PROTOKOLL FÖRT VID ASSYRISKA KVINNO KOMMITTÉN STYRELSE MÖTE.
Datum: 1992 01 25
Plast: Assy förn Norrköping
Tid
kl 11:00-17:00

Närvarande:

Semiran Barmano
Seyde Barkarmo
Elisabet Nison
Meryem Duman

Frånvarande: Anna Melle ordf
Birce Yildiz v. ordf
Båda har anmält förhinder.
§ 1: Öppnande :
Kontaktman Seyde Barkarmo hälsade de närvarande välkomna samt
förklarade mötet öppnat.
§ 2: Dagordning :
Den föreliggande dagordningen genomlästes och godkändes.
§ 3: Justerare :
Att justera dagens protokoll utsågs Seyde Barkarmo.
§ 4: Besöka ARS lokala föreningar :
I sitt sammanträde diskuterade AKK att det är mycket angeläget att
göra en slags rundresa för att besöka våra lokala kvinnokommittéer.
Vi hoppas kunna hinna besöka de flesta föreningarna innan årsslutet.
Om någon förening känner sig manad för besök bör snarast möjligt
kontakta Semiran Barmano (036 –143048) för överenskommelse av tid.
§

5: Rapportering :

AKK har deltagit i olika seminarier och veckoslutskurser för kvinnor
anordnade av SIV och AKK. Mer information om dessa kommer vi att ge
vid nästa veckoslutskurs.
§ 6: Veckoslutskurs 20-22/3_92 :
AKK´s planerade veckoslutskurs kommer att äga rum 20 – 22/3 – 92 i
Norrköping. Närmare information om veckoslutskursen kommer att
skickas senare.
Fredag : Inkvartering
Lördag : Föreläsning av Tuma Nahryo
”Assyrisk Språkhistoria”
Föreläsning av Araxi Abalhad
”Jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor”
Vid granskning och utvärdering av det föregående veckosluts-kurserna
kom AKK fram till att det saknades män vid dessa kurser. Därför
beslöt styrelsen att inbjuda två kvinnor och en man från varje
förening. på så sätt hoppas vi öka förståelsen kring dessa ämnen och
samtidigt kommer kurserna att bli intressantare ur diskussionssynpunkt sett.
§ 7: Resa till Tyskland :
Akk´s styrelse diskuterade möjligheterna att genomföra en besöksresa
till Tyskland inom en snar framtid, i syfte att delvis förstärka
kontakterna men samtidigt också utbyta erfarenheter sinsemellan.
Allra försts måste AKK kontakta det Assyriska Riksförbundet i Tyskland
(ZAVD),för att hos dem få klartecken till detta projekt.

§ 8: Utflykt :
AKK behandlade en eventuell utflyktsfråga och man kom fram till att
det vore en bra idé att anordna en utflykt mer centralt belägen i
syfte att ge flera föreningar möjlighet att delta i ett sådant
evenemang. Exempel på ett förslag där man kan genomföra en sådan
utflykt är Kolmården Djurpark i Norrköping. För att kunna genomföra
en sådan stor aktivitet bland våra föreningar, krävs det att man
sätter igång redan idag att planera för den genomtänkta utflykten.
Vi är mycket tacksamma för era synpunkter gällande planering och
plats göt genomförandet av en sådan utflykt och vädjar om ett svar
snarast möjligt. Vid önskemål om mer djupgående information var
vänlig tag kontakt med ansvarig inom AKK: Semiran Barmano 036-143048.
§ 9: Kvinnosektioner :
Ak kuppman alla föreningar till att bilda Kvinnosektioner i syfte
att bryta den passivitet som råder bland våra kvinnor ute i
föreningslivet, vilket i sin tur skall leda till en ökning av Barn
och Ungdomsaktiviteterna i våra föreningar. Eftersom barnen är vår
framtid så måste även i synnerhet vi kvinnor ta vårty ansvar om vi
vill föra vidare vårt kulturella arv till våra barn.
§ 10: ARS och AUF Årsmöte :
AKK har blivit inbjuden att närvara vis ARS´s och AUF´s Årsmöten,
vilka kommer att äga rum under Februari-månad. Kommittén beslöt att
sända sina representanter till båda dessa möten.
§ 11: Nästa möte :
Nästa AKK-möte kommer att hållas i Södertälje
§ 12: Avslutning :
Kontaktman tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutta.

Vid protokollet

Semiran Barmano

Justerare

Seyde Barkarmo

