
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
Assyriska Kvinnoförbundet. 

  
Datum: 23/3—1996. 
Plats:  Assyriska riksförbundet i Södertälje 
Tid: kl. 11.00 
Närvarande: 
Anna Melle ordf 
Araxi Ablahad 
Alize Lasar 
Sonya Aho 
Edibe Younan 
Shamiram Malke 
Med på mötet fanns också författaren, Gunnar Rydström och  
illustratören Lotta Melanton till boken ”Sagan om hjulet”. 
  
§ 1. Mötet öppnas: 
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes. 
  
§ 2 Fastställande av Dagordning: 
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes. 
  
Dagordning: 
  
1. ”Sagan om hjulet” 7. Handikapp proj. 
2. Postgenomgång 8. Framtidsverkstad 
3. Rapporteringar 9. Int. Konferens 
4. Firmatecknare 10. Finansiering 
5. Ombudsmöte 
6. Kvinnohistoria 
  
§ 3. Val av protokolljusterare: 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs: Alice 
Lasar. 
 
§ 4. Genomgång av posten: 
¤ Flyktingpolitiska rådet och Invandrarpolitiska rådet har, den 
första januari 1996, slagits samman till ett råd. Varje 
inv.organisation representeras i någon eller flera av de fyra 
samrådsgrupperna som behandlar olika områden av 
invandrarpolitiken. 
¤ SIOS-kvinnor inbjuder till veckoslutskurs den 12-14 april 1996. 
   Förmodligen kan ingen delta eftersom kursen infaller samtidigt 
   som den syrisk ortodoxa påsken. 
 
 



§ 5. Rapporteringar: 
¤ Kompendiet ”Assyriernas syn på handikapp” är färdigtryckt i 
100 ex. Den skall skickas till intresserade assyriska och svenska 
organisationer. Styrelsen beslöt att trycka ytterligare exemplar av 
kompendiet, medel för detta skall ansökas hos SIOS. 
 
§ 6. Val av kassör: 
Till kassör valdes enhälligt Alize Lasar. 
 
§ 7. Firmatecknare: 
Som firmatecknare utsåg styrelsen AKF´s kassör Alice Lazar samt 
Anna Melle, ordförande. 
AKF´s kassör, samt AKF´s ordförande bemyndigades att för 
styrelsens räkning förfoga över AKF´s medel. 
 
§ 8. Ombudsmöte: 
Styrelsen beslöt att kalla till ett ombudsmöte under maj månad. 
Tiden fastslogs till 11 maj och orten för mötet bestämdes till 
Linköping. En kallelse skall skickas till alla medlemsföreningar. 
 
§ 9. Assyrisk kvinnohistoria: 
Intresse för att dokumentera assyriernas kvinnosyn har väckts 
bland någon eller ett par studenter vid kvinnovetenskapliga 
forumet vid högskolan i OÖ rebro. Exakt när arbetet kommer att 
inledas och avslutas är ännu oklart. 
 
§ 10. Synen på handikapp bland Ass: 
En 4 poängs uppsats om assyriernas syn på handikapp är klar och 
färdigtryckt i 100 ex. ytterligare exemplar skall tryckas och skickas 
till intresserade organisationer. En av studenterna har visat intresse 
för att skriva en fördjupande uppsats om samma tema. han skall 
skriva en 10 poängs uppsats om Assyriernas syn på handikapp 
vilket kommer att ge en mer omfattande syn på handikapp bland 
assyrierna. Arbetet har inletts men det är ännu oklart när 
uppsatsen kommer att vara färdig. 
 
§ 11. Framtidsverkstad: 
En fortsättning på framtidsverkstad, som hölls den 25-26 
november 1995, diskuterades. Förutsättningen för en avslutning av 
framtidsverkstad är att samtalsgrupperna sammankallas var för sig 
innan en uppföljning av framtidsverkstad kan hållas. Därför 
bordlades frågan om uppföljningen av kursen. 
 
 
 



§ 12. 1:a April: 
Det assyriska nyåret närmar sig och om möjlighet finns skall AKF 
utkomma med en skrivelse i Hujådå med anledning av det 
assyriska nyåret. 
 
§ 13. Logotype: 
En första kontakt med konstnären Hanna A-Haek har tagits och 
vidare diskussion kommer att föras med honom för att få fram 
AKF´s logotype. 
 
§ 14. Internationell konferens: 
Första steget mot en assyrisk internationell konferens har tagits. Ett 
brevutskick har gjorts till kontaktpersoner i några länder med 
förfrågan om intresset och möjligheterna för att anordna en 
internationell konferens. Vi avvaktar med frågan tills vidare tills vi 
fått svar från våra kontaktpersoner. 
 
§ 15. Finansieringsstudiebesök: 
Ett förslag väcktes på mötet om att besöka någon fungerande stor 
invandrarorganisation. Syftet är att hitta olika sätt att lösa 
finansieringen av organisationens, AFK, verksamhetsaktiviteter. 
Styrelsen beslöt att varje ledamot skall på sin lokalort uppsöka en 
organisation som lyckats lösa finansieringen på olika sätt. 
 
§ 16. Sagan om hjulet: 
Gunnar Rydström, författare, och Lotta Melanton, illustratör, för 
boken ”Sagan om hjulet” hade inbjudits till att delta vid dagens 
styrelsemöte. De ställde sig mycket positiva till styrelsens förslag 
på att ge en nyutgåva av boken "Sagan om hjulet”. Men hur detta 
skall finansieras duskuterades länge och väl. Styrelsen beslöt att 
tillsätta en arbetsgrupp bestående av författaren, Gunnar R, och 
Lotta M, illustratör samt Araxi, styrelseledamot, för att på ett 
effektivt och praktiskt sätt lösa finansiering och andra praktiska 
frågor kring en nyutgåva av boken. 
 
§ 12. Mötet avslutas: 
Ordförande avslutade mötet med att tacka för den goda  
samarbetsviljan, som visats under mötet även då åsikterna varit 
olika. 
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