
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med assyriska Kvinnoförbundet. 
 
Datum: 4-5/3 – 1995 
 
Plats: Örebro 
 
Tid: kl. 
 
Närvarande: 

Anna Melle ordf. 
Araxi Ablahad 
Shamiram Malke 
Chamiram Masso 
Alice Lazar 
Sonya Aho 

 
Anmält förhinder: Edibe Younan 
 
 
§ 1. Mötet öppnas: 
Ordföranden, Anna Melle, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av Dagordningen: 
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes. 
 
Dagordning: 
1, Målsättning 6. Kvinnorum 
2. Stadgar 7. Logotyp 
3. Resekostnader 8. Övrigt 
4. Pekingresa 9. Förskoleproj. 
5, 15 års jubileum 
 
 
§ 3 Val av protokolljusterare: 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs, Chamiram Masso. 
 
§ 4, Målsättning: 
AKF´s framtida kort- och långsiktiga målsättning diskuterades och fastställdes. 
Målsättningen bifogas på separat papper. 
 
§ 5. Stadgar: 
Frågan om hur och varför AKK blev AKF ställdes vid mötet. Eftersom ingen av 
ledamöterna kände till bakomliggande fakta samt för- respektive nackdelar med att AKK 
blivit AKF avvaktas denna fråga till riksförbundets möte den 11 mars där frågan skall 
ställas 
 
 



§ 6. Resekostnader: 
Telefon, mötesresor, utlägg för extrakostnader t. ex mat, material ersätts efter en 
skriftlig rapport samt kvittoinlämning till kassören, Chamiram Masso. Arvode utgår för 
förlorad arbetsinkomst samt för utförande av extra krävande (skriftliga) studier och 
arbeten som sträcker sig över en längre tid. 
 
§ 7. Pekingresa: 
 Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp bestående av, Araxi Ablahad, Chamiram Masso 
och Sonya Aho, skall undersöka AKF´s möjligheter att delta vid Kvinnokonferensen 
samt presentera ett underlag för att delta med ett representativt program på 
Kvinnokonferensen i Peking. 
 
§ 8. 15-års Jubileum: 
Styrelsen beslutade att inte uppmärksamma 15-års jubileumet.  
 
§ 9. Kvinnorum: 
Ett kontorsrum för AKF skall ställas i ordning på riksförbundets lokaler i Södertälje. 
 
§ 10. Logotype: 
Till nästa möte skall ledamöterna ta med förslag på AKF-logotype. 
 
§ 11. Förskoleprojekt: 
En förskola enligt svensk modell planeras att startas inom kort i Kamishli i Syrien. En 
förfrågan om projektstöd har inkommit till styrelsen från Chamiram Khouri. Styrelsen 
ställer sig i princip positiv till alla projekt som startas i hemländerna i syfte att sysselsätta 
och bevara vårt folk i hemlandet. 
Styrelsen beslöt att frågan dock skall i första hand behandlas av riksförbundsstyrelsen. 
Styrelsen avvaktar riksförbundets ställningstagande. 
 
§ 12. Nästa möte: 
Nästa möte äger rum i Södertälje den 8 april kl. 10.00 
 
§ 13. Mötet avslutas: 
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för den goda samarbetsvilja, som visats 
under mötet även då åsikterna varit olika. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



AKF´s långsiktiga målsättning är: 
 
# att verka för en ökad politisk- och samhällelig medvetenhet bland 
   assyriska kvinnor i Sverige 
 
# att underlätta assyriska kvinnors och andra invandrarkvinnors anpassning 
   till det svenska samhället. 
 
# att samla och aktivera intellektuella assyriska kvinnor i Sverige. 
 
# att verka för en ökad kontakt och samarbete med svenska och 
   internationella kvinnoorganisationer. 
 
# att verka för spridandet av kunskap samt ökad förståelse för flykting- och 
   invandrarfrågor samt motverka främlingsfientlighet och rasism. 
 

AKF´s kortsiktiga ändamål är: 
 
# att vara ett huvudorgan som skall representera kvinnoverksamheten i de 
   lokala assyriska föreningarnas kvinnokommittéer.  
 
# att verka för och befrämja samarbete mellan medlemsföreningarna samt 
   tillhandahålla intern information. 
 
# att vara ett centralt organ för kommunikation och kontakt med 
   myndigheter, institutioner och ideella organisationer. 
 
# att verka för utveckling och utbyte av kvinnors kunskap och erfarenheter 
   genom att anordna kurser, möten, föreläsningar, sommarläger, studiebesök, 
   konferenser mm. 
 
# att verka för bevarande och utveckling av det syriska språket och den 
   assyriska kulturen samt verka för en ökad gemenskap och förståelse över 
   kulturgränser och generationsgränser. 
 
# att dokumentera assyrisk kvinnohistoria samt dokumentera 
   kvinnoverksamheten i Sverige under de senaste tjugo åren. 
 
# att studera och dokumentera assyriernas syn på handikapp samt verka för 
   ökad kunskap och förståelse för psykiskt och fysiskt handikapp bland 
   assyrier.   
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