
Protokoll fört vid AKF`s nionde årsmöte i Örebro 11 februari 1995. 
 
 
 
§ 1. Närvarande: 
Lista på mötesledamöter bifogas protokollet. 
 
§ 2. Årsmötets öppnande: 
Semiran Barmano, AKF ordf. 1993-94, hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 
 
§ 3. Fastställande av Dagordningen: 
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes. 
 
§ 4. Val av årsmötesordförande: 
Till att leda mötet utsågs Nursel Oyal från Södertälje. 
 
§ 5. Val av mötessekreterare: 
Till att föra mötesprotokoll utsågs Sonya Aho från Södertälje. 
 
§ 6. Presentation av närvarande ledamöterna: 
Varje ledamot gav en kort presentation av sig själva och sin hemförening. 
 
§ 7. Presentation av verksamhetsrapport: 
Samir Barmano presenterade den verksamhet som AKF bedrivit under de gångna två 
åren. Verksamheten och de aktiviteter som AKF bedrivit var också beskrivna i en 
ambitiös framställd 20-sidig verksamhetsrapport som ledamöterna kunde ta del av. 
 
§ 8. Ekonomisk berättelse: 
Under mötet gavs ingen närmare ekonomisk berättelse utan ordförande Semiran 
Barmano hänvisade till Riksförbundets gemensamma ekonomiska redovisning. 
AKK (kommitté) blev AKF/förbund) vid årsmötet 1993. Vad denna förändring i 
praktiken innebär för assyriska kvinnoverksamheten är ännu, vid årsmöet1995, inte  
riktigt klart. Den nytillsatta styrelsen får i uppdrag att studera frågan närmare. 
 
§ 9. Ansvarsfrihet: 
Mötet beviljade gamla AK-förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
§ 10. Riksförbundets ordförande: 
Said Yildiz, riksförbundets ordförande, visade sitt stöd för assyriska kvinnors 
engagemang i föreningslivet och i samhällslivet genom att närvara vid kvinnoförbundets 
årsmöte i Örebro. 
 
§ 11. Framtida verksamheten: 
Ledamöterna inkom med en rad positiva och intressanta förslag på framtida 
områdessatsningar inom verksamheten. 
Bland annat framfördes följande mål och förslag: 
¤ Söka samarbetsformer med Syrianska Kvinnoförbundet för samtal och gemensamma 
   aktiviteter. 



 
¤ Öka det politiska engagemanget bland assyriska kvinnor i allmänhet och bland 

 kvinnoförbundets styrelsemedlemmar i synnerhet. 
¤ Assyriska kvinnor skall göra sina röster hörda. Man bör eftersträva att i större 

 utsträckning offentliggöra kvinnornas syn i olika frågor genom att bland annat införa 
 en sida i Huyådå som regelbundet tar in artiklar om och med kvinnor. 

¤ Hur kan man göra föreningslivet attraktivt även för kvinnor? Man bör studera hur fler 
 kvinnor kan lockas till att bli aktiva föreningsmedlemmar. 

¤ Man bör anordna fler kurser, föredrag och föreläsningar som i huvudsak hålls av 
 föreläsare och kursledare från den egna gruppen och på det egna språket. 

¤ Man bör eftersträva att kvinnor och män tillsammans deltar i föreningsaktiviteter och 
 styrelser i större utsträckning än idag. 

 
§ 12. Val av AKF´s styrelseledamöter: 
Mötet beslutade att utse fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 
Till att ingå i AKF´s styrelse 1995-1997 utsågs: 
 
Namn: Ort Post: 
Anna Melle Jönköping Ordförande 
Ediba Younan Jönköping Vice ordförande 
Sonya Aho Södertälje Sekreterare 
Araxi Ablahad Tadaros Örebro Vice sekreterare 
Chamiram Masso Södertälje Kassör 
Elishua Lazar Jönköping Suppleant 
Shamiram Melke Göteborg Suppleant 
 
 
§ 13 Val av kommitté: 
Till att ingå i valkommittén för AKF´s årdmöte 1997 utsågs Semiran Barmano, 
Jönköpng, Elisabeth Maraha, Södertälje och Nursel Oyal, Södertälje. 
 
§ 14. Avslutning: 
Mötet avslutas med att den nya styrelsen avtackade den gamla AKF-styrelsen för ett 
gott genomfört arbete under de gångna två åren. Årsmötets ordförande Nursel Oyal, 
tackade samtliga närvarande ledamöter och förklarade därmed mötet avslutat. 
 
§ 15. Nästa möte: 
AKF´s nya styrelse beslöt att ha sitt första sammanträde i Linköping söndagen den 19 
februari kl 10.00 
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