
    Protokoll för vid AKK:s 
    sammanträde i Jönköping. 
       4:e protokollet 
 
 
 
Datum: 900224 
 
Tid:   10.00 – 14.00 
 
Plats: Assyriska Turabdin fören i Jönköping. 
 
§1 ÖPPNANDE: Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 NÄRV. Atea B, Meyrem D. Deniz B Anna M. 
 
§3 JUSTERARE: Anna och Meyrem utsågs till justerare. 
 
§4 DAGORDN: Dagordningen fasställdes och godkändes. 
 
§5 10 ÅRS JUBILEUMET: Man diskuterade vilka grupper som skulle inbjudas likaså 

olika gäster, försäljning skrivelser osv. Denize kom med 
förslag om att låta en festkommitté bildas för att organi- 
sera kring detaljer. Styrelseen beslöt att följande personer 
skall ingå: Atea, Denize, Meryem, Stavrani och Naila. 
Meyrem ber ARS sända inbjudan till Holland och V.Tyskland. 
Denize sänder inbjudan till inbjudna gäster. 

 
 
§6 BIDRAG: Meyrem kom med förslaget om att samla in pengar till assyriska flyk- 
 Tingar som har det svårt med ekonomin. Detta skall diskuteras vid se- 
 Nare tillfälle. 
 
§7 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: Intern. Kvinnodagen skall även i år firas i de 

 lokala föreningarna. Assyr. Fören. i V. Frölunda 
 kommer att fira det stort, inbjudan sänds till 
 samtliga föreningar. Den 10 mars är datum satt. 

 
§8 SAGOBOK: Enligt årsplaneringen skall en sagobok framställas. Boken skall vara 
 Skriven på svenska och innehålla assyriska folksagor, fabler, legender, 
 Syftet är att försöka bevara det assyriska folksagorna och att även 
 Barn skall kunna ta del av dem. Därför styrelsen att ge ansvar till 
 Lokala kvinnokomm. Att spela in sagorna på kassett för att senare 
 Skriva dem på svenska. Fördelningen ser följande  ut: 
 
 
 



Denize: Bergsjön, V. Frölunda (Göteborg) 
 
Meryem: Södertälje, Stockholm 
 
Anna:       Jönköping 
 
Atea:        Linköping, Örebro 
 
 
§9 ÖREBRO: Assyriska fören. kvinnokommitté har haft en del konflikter och 
 styrelsen kommer att sitta tillsammans med dem och diskutera det 
 Som är jobbigt. 
 
§10 BESÖK: Styrelsen har för avsikt att besöka föreningen i Linköping och dess 
 sammanträde med dess kvinnokommitté. Man kommer att berätta om 
 AKKS:s planering. 
 
§11 RAPPORTERING: Veckoslutskursen. Denize rapporterade om kursen. Enligt 
  utvärdering som gjordes, var alla nöjda och man tyckte att 
  kursen var givande. En förändring på programmet blev att 
  Bassima Mohama-Tezel inte kunde närvara. 
 
  ARS.s Meyrem rapporterade om ARS och dess två centralkommit- 
  teer hade möte den 3/2 i Gbg. Man var överens om att förbättra 
  samarbetet emellan de nämnda. 
 
§12 NÄSTA MÖTE: Datum för nästa möte avsattes den 24 mars 1990 i Örebro 
              kl. 10.00. 
 
§13 AVSLUTNING: Atea tackade ledamöterna och avslutade mötet. 
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