
    Protokoll fört vid AKK´s 
    Sammanträde i Linköping 
    Protokoll nr 7. 
 
 

Datum: 900825 

Plats: Babylon Kulturför. I Linköping 

Tid:   10.00-13.00 

 

1§ Öppnande:Ordörande hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

2§ Närvarande: Ate B. Meryem D. Denize B. och Anna M. 

 

3§ Justerare: Till att justera protokollet utsåsgs Meryem D. 

 

4§ Dagordning: Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

5§ 10-ÅRS jubileum: Kommittén gjorde en utvärdering av firandet 

av 10-års jubileet och fann att allt för- 

flöt fint och planenligt. Den totala vinsten  

blev 25.000kr och dessa pengar ligger nu 

ARS.s konto. Vad kommittén skall använda  

pengarna till skall diskuteras senare. 

 

6§ Assyriska kokbok: Arbetet med kokboken går vidare, de två 

matlagningsgrupperna är nu klara med sina  

recept. Ena av dem har tappat ett flertal  

av recepten, varför Meryem och Atea kommer 

att ansvara för den gruppen att göra klart  

de kvarvarande recepten. Därför kommer 

tryckningen av boken att bli försenad. 

 

7§ Kvinnokommitté: Man tog upp frågan om kvinnokommitténs fort- 

satta verksamhet och dess form, om den ska 

vara under namnet och formen kommitté eller  

utskott. ARS kommer att ändra struktur och 

därför är det nödvändigt att diskutera 

frågan även med kvinnosektionerna runt om i 

landet på ett allmänt medlemsmöte. Datum för  

mötet sattes den 29 september 1990 i Norr- 

köping. Även andra frågor kommer att tas upp 

såsom verksamhetsrapportering. Kallelse sänds 

snarast. 



8§ Årsmöte: Datum för ett årsmöte sattes den 8:e december 1990 

platsen kommer vara Assyriska kulturhuset i Göte- 

borg. 

 

9§ Notis i Hujådå: Kommittén har varit i kontakt med Araxi 

Ablahad och Simon Duzgun om de har möj- 

lighet att besvara frå socialfrågor i 

Hujådå. Meryem och Denize skall skriva en  

notis och uppmana alla kvinnor att skriva 

till Hujådå. 

 

10§ AKK:s Repr. I ARS: Då Meryem D. inte längre representerar 

 AKK i Riksförbundets styrelse pga att hon 

 tratt ur, har kommittén rätt att ha en 

 representant. Alla i kommittén har ont 

 tid, därför skall man turas om att när- 

 vara i ARS sammanträden.  

 

11§ Assyriska sagobok: Kommittén hade gett ansvar till de res- 

 pektive kvinnosektionerna runt i landet 

 att samla in material till sagoboken. Man 

 kommer att fortsätta att samla in folk- 

 sagor och översätta dem till svenska, 

 för att sedan skriva ner dem till en bok. 

 

12§ Föreningen i Skövde: Föreningen i Skövde har ingen kvinno- 

sektion och sedan längre tid tillbaka 

velat bilda en. Därför planerar AKK 

att besöka föreningen och bilda en 

sektion. Meryem och Deniz att åka den 

1 september 1990 och vara där kl 11.00 

 

13§ Veckoslutskurs: Den andra planerade veckoslutskursen kom- 

mer att vara den 20-21 oktober 1990 i 

Norrköping. Atea och Anna skall ansvara 

för förberedelserna tex att inbjuda före- 

läsare. 

 

14§ Besök i Linköping: Efter att ha haft sitt möte satt AKK 

 

 



tillsammans med Babylon kulturföreningens kvinnokommitté. 

Man diskuterade verksamheten i allmänhet och AKK informerade 

om dess verksamhet. 

 

14§ Nästa möte: Datum för nästa möte sattes den 29 september 

1990 i Norrköping kl 8.00 

 

15§ Avslutning: Ordförende tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:         Justeras: 
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