Protokoll för vid styrelsesammanträde med
Assyriska Kvinnoförbundet.
Datum: 3/6- 1995
Plats: V.Fröluna Göteborg
Tid: kl. 13.00
Närvarande:
Anna Melle ordf
Chamiram Masso
Alize Lazar
Sonya Aho
Edibe Younan
Anmälda förhinder: Araxi Ablahad

§ 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. Postgenomgång
2. Rapporteringar
3. Pekingresan
4. Budget 1995
5. Kvinnohistoria

6. Veckoslutskurs
7. Angered kvinnor
8.
9.
10.

§ 3. Val av protokolljusterare:
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs:
Chamiram Masso.

§ 4. Genomgång av posten:
¤ Flyktingpolitiska kommittén har sammanträde den 8 juni i
Stockholm. Styrelsen beslöt att Sonya Aho eller Edibe Younan skall
representera AKF vid mötet.

¤ Invandrarpolitiska kommittén har sammanträde den 9 juni.
Mötet kommer att ta upp medborgarskapsfrågor. Till att delta i
mötet utsågs Sonya Aho eller Edibe Younan.
¤ FN-förbundet anordnar ett medlemssammanträde inför FN´s
kvinnokonferens den 6 juni i Stockholm. AKF har fått en inbjudan
till mötet. Sonya Aho skall ta reda på vad som skall diskuteras och
eventuellt närvara vid sammanträdet.
¤ Till AKF har det inkommit en inbjudan till en konferens som
Riksorganisationen för kvinnojourer anordnar. Om möjligt kommer
en representant för AKF att närvara vid konferensen.

§ 5. Rapporteringar:
¤ BREVUTSKICK:

En av AKF´s målsättningar för 1995-97 är att öka kontakten och
samarbetet mellan AKF och svenska och internationella
organisationer. Som ett första steg mot ett ökat samarbete har
Edibe Younan utformat ett brev, som efter vissa justeringar,
kommer att skickas ut till olika, i Sverige verksamma,
organisationer och myndigheter.
¤ SIV-KONFERENS I NORRKÖPING:

Invandrarverket anordnade i maj en konferens om ”den ökade
segregeringen i Sverige”. I konferensen, som ägde rum i
Norrköping, deltog Anna Melle från AKF. Vid mötet ställdes bland
annat frågan: Var finns 18% av Sveriges befolkning? Dvs var finns
invandrarna i det svenska samhället?
En av konferensens föredragshållare var Lena Hell-Eriksson,
statssekreterare åt Leif Blomberg.
# INFÖR KVINNOKONFERENSEN:

Mona Sahlin inbjöd Sveriges kvinnoorganisationer till en
kvinnokonferens i Stockholm den 31 maj inför Pekingkonferensen.
Drygt femhundra kvinnor från hela landet, och däribland Mona Sahlin,
Pierre Schori och många andra föredragshållare. Bland annat
meddelade Mona Sahlin att de kinesiska myndigheterna beslutat
att flytta NGO-forumet från Peking till en ort ca sex mil utanför
huvudstaden.
# KONTAKT MED ASSYRISKA KVINNOR I DANMARK:

I vår strävan efter ett nordiskt samarbete mellan assyriska
kvinnor har Alice Lazar tagit en första kontakt med
kvinnokommittén i Assyriska föreningen i Danmark. De var mycket

positiva till ett ökat samarbete mellan assyriska kvinnor i Norden.
Kvinnokommittén i Danmark har precis startat sin verksamhet och
vill avvakta vidare samarbetet tills de organiserat fler kvinnor i
verksamheten.

§ 6. Pekingresan:
AKF har, från NGO-kansliet i New York, fått bekräftelse på ansökan
om att anordna ett seminarium och en utställning om den assyriska
kvinnan, på NGO-forumet i Kina.
NGO kommer, i mån av resurser, att tillmötesgå vår begäran om tid
och utrymme för vårt program.
AKF har ansökt om att få hålla ett, 1,5 timme långt, föredrag om
det Assyriska folkets historia och dess nuvarande situation i
hemländerna med fokus på den assyriska kvinnans öde genom
historien till dagens tillvaro i flyktingskap.
Vidare kommer AKF att anordna en utställning med fotografier och
handarbete av och med kvinnor samt visa diabilder. Assyriska
dans- och musikkassetter, böcker, affischer mm. Kommer att finnas
till försäljning.

§ 7. Assyrisk kvinnohistoria:
Än så länge är arbetet med att dokumentera den historiska och
nutida assyriska kvinnohistorien på planeringsstadiet. Insamlingen av
material har påbörjats men tyvärr finns det inte särskilt mycket
skrivet om kvinnorna i den assyriska historian. Därför uppmanas
alla som kan tillgå oss med material att höra av sig till Araxi, Alice
eller Sonya.

§ 8. Synen på handikapp:
Även planerna på att dokumentera assyriernas syn på psykiskt och
fysiskt handikapp har kommit igång. Anna och Araxi har tagit
kontakt med studenter på sociologiska institutioner i Jönköping och
i Örebro. Eventuellt kommer någon av dem att skriva en uppsats
om assyriernas, invandrarnas syn på handikapp.
Vidare kontakter kommer att tas.
Denho Özmen har nyligen avslutat ett projekt där han
dokumenterat invandrarnas syn på rörelsehindrade.

§ 9. Veckoslutskurs:
Behovet av en veckoslutskurs i föreningsteknik, mobilisering och
effektivisering av föreningsarbetet diskuterades. Styrelsen kom
fram till att en veckoslutskurs med föreläsare utifrån skulle bli
mycket kostsamt för AKF därför skall möjligheten att anordna
kursen tillsammans med riksförbundet och ungdomsförbundet
diskuteras med respektive styrelse.

Alternativet är att AKF anordnar en kurs i föreningsteknik med
föreläsare från egna organisationen. Förslagsvis ska ordförande
och sekreterare eller annan medlem i varje lokal kvinnosektion
delta i kursen.
Preliminärt kommer veckoslutskursen att äga rum den 3-4
november 1995. Anna och Chamiram Masso ansvarar för
organisationen kring veckoslutskursen.

§ 10. Förfogande över AKF´s medel:
Som firmatecknade utsåg styrelsen AKF´kassör Chamiram Masso
samt Anna Melle, ordförande.

§ 11. Budget 1995:
AKF´s budget för 1995 fastställdes. Se bifogad bilaga.

§ 12. Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet med att tacka för den goda
samarbetsviljan, som visats under mötet även då åsikterna varit
olika.

Assyriska Kvinno Förbundet
Årsbudget 1995

Utgiftspost:

total summa 6 mån / 12 mån

Resor till sammanträden

10.000 kr / 20.000 kr

Utgifter kring sammanträden

2 100 kr / 4 200 kr

Kontorsmaterial, porto, tel.

3 000 kr / 6 000 kr

Veckoslutskurs

20.000 kr

Kvinnohistoria projekt

3 000 kr

Handikapp projekt

1 000 kr

Kvinnokonferens i Peking (två pers.)
ca. 25.000 kr
-------------------------------------------------------------------------------Totala årsbudgeten för 1995 beräknas till

79.200 kr

