en samkväll för att knyta bättre kontakter.
AKK skall försöka uppmuntra de lokala föreningarna och kvinnorna att försöka skriva så att man kan ha en sida i Hujdå för
kvinnoverksamheten.
1 representant från ARS och två representanter från AKK kommer att besöka flyktinglägret i Hellefors för informationsgivning och besöka därefter flyktingarna.
ARS ser sig om att anställa en lönebidragsarbetare- en kvinna,
som ska kunna ansvara för kvinnoverksamheten.
§8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Datum för nästa möte är den 13 januari 1990 i Lidköping kl 10.0
§9 AVSLUTNING
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
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