
Assyriska kvinnoförbundet         Sammanträde 
 
 

                         Protokoll nr 4 
                          fört vid sammanträde den 18 juni 2000. 

 
 
Närvarande: Frånvarande: 
Elisabeth Nison, ordförande  Laamya Hanna, kont.man,anm. förh. 
Meryem Demirel, v. ordförande Janet Yohanon, kultur 
Meryem Zitoun, kassör Vercin Shamoun, kont. Man, anm. förh. 
Maria Bargello, kulturansv 
 
 
Sammanträdet hölls i Assyriska föreningen lokal i Norrköping 
 
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 3. Föregående sammanträdesprotokoll upplästes. 
 
§ 4. Justerare: till att justera dagens protokoll utsågs Meyrem Demirel och 

Meryem Zitoun. 
 
§ 5.a     Medlemskap i SAMS, frågan är ännu ej klar. 
      b     Medlemskap hos SKA, eftersom Assyriska Riksförbundet är medlem  behövs ej någon 
ytterligare anslutning för AKF:s medlemskap. AKF är alltså redan medlem. 
 
§ 6. Besök hos andra assyriska föreningar i Sverige. 
AKF har beslutat besöka assyriska föreningar (kvinnosektioner), där vi uppfattar att behovet av 
Information och aktivering finns. Beslutas att Meryem Demirel tar kontakt med dem. 
 
§ 7. AKF:s styrelse har beslutat att Janet Yohanon fråntas sin styrelseplats enligt Assyriska 
Riksförbundets stadgeföreskrifter. 
 
§ 8. Rapportering 
 
a. Meryem Demirel rapporteradeatt veckoslutskursen 25-26 mars genomfördes med gott 

resultat. Ca 40 kvinnor från olika assyriska föreningar deltog. Föreslogs att en liknande kurs 
ska hållas 23-24 september 2000. 

 
b. Elisabeth Nison och Meryem Demirel har deltagit i Integrationsverkets invigning av nya 

lokaler. 
 
c. Meryem Demirel har deltagit i ARS styrelses informationsmöte om assyriska kulturhusets 

framtid den 6 maj 2000. Lämnades vidare information om TV och assyriska fotbollslagets 
insatser. 

 
d. Meryem Demirel blev intervjuad av Qolo (ett assyriskt radioprogram) om AKF:s 20 års 

jubileum. 
 
 
 
 



e. Meryem Demirel rapporterade att hon varit i Västra Frölunda som informatör om AKF:s 
verksamhet. 

 
f. Meryem Demirel rapporterade att hon deltagit i Bergsjöföreningens aktiviteter om matkultur. 
 
g. Meryem Demirel och Elisabeth Nison besökte Assyriska Babylon kulturföreningen i 

Linköping. Festen var mycket lyckad. 
 
§ 9. Nästa sammanträde: söndagen den 3 september 2000 

 klockan 11.00 
 Plats: Norsborg föreningen eller Eskilstuna föreningen 
           Information kommer senare. 

 
§ 10. Mötets avslutande: ordförande tackade de närvarande för visat intresse. 
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