
 
  Protokoll fört vid AKF:s styrelsemöte 
 
 
Datum: Lördagen den 9 mars 1996 
Plats: Assyriska föreningen i Eskilstuna 
Tid:   Kl: 11.30 
 
Närvarande: 
 
Araxi T, Anna M, Edibe J, Elishua A och Sonja A 
 
Frånvarande: 
 
Shamiram M. 
 
 1. Mötets öppnat: 
 
Till mötets ordförande valdes Edibe J, hon hälsade alla varmt välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 
 
 2. Fastställande av dagordning: 
 
Den föreliggande dagordningen presenterades och godkändes samt övriga 
frågor lades till. 
 
 3. Val av protokolljusterare: 
 
Till protokolljusterare valdes Anna M. 
 
 4. Justering av protokoll, 16 september 1995 § 8: 
 
Där står det att, ”styrelsen beslöt att ersätta Sonja Aho för den 
arbetsinsats för Kinaresan osv”. Ändras till att, Sonja begärde 
ersättning för den arbetsinsats inför Kina resan osv. 
ARS har avslagit Sonjas begäran, med motivering att 
- alla, vi jobbar ideellt 
- Sonja skall komma med ett intyg på förloras arbetsinkomst pga 
ovanstående insatser. 
Sonja tar tillbaka begäran om ersättning, utan motivering. 
 
 5. post och inbjudningar: 
 
Tre kvinnor inbjuds till SIOS:s veckoslutskurs, den 13 och 14/4- 96. 
Dessa tre kvinnor har ännu ej utsetts. 
Både Edibe och Sonja har fått en hel del brev och foton från kvinnor 
som de har träffat och lärt känna i Peking, det är glädjande. 
En hel del brev och info. material har droppat in, som resulterades av 
 
 
 



Edibes utskickade brev till många olika kvinnoorganisationer. 
 
 
 6. barnbok: 
 
Den 23/3 kommer AKF:s styrelse att en träff med författaren Gunnar 
Rydström och illustratören Lotta Melanto för att diskutera möjligheterna 
av att ev. översätta och trycka boken berättelsen om hjulet. 
 
 7. Rapporteringar: 
 
_ Det rapporterades om framtidsverkanden. Det var en lyckad 
veckoslutskurs, CESAM har gjort en dokumenterat dagen och den har 
skickats till alla deltagare. För denna kurs fick AKF ett anslag på 40 
000 kr från SIV. AKF har sökt ytterligare anslag för ett fortsatt 
praktiskt arbete. En uppföljande framtidsverkad planeras att hållas 
1/6-96. 
_ Anna och Araxi informerade om hearing dagen på socialstyrelsen, där 
de anförde om vår syn och upplevelse av den sv. social tjänst och 
hälso-och sjukvård. Samt att Araxi har skrivit ett brev till inv. 
projektet vid socialstyrelsen, där hon framför ett önskemål om ett 
fortsatt samarbetet. 
_ Det rapporterades också om uppsatsen ”assyriernas syn på 
handikapp” är färdig. Den kommer att tryckas upp i 100 ex. Vi fick ett 
anslag på 3 700 kr. från SIOS:s projekt. 
_ En sociologstudent har visat intresse för att skriva sin c-uppsats 
om assyriernas kvinnosyn, under de kommande månaderna. 
_ För AKF:s räkning har Sonja skrivit under svenska flyktingrådets 
remiss svar, på yttrandet över flyktingpolitiska kommitténs 
betänkande. 
 
 8. Ekonomi: 
 
AKF;s kassa innehåller för närvarande 30 000 kr. 
 
 9. Mötet avslutas: 
 
Mötets ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
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