
     Protokoll fört vid 
 
     AKK´s sammanträde 
      
     6:e protokollet 
Datum: 900505 
 
Tid:   10.00-14.00 
 
Plats: Assyriska fören. i Norrk. 
 
1§ ÖPPNANDE: Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 
 
2§ JUSTERARE: Till att justera utsåg man Atea B. 
 
 
3§ DAGORDNING: Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
 
4§ 10-ÅRS JUBILEUMET: Styrelsen tillsatte en festkommitté för en tid 

sedan och denne redogjorde sin hittills plane- 
rade verksamhet. Styrelsen var enig och godkän- 
de följande: Musikgrupper: Ablahad Lahdo 

        Nineweh 
                Shamiram 
        Yakob Chanko 

 
Affischer och biljetter: Kommittén ger ansvaret 
till ARS´redaktion att både trycka affischer och 
entrébiljetter. 30 st affischer och över 700 st 
biljetter. 

 
Tal: Tal kommer att hållas av AKK´ordförande och 
     ARS´ordförande 

 
Entré: Priset för entrén kommer att vara 50 kr 

                                För barn under 12 år och 100 för vuxen. 
 
Speakern: Till att presentera programmet utsågs 
          Denize B och Silva S. 

 
 
5§ SIDA I HUJÅDÅ: AKK har sedan en tid tillbaka diskuterat om att ha 

en insändarsida i Hujådå, som skall ta upp kvinno- 
verksamheten och sociala frågor som berör vårt folk. 
Man har undersökt möjligheterna till att skaffa 
kunniga personer i fråga och man har fått positiva 
svar från Simon Duzgun och Arazi Ablahad. Dessa  
två kommer att kunna besvara sända frågor. 

 
 
 
 
 
 



 
6§ KVINNOKOM. I V. FRÖLUNDA: Assyriska föreningens Kvinnokommitté i 

V. Frölunda (Gbg) anordnade en stor fest 
i samband med 8:e mars firandet. 
De som deltog var enbart kvinnor, man bjöd 
inte in män till festen. Detta har varit 
belägg till kritik och debatt pga att det 
som hände var fel och inte korrekt gjort. 
Med anledning av detta vill AKK klargöra 
sin inställning och den är att styrelsen  
inte uppmuntrat till sådan verksamhet. 
AKK och dess stadgar hänvisar till en verk- 
samhet där män och kvinnor är delaktiga i 
tillsammans i det som anordnas. 

 
 
7§ BESÖK I FÖREN: Meryem har varit på besök i Assyriska föreningen i 

Linköping och informerade om AKK´verksamhet. 
Medlemmarna var mycket positiva för besöket. 

 
 
8§ RAPPORTERING: Meryem och Denize rapporterade om ARS´årsmöte som 

hölls den 17 april 90 i Linköping. 
 
 
 
 
9§ NÄSTA MÖTE: Den 16 juni 1990 kommer nästa sammanträde att vara i 

Skövde, Assyriska föreningen. 
 
 
10§ AVSLUTNING: Ordförande tackade och avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
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