
Protokoll  fört  vid  styrelsesammanträde  med 
Assyriska  kvinnoförbundet.  

Datum: Lördag  den  16  september  1995 
Plats:  Assyriska  föreningen  i   Norrköping 
Tid:   kl.  11.00 
 
Närvarande: 
 
Anna Melle, Araxi A Tadaros, Alice Lazar, Chamiram Masso, Edibe 
Younan samt Sonya Aho. 
 
Anmält  förhinder: 
 
Shamiram  Malke 
 
§  1.  Mötet  Öppnas: 
Ordförande,  Anna Melle,   hälsade  mötesdeltagarna  välkomna  och 
förklarade  mötet   öppnat.  
 
§  2.  Fastställande   av   dagordningen. 
Den  föreliggande  dagordningen  presenterades  och  godkändes.  
 
§  3.  Val  av  protokolljusterare: 
Till att  jämte ordförande  justera  dagens  protokoll   utsågs  Araxi 
Tadaros.  
 
§  4.  Genomgång  av  post   och  inbjudningar: 
 
SIOS årsmöte:  Kvinno-Sios  har  årsmöte  den  7  oktober.  Styrelsen 
beslöt  at t  Arazi  T.    skall  närvara  som  ordinarie  ledamot  samt  at t  
Wardo  skall  vara  ersättare.   Om  Wardo  ej  kan  stäl la  upp  skall  Sonya  
Aho  ta  platsen  som  ersättare  i   Kvinno-Sios.  
  
§  5.  Veckoslutskurs: 
Styrelsen  har  länge  diskuterat   möjligheten  at t  anordna  en 
veckoslutskurs  där  även  ARS  och  AUF  deltar. ARS  styrelse  har  visat  
sig  positiv  till   AKF´s  initiativ  t ill   en  veckoslutkurs  med  syfte  att  
samverka  och  mobilisera  organisationens  olika  krafter  och  göra 
gemensamma  satsningar  i   frågor  som  är  av  allas  intresse. 
En  kommitté  med  två  representanter  från  vardera  styrelse  skall  
utses  för  at t  organisera  veckoslutskursen.  Anna  skall   ta  kontakt 
med  ARS-  och AUF´s  styrelser.  Preliminärt  datum  för 
veckoslutskursen  är  utsatt  till   4-5  november.  
 
 
 
 
 
 
 



§   6.  Barnbok: 
Skolöverstyrelsen har  gett ut   en  barnbok  Enlil-om  hjulets  upptäckt 
skriven  på  svenska  .   AKF-  styrelse  skall  undersöka  möjligheten  att  
översätta  och  ge  ut   boken  på  assyriska.  
 
§  7.  Internationell   Assyrisk  Kvinnokonferens: 
AKF´s  deltagande i den fjärde internationella kvinnokonferensen 
var  ett   första  steg  i   AKF´s  planer  på  att   initiera  till   ett   ökat  
internationellt  samarbete  mellan  assyriska  kvinnor  världen  över.  
Styrelsen  beslöt  att   undersöka  möjligheten  och  intresset  för  en 
internationell  assyrisk  kvinnokonferens.   Kontakt  skall   tas  först  och 
främst  med  assyriska  organisationer  i   Europa  och  sedan  i   USA  och 
övriga  världen. Edibe,   Alice  och  Sonya  skall  undersöka  möjligheten 
att  skapa  ett  assyriskt  internationellt   nätverk  för  kommunikation 
och  samarbete  mellan  kvinnor.  
 
§   8.  Arvode: 
Styrelsen  beslöt  att   ersätta  Sonya  Aho  för  den  arbetsinsats,  i   t id 
och  kraft,  hon  lagt   i  förberedelsearbetet  inför  kvinnokonferensen  i  
Kina.  Förberedelsearbetet  pågick  under  fem  veckor,  under  juli  och 
augusti   1995, med  en  intensiv  period  de  sista  t re  veckorna  innan 
resan.  Ersättningen,  på 3000  kr,   är  för  förlorad  arbetsinkomst 
under  den  aktuella  tiden. 
 
§  9.  Avhopp: 
Chamiram Masso,  styrelsemedlem  i  AKF,  framförde  en  önskan  om 
att  lämna  sitt   styrelseuppdrag  pga.  personliga  skäl .  Styrelsen  godtog 
Chamirams  avhopp  och  önskade  henne  lycka  och  framgång  i   sitt  
fortsatta  arbete  utanför  styrelsen. 
 
§  10.  Kassör: 
Eftersom  AKF´s  kassör  Chamiram  Masso,  avsagt  sitt   uppdrag  i  
styrelsen  har  Edibe  Younan  till fälligt  utsetts  till   kassör.  Styrelsen 
diskuterade  att   eventuellt  överlåta al la AKF´s  räkenskaper  till  
ARS´s  kassör  som  skött   AKF´s  kassa hittills .  Frågan  bordläggs  till  
nästa  möte.  
 
§  11.  RAPPORTERINGAR: 
 
#  Handikapp-projektet: 
Arbetet   med  att  synliggöra  och  dokumentera  assyriernas  syn  på 
handikapp  fortskrider.  Projektansvariga,  Araxi  och  Anna,  har 
skrivit  brev  t ill   bla  socialhögskolan  i   Örebro  och  sociala  fakulteten 
på  Uppsala  universi tet  för  att  söka  intresserade  studenter  som  i  en 
C-uppsats  kan  dokumentera  assyriernas  syn  på  Handikapp.  Fyra 
studenter  har  visat   visst   intresse  för  ämnet  men  det  är  ännu 
 
   
 



oklart   vi lka  förutsättningar  de  har.  AKF har erbjudit att  stå för 
tryckkostnader och för eventuella utgifter för resor.  AKF skall  
undersöka hos bla SIV om det finns projektpengar till  Handikapp- 
projektet .  
 
”  Assyrisk kvinnohistoria: 
Arbetet  med att dokumentera assyriska kvinnors historia har ännu 
inte kommit igång. Det har visat sig att mycket lite finns skrivet i  
ämnet och all skrift lig material som man kan komma över är ännu 
ett  s teg närmare förverkligande av en ful l ständ ig dokumenta t ion  
av assyr iska kvinnohisto r ian.  
 
”  Peking-resan: 
Två medlemmar i AKF deltog i  den fjärde internationella 
kvinnokonferensen i Peking från 30 augusti till  8 september.  AKF- 
representanterna anordnade två seminarier om det assyriska 
folkets historia och nuvarande levnadsförhållanden i hemländerna 
samt i diaspora. Det var en mycket lyckad resa.  En närmare rapport  
om kvinnokonferensen och AKF´s deltagande gavs av AKF- 
delegaterna Sonya Aho och Edibe Younan efter styrelsemötet  då 
även ett  20-tal medlemmar från kvinnokommittén i Norrköping 
var närvarande. 
AKF-delegaterna kommer att i  Huydå ge en fullständig rapport 
från kvinnokonferensen. De kommer även att resa runt i  landet och 
besöka olika lokalföreningar där man berättar om konferensen. 
 
§  12.  Mötet avslutas: 
Ordförande avslutade mötet  med att  tacka för den goda 
samarbetsvil jan som visats under mötet  även då åsikterna vari t 
olika.  
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