
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
Assyriska Kvinnoförbundet. 
 
Datum: 8/4 – 1995. 
 
Plats: Södertälje 
 
Tid: Kl 10.00 
 
Närvarande: 
 
Anna Melle ordf. 
Araxi Ablahad 
Chamiram Masso 
Alize Lasar 
Sonya Aho 
Edibe Younan 
 
 
 
Anmälda förhinder: Shamiram Malke 
 
§ 1. Mötet öppnas: 
Ordföranden, Anna Melle, hälsade mötesdeltagarna välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av Dagordning: 
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes. 
 
Dagordning: 
 
1. Genomgång av föreg protokoll 11. Förverkligande av mål 
2. Post och inbjudningar    ° intellektuella kvinnor 
3. Rapporteringar    ° kontaktnät 
4. AKF- Benämning och logotype    ° assyrisk kvinnohistoria 
5. ARS-styrelsemöten    ° assyrisk syn på handikapp 
6. Kassa rapport 12. Övriga frågor 
7. Förskoleprojekt     ° SIOS veckoslutskurs 
8. Pekingresa     ° Intern information 
9. Assyriska kvinnor i Norden     ° Södertäljekvinnor informerar 
10. Veckoslutskurs mötesteknik 13. Nästa styrelsemöte 
 
§ 3. Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs: 
Chamiram Masso. 
 
 



§ 4. Post och inbjudningar 
Hantering av AKF´s post diskuterades. Styrelsen beslöt att all 
post bör skickas till AKF´s kontor på riksförbundet och ledamöter 
som får AKF-post hemskickat skall ta kopior och skicka posten 
vidare till AKF-riksförbundet för arkivering. 
Vidare beslutade styrelsen att minstb en gång i veckan ha 
genomgång av inkommen post. Chamiram Masso och Sonya Aho 
turas om att bevaka posten i Södertälje. 
 
En förfrågan om prenumeration av tidningen ”All världens kvinnor” 
inkom till styrelsen. Styrelsen beslöt att inte prenumerera på 
tidningen 
 
§ 5. Rapporteringar 
 
 ° SIOS-möte – Araxi deltog vid SIOS-sammanträde i Stockholm 
  den 11 mars. Där framgick bland annat att AKF 
  är den mest aktiva kvinnoinvandrarförbundet i 
  Sverige efter finska kvinnoförbundet 
  Araxi valdes in som ordinarie ledamot i kvinno- 
  SIOS styrelse 
 
 ° Invandrarrådet – Den 8 mars hade Invandrarrådet möte på 
   Kulturdepartementet i Stockholm. Anna 
   Melle representerade AKF vid mötet. 
   Bland annat informerades att 
   invandrarminister Leif Blomberg avsatt 
   125 milj kr till speciella insatser i 
   invandrartäta områden. Pengarna 
   kommer att delas ut till kommunerna. 
   Lokala invandrarföreningar uppmanas att 
   ansöka om projektbidrag för integrations- 
   arbete. 
 
 ° SIV konferens – invandrarverket anordnade en konferens - 
    ”Hinder och möjligheter i ett mång- 
    kulturellt samhälle2 i Norrköping den 28 
    mars. Omkring 200 personer (invandrare 
    och svenskar) från hela Sverige deltog i 
    konferensen. Vid konferensen deltog också 
    Anna Melle och Sonya Aho från AKF. 
    En kort redogörelse för konferens- 
    innehållet gavs vid styrelsemötet. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7. Pekingresa: 
Styreslen beslutade att en arbetsgrupp bestående av, Araxi 
Ablahad, Chamiram Masso, Edibe Younan och Sonya Aho, skall 
undersöka AKF´s möjligheter att delta vid Kvinnokonferensen samt 
planera ett underlag för att delta med ett representativt program 
på Kvinnokonferensen i Peking i Augusti. 
 
§ 5. 15 års Jubileum: 
I år är det exakt 15 år sedan riksförbundets kvinnokommitté 
bildades. Styrelsen beslutade att inte uppmärksamma 15-års 
jubileet. 
 
§ 9. Kvinnorum: 
Ett kontorsrum för AKF skall ställas i ordning i riksförbundets 
lokaler i Södertälje. Adressen är Hantverksvägen f.d. Örtagården. 
 
§ 10 Logotype: 
Nästa möte skal styrelseledamöterna presentera förslag på 
logotype för AKF. 
 
§ 11. Veckoslutskurs: 
Helgen 28-30 april anordnar kvinno-SIOS en veckoslutskurs i 
Norrköping om att tala inför en grupp. AKF kommer att delta i 
kursen med fyra deltagare. 
 
§ 12. ARS´s styrelsemöten: 
Styrelsen beslöt att en AKF-styrelseledamot skall representera AKF 
vid riksförbundets styrelsemöten. Det är alltså inte nödvändigt att 
denna representant är AKF-ordf utan det kan vara annan AKF- 
styrelseledamot. Vid nästa ARS-möte, den 29 april, representeras 
AKF av Alice Lazar. 
 
§ 13. AKK eller AKF?: 
Styrelsen beslöt att AKF förblir förbund och inte kommitté, som den 
tidigare hette, trots att inte alla villkoren för ett förbund, bl. a. med 
egna stadgar osv, är uppfyllda. Officiellt står AKF under 
riksförbundets gemensamma administration. 
 
§ 14, V.F kvinnokommitté: 
Indirekta frågeställningar har riktats till AKF, avsändare är V.F 
kvinnokommitté i Göteborg. Anna Melle utreder vad de exakt 
handlar om. 
 
§ 15. Förskoleprojektet: 
 
 
 
 



Chamiram Khouri presenterade en idé om att starta  
förskoleverksamhet i Kamishli i Syrien. Målet är dels att få ut 
assyriska kvinnor på arbetsmarknaden så att resurssvaga familjers 
möjligheter till egen försörjning utökas. Och dels är målet att ge 
assyriska barn i området en pedagogisk och stimulerande 
förskoleverksamhet. Projektet skapar också ett antal arbetstillfällen 
för assyriska kvinnor i Kamishli. 
Denna och liknande projekt som startas i hemlandet inger hopp om 
en framtid i området och bör på alla sätt och vis uppmuntras och 
stödjass till förverkligande. 
Förskoleprojektet i Kamishli skall främja resurssvaga familjers 
situation i allmänhet och assyriska kvinnors situation i synnerhet 
därför ställer sig AKF positiv till förskoleprojektet. 
AKF´s styrelse kommer att fungera som en stödgrupp för 
förskoleprojektet i Kamishli. 
 
§ 16. Nordiskt samarbete: 
Att skapa ett kontaktnät och samarbeta mellan assyriska kvinnor i 
norden planeras. Men exakt hur detta samarbete skall se ut är ännu 
oklart. Första steget blir att undersöka hur många aktiva assyriska 
föreningar som finns i t.ex. Norge, Finland och Danmark. 
Styrelsen beslöt att först ta kontakt med assyriska kvinnor i 
Danmark. Alice Lazar inhämtar information om kontakten med 
Danmark till nästa styrelsemöte. 
 
§ 17. Verksamhetsplan- konkreta genomförandet: 
 
MÅL: Att samla och aktivera intellektuella assyriska 
kvinnor. 
KONKRET DELMÅL: 
Styrelsen beslöt att anordna en veckoslutskurs där intellektuella 
assyriska kvinnor deltar och utbyter erfarenheter och kunskap. 
Datum för veckoslutskursen är ännu ej fastställt. Till nästa 
styrelsemöte skall styrelseledamöterna inkomma med namnförslag 
på kursdeltagare. 
 
MÅL: Att verka för ökat samarbete mellan 
medlemsföreningarnas kvinnosektioner: 
För att snabbt nå ut med intern information till 
medlemsföreningarnas kvinnosektioner krävs ett väl fungerande 
kontaktnät. Varje lokal kvinnokommitté bör utse en kontaktkvinna 
för kommunikationen med AKF, 
Anna Melle skall ta kontakt med de lokala kvinnokommittéerna och 
till nästa styrelsemöte ställa i ordning en lista på lokala kontaktmän 
 
 
 
 



MÅL: Att dokumentera assyriska kvinnohistorian. 
Den nutida och historiska assyriska kvinnohistorian skall 
dokumenteras dels genom insamling av historisk litteratur och 
genom intervjuer. Ännu finns ingen fastställd plan för hur 
materialet skal sammanställas och presenteras. 
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta med 
att dokumentera den assyriska kvinnans situation genom tiderna. 
I arbetsgruppen ingår Araxi Ablahad, Alice Lazar och Sonya Aho. 
 
MÅL: Att dokumentera assyriernas syn på 
handikapp. 
Att studera och dokumentera assyriernas syn på handikapp samt 
verka för en ökad kunskap och förståelse för psykiskt och fysiskt 
handikapp bland assyrierna är ännu en målsättning som AKF satt upp 
för verksamhetsperioden 1995-97. Eventuellt kommer studie- och 
dokumentations arbete kring handikapp att göras i samarbete med 
något universitet eller annan organisation. 
Anna Melle och Araxi Ablahad i AKF styrelsen skall undersöka 
möjligheterna kring ett samarbete och se till att detta arbete 
fortskrider. 
 
MÅL: Att verka för en ökad kontakt och samarbete 
med svenska och internationella organisationer. 
Det är ytterst viktigt att vi även riktar AKF´s verksamhet utåt mot 
svenska och internationella organisationer. I dag finns ett ökat 
behov av kontinuerligt samarbete, kontakt och utbyte av 
kunskap och erfarenhet, frivilligorganisationer och andra 
organisationer emellan. Därför bör AKF upprätta en kontakt för 
kommunikation och samarbete med dessa organisationer. 
Edibe Younan skall ta kontakt med olika frivilligorganisationer som 
verkar i Sverige och till nästa styrelsemöte ställa samman en 
kontaktlista på representanter för de olika organisationerna. Detta 
kommer att underlätta en snabb och kontinuerlig kontakt mellan 
AKF oh andra i Sverige verksamma organisationer. 
Vidare samarbete kommer att diskuteras längre fram. 
 
MÅL: Att få en så effektiv mötes- och styrelse- 
organisation som möjligt inom föreningarnas 
kvinnostyrelser. 
Hur får man uppsatta målsättningar förverkligade? Hur genomför  
man ett styrelsemöte som på samma gång är effektiv och snabbt 
genomfört men också resultatgivande? 
 
 
 
 
 
 
 



Både gamla och nya styrelsemedlemmar behöver då och då förnya 
sina kunskaper i mötesteknik och styrelseorganisation därför 
beslutade styrelsen att anordna en veckoslutskurs någon gång 
under sommaren eller tidigt i höst. Två styrelserepresentanter 
/förslag: ordförande och sekreterare) från varje medlemsförenings 
kvinnosektion kommer att inbjudas till att delta i kursen. Tid och 
plats för veckoslutskursen kommer att meddelas så snart som 
möjligt. 
’ 
§ 19. Lokala kvinnosektionen informerar: 
Vid AKF-styrelsemöte var medlemmar från kvinnosektionen i Ass 
föreningen i Södertälje närvarande som åhörare. Nursel Oyal,  
ordförande i lokala kvinnosektionens styrelse, berättade om 
föreningsverksamheten och de aktiviteter som kvinnosektionen 
bedriver. Utöver den vanliga verksamheten planerar föreningen, 
med kvinnosektionens initiativ, att starta en öppen förskola för 
hemmavarande assyriska kvinnor och deras barn i Södertälje. 
AKF styrelsen ser mycket positivt på detta initiativ och ser gärna 
att fler medlemsföreningar följer efter och startar liknande eller 
andra projekt för att aktivera och stimulera assyriska kvinnor och 
barn i Sverige. 
 
§ 20. Kassarapport: 
Vid nästa styrelsemöte skall AKF´s budget för 1995 fastställas. 
Exakt hur mycket AKF´s konto innehåller idag är ännu oklart. Då vi 
fastställt AKF´s årsbudget skall kontakt tas med ARS och 
riksförbundets nye kassör för överenskommelse om de praktiska 
frågorna. 
 
§ 21. Nästa Möte: 
Nästa möte äger rum i Göteborg den 27 maj kl. 10.00. 
 
§ 22. Mötet avslutas: 
Ordförande avslutade mötet med att tacka för den goda 
samarbetsvilja, som visats under mötet även då åsikterna varit 
olika. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AKF´s långsiktiga målsättning är 
 
# att var ett huvudorgan som skall representera 
kvinnoverksamheten i de lokala assyriska föreningarnas 
kvinnokommittéer. 
 
# att verka för bevarande och utveckling av det assyriska språket 
och den assyriska kulturen samt verka för en ökad gemenskap och 
förståelse över kulturgränser och generationsgränser. 
 
# att verka för och befrämja samarbete mellan 
medlemsföreningarna samt tillhandahålla intern information. 
 
# att verka för spridandet av kunskap samt ökad förståelse för 
flykting- och invandrarfrågor samt motverka främlingsfientlighet 
och rasism. 
 
# 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 verka för utveckling och utbyte av kvinnors kunskap och 
erfarenheter genom att anordna kurser, möte, föreläsningar, 
sommarläger, studiebesök, konferenser mm. 
 
 

AKF´s kortsiktiga ändamål är: 
 
# att verka för en ökad kontakt och samarbete med svenska och 
internationella kvinnoorganisationer. 
 
#att samla och aktivera intellektuella assyriska kvinnor i Sverige. 
 
# 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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