Protokoll fört vid styrelsesammanträde med
Assyriska Kvinnoförbundet.
Datum:
Plats:
Tid. kl.

7/9 – 1996.
Assyriska föreningen i Örebro
11.00

Närvarande:
Anna Melle ordf.
Araxi Ablahad
Sonya Aho
Edibe Younan
Frånvarande:
Shamiram Melke och Alize Lasar har anmält förhinder för att
närvara vid dagens möte.

§ 1. Mötet öppnas:
Ordföranden, Anna Melle, hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av Dagordningen:
Den föreliggande Dagordningen presenterades och godkändes.
Dagordning:
1. Veckoslutskurs
2. Logotype
3. Verksamhetsrap.
4. Språkfrågan
5. Handikapprojekt
6. Ass. Kvinnosyn

7. Rapporteringar
8. Post och inbjudan
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

§ 3. Val av protokolljusterare:
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs; Edibe
Younan.

§ 4. Veckoslutskurs:
AKF har för avsikt att anordna en veckosluskurs för kvinnor och
ungdomar någon gång i november 1996. Två alternativa datum för
kursen har föreslagits bl. a. den 9 och 10 nov. och 23-24 nov. Kursen
kommer att äga rum på folkhögskolan i Norrköping.
Integration och framtidsfrågor är temat för kursdiskussionen detta
veckoslut. Anmälan till kursen måste komma styrelsen tillhanda>
senast den 4 nov.

§ 5. Logotype:
Styrelsen beslöt att ta en ny kontakt med konstnären Hanna
Al-Haek för förslag på AKF-logotype. Sonya Aho tar kontakt med
Hanna och förhoppningsvis finns det färdiga förslag på logotype till
nästa styrelsemöte.
§ 6. Verksamhetsrapport:
Det har nu blivit dags att sammanställa AKF´s verksamhet för 1995
och 1996 i en rapport som skall presenteras vid AKF´s årsmöte i
början av nästa år. det omfattande arbetet med att framställa
verksamhetsberättelsen fördelades mellan styrelseledamöterna.
Sonya Aho har det binsamlande- och bearbetningsansvaret. Allt
material skall vara Sonya tillhanda senast den sista oktober.
§ 7. Språkutveckling:
Ett svagt intresse visades från assyriska språkvetares håll då AKF
gick ut med en förfrågan och uppmaning till alla företrädare och
kunniga inom syrisk språkutvecklingsområdet. Uppmaningen gick
ut på att i någon form av nätverk samverka alla kunniga inom
området i syfte att utveckla ett, för framför allt barnen, användbar
och fungerande språkinlärningsmetod samt utveckla språket till
att vara lättillgängligt både i skrift och tal för vuxna och barn. Det
är en stor besvikelse hos AKF´s medlemmar att denna
frågeställning visade så lite uppmärksamhet och intresse från de
språklärdas håll.

§ 8. Synen på handikapp bland Ass. :
En 4 poängs uppsats om assyriernas syn på handikapp är klar och
färdigtryckt i 100 ex. ytterligare exemplar har tryckts och skickats
till intresserade organisationer. varje medlemsförening har fått ett
exemplar och önskas fler exemplar skall kontakt tas med AKF´s
styrelse eller tryckeriet i Jönköping.
§ 9. Assyrisk kvinnosyn:
Ett par studenter vid kvinnovetenskapliga forumet vid högskolan i
Örebro har skrivit en tio poängs uppsats om assyriernas syn på
kvinnan. Uppsatsen, som är initierad av AKF´s styrelse, är nu klar
och handledarens godkännande av uppsatsen inväntas.

§ 10. Ass kvinnoverksamhet:
AKF´s styrelse har för avsikt att dokumentera och utvärdera
assyriernas kvinnoverksamhet i Sverige. Även detta arbete har
lagts fram som ett förslag på ämne för en uppsats för studenter vid
kvinnovetenskapliga forumet vid högskolan i Örebro.

§ 11. Rapporteringar:
¤ Utvärdering av ombudsmötet i Linköping i maj: Deltagandets av
ombud från medlemsföreningarna var litet. En del föreningar hade
inga ombud medan andra föreningar hade flera närvarande vid
mötet vilket är en brist som bör beaktas till nästa ombudsmöte. För
övrigt blev det en lyckad dag och framför allt visades ett stort
intresse för Nabil Lahdos föredrag om patriarkalsamhället.

¤ ”Sagan om Hjulet” är en barnbok som AKF´s styrelse önskar ge en
nyutgåva av men det är ännu oklart hur det finansiella och
upphovsrättsliga skall lösas. Araxi skall inom kort ha ännu ett möte
med upphovsmännen och en ny bokförläggare.
¤ Rikskonferens kring invandrare med funktionshinder kommer
att äga rum den 22 oktober i Stockholm. Hanna och Araxi kommer
att delta i konferensen.
§ 12. Övriga frågor:
En förfrågan om ekonomiskt bidrag till ett skolbygge för hemlösa
assyriska barn i Libanon har inkommit till styrelsen. Frågan
bordläggs i väntan på inhämtning av ytterligare information
angående skolan i Libanon.
§ 12. Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet med att tacka för den goda
samarbetsvilja, som visats undre mötet även då åsikterna varit
olilka.

