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 mö tet fanns också fö rfattaren, Gunnar Rydströ m och
illustratö ren Lotta Melanton till boken ”Sagan om hjulet”.

§ 1. Mötet öppnas:

Den fö religgande Dagordningen presenterades och godkä ndes.

§ 2 Fastställande av Dagordning:

Den fö religgande Dagordningen presenterades och godkä ndes.
Dagordning:

1. ”Sagan om hjulet”
2. Postgenomgång
3. Rapporteringar
4. Firmatecknare
5. Ombudsmöte
6. Kvinnohistoria

7. Handikapp proj.
8. Framtidsverkstad
9. Int. Konferens
10. Finansiering

§ 3. Val av protokolljusterare:

Till att jä mte ordfö rande justera dagens protokoll utså gs: Alice
Lasar.

§ 4. Genomgång av posten:

¤ Flyktingpolitiska rå det och Invandrarpolitiska rå det har, den
fö rsta januari 1996, slagits samman till ett rå d. Varje
inv.organisation representeras i nå gon eller flera av de fyra
samrå dsgrupperna som behandlar olika områ den av
invandrarpolitiken.
¤ SIOS-kvinnor inbjuder till veckoslutskurs den 12-14 april 1996.
Fö rmodligen kan ingen delta eftersom kursen infaller samtidigt
som den syrisk ortodoxa på sken.

§ 5. Rapporteringar:

¤ Kompendiet ”Assyriernas syn på handikapp” ä r fä rdigtryckt i
100 ex. Den skall skickas till intresserade assyriska och svenska
organisationer. Styrelsen beslö t att trycka ytterligare exemplar av
kompendiet, medel fö r detta skall ansö kas hos SIOS.

§ 6. Val av kassör:

Till kassö r valdes enhä lligt Alize Lasar.

§ 7. Firmatecknare:

Som firmatecknare utså g styrelsen AKF´s kassö r Alice Lazar samt
Anna Melle, ordfö rande.
AKF´s kassö r, samt AKF´s ordfö rande bemyndigades att fö r
styrelsens rä kning fö rfoga ö ver AKF´s medel.

§ 8. Ombudsmöte:

Styrelsen beslö t att kalla till ett ombudsmö te under maj må nad.
Tiden fastslogs till 11 maj och orten fö r mö tet bestä mdes till
Linkö ping. En kallelse skall skickas till alla medlemsfö reningar.

§ 9. Assyrisk kvinnohistoria:

Intresse fö r att dokumentera assyriernas kvinnosyn har vä ckts
bland nå gon eller ett par studenter vid kvinnovetenskapliga
forumet vid hö gskolan i OÖ rebro. Exakt nä r arbetet kommer att
inledas och avslutas ä r ä nnu oklart.

§ 10. Synen på handikapp bland Ass:

En 4 poä ngs uppsats om assyriernas syn på handikapp ä r klar och
fä rdigtryckt i 100 ex. ytterligare exemplar skall tryckas och skickas
till intresserade organisationer. En av studenterna har visat intresse
fö r att skriva en fö rdjupande uppsats om samma tema. han skall
skriva en 10 poä ngs uppsats om Assyriernas syn på handikapp
vilket kommer att ge en mer omfattande syn på handikapp bland
assyrierna. Arbetet har inletts men det ä r ä nnu oklart nä r
uppsatsen kommer att vara fä rdig.

§ 11. Framtidsverkstad:

En fortsä ttning på framtidsverkstad, som hö lls den 25-26
november 1995, diskuterades. Fö rutsä ttningen fö r en avslutning av
framtidsverkstad ä r att samtalsgrupperna sammankallas var fö r sig
innan en uppfö ljning av framtidsverkstad kan hå llas. Dä rfö r
bordlades frå gan om uppfö ljningen av kursen.

§ 12. 1:a April:

Det assyriska nyå ret nä rmar sig och om mö jlighet finns skall AKF
utkomma med en skrivelse i Hujå då med anledning av det
assyriska nyå ret.

§ 13. Logotype:

En fö rsta kontakt med konstnä ren Hanna A-Haek har tagits och
vidare diskussion kommer att fö ras med honom fö r att få fram
AKF´s logotype.

§ 14. Internationell konferens:

Fö rsta steget mot en assyrisk internationell konferens har tagits. Ett
brevutskick har gjorts till kontaktpersoner i nå gra lä nder med
fö rfrå gan om intresset och mö jligheterna fö r att anordna en
internationell konferens. Vi avvaktar med frå gan tills vidare tills vi
få tt svar frå n vå ra kontaktpersoner.

§ 15. Finansieringsstudiebesök:

Ett fö rslag vä cktes på mö tet om att besö ka nå gon fungerande stor
invandrarorganisation. Syftet ä r att hitta olika sä tt att lö sa
finansieringen av organisationens, AFK, verksamhetsaktiviteter.
Styrelsen beslö t att varje ledamot skall på sin lokalort uppsö ka en
organisation som lyckats lö sa finansieringen på olika sä tt.

§ 16. Sagan om hjulet:

Gunnar Rydströ m, fö rfattare, och Lotta Melanton, illustratö r, fö r
boken ”Sagan om hjulet” hade inbjudits till att delta vid dagens
styrelsemö te. De stä llde sig mycket positiva till styrelsens fö rslag
på att ge en nyutgå va av boken "Sagan om hjulet”. Men hur detta
skall finansieras duskuterades lä nge och vä l. Styrelsen beslö t att
tillsä tta en arbetsgrupp bestå ende av fö rfattaren, Gunnar R, och
Lotta M, illustratö r samt Araxi, styrelseledamot, fö r att på ett
effektivt och praktiskt sä tt lö sa finansiering och andra praktiska
frå gor kring en nyutgå va av boken.

§ 12. Mötet avslutas:

Ordfö rande avslutade mö tet med att tacka fö r den goda
samarbetsviljan, som visats under mö tet ä ven då å sikterna varit
olika.

