
Assyriska kvinnoförbundet      Sammanträde 14 november 1999 

 

Protokoll nr 2 

Fört vid sammanträde den 14 november 1999 

 

 

Närvarande: Elisabeth Nison 
 Meryem Demirel 
 Mary Yakob 
 Meryem Zitoun 
 Maria Bargello 
 Bercin Shamoun 
 Lamyau Hanna 
 Janit Johanen 
 
Sammanträdet hölls på Assyriska föreningen i Norrköping. 
 
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 3. Föregående sammanträdesprotokoll godkändes. 
 
§ 4. JUSTERARE: till att justera dagens protokoll utsågs Lamyau Hanna och 

Janit Johanen. 
 
§ 5. Mötet beslutade att välja Elisabeth Nison till ordförande och Meryem 

Demirel till vice ordförande. 
 
§ 6. Övrigt: 

- mötet beslutade att Elisabeth Nison får 300: - från och med 1 januari 1999 
till och med 14 november 1999 för post och telefonkostnader. 
- AKF tackade Anna Melle med blomuppvaktning för hennes arbete som ord- 
förande för AKF och övriga insatser. 

 
§ 7. Vårens aktiviteter: 

Styrelsen har beslutat att fira AKF:s 20 års jubileum den 20 maj i Folkets 
Park i Norrköping. 
och att: 
- Elisabeth Nison skickar brev i januari 2000 till alla föreningar med uppmaning 
att anmäla sina aktiviteter och uppvisningar. 
Meryem Demirel och Elisabeth Nison tar ansvar för biljetter, inbjudningskort, 
lokalen etc. 
- Bircin kontaktar musikgruppen i Göteborg. 
- Meyrem Demirel kontaktar flera andra musikgrupper. 
- Meryem Demirel tar ansvar för att söka bidrag hos ABF. 
- Mary Yakob skriver en artikel till Hujådå om AKF:s 20-års jubileum. 
- Janit Johanon tar ansvar för videoupptagning vid 20-års jubileum. 

 
 
 
 



 
 
§ 8. Mötet har beslutat att: 
 8a. Mary Yakob skriver en artikel om assyriska kvinnors bakgrund under 
        1900 talet till den 8 mars 2000 och skickar den till Svenska Unifem kommittén 

       och till kvinno-Sios. 
 8b. Mary Yakob och Lamyau Hanna deltar i mötet med Svenska Unifem kommittén 

       den 22 november 1999 i Stockholm. 
 8c. Meryem Demirel och Elisabeth Nison tar ansvar för projektansökningar och 

       kontakter med Integrationsverket. 
 8d. Edibe Younan tar ansvar för en assyrisk världskonferens för kvinnor. 
 
§ 9. Rapporter: 
 9a. Ekonomi: Meryem Zitoum redovisade kassan. 
 9b. Vice ordförande Elisabeth Nison informerade om att assyriska kvinno- 

       förbundets ordförande Anna Melle har avsagt sig uppdraget från och med 
       11 oktober 1999. 

 9c.  ARS. Mary Yakob rapporterade från Assyriska riksförbundets sammanträde 
       den 13 november 1999 i Assyriska föreningens lokal i Linköping,. 
9d. AKF: Meryem Demirel deltog som informator i Bergsjön-Göteborg föreningen 
       och informerade om föreningslivet och AKF:s verksamhet. Hon har kontaktat alla 
       föreningar för att aktivera assyriska kvinnor i föreningslivet. 
9e.  Kvinno-Sios: 
 - Mary Yakob deltog den 18 april 1999 i en informationsträff inför ledar- 
 utbildning i Stockholm. 

  -Mary Yakob och Elisabeth Nison deltog iSios-kvinnors årsmöte den 
    29-30 maj i Stockholm. 
  -Meyrem Demirel och Elisabeth Nison deltog i Unifem årsmötet den 28 
  April 1999 i Stockholm. 
§ 10. Nästa sammanträde 
 Lördagen den 26 februari 2000 kl 11.00 

Plats: Assyriska-babylon-kulturföreningen i Västerås 
Telefon: 021 – 35 58 88 

 
§ 11. Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. 
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