
Assyriska kvinnoförbundet   sammanträde 

 

Protokoll nr 5 
Fört vid sammanträde den 23/9 2000 

 
Närvarande    Frånvarande 
Elisabeth Nison, ordförende  Mary Yakoub, Sekreterare 
Meryem Demirel, v. ordförande 
Meryem Zitoun, Kassör 
Maria Bargallo, Kulturansvarig 
Laamya Hanna, kont. Man 
Vercin Shamoun, kont. Man 
 
 
Sammanträdet hölls i assyriska kulturföreningen i Norsborg tillsammans med dess kvinnosektion 
 
 
§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§2 Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§3 Justerare: till att justera dagens protokoll utsågs Meryem Zitoun och Meryem 
 Demirel. 
 
§4 a. AKF;s styrelse har beslutat att delta i UNIFEM:s internationella kvinnodagen 
 den 8 mars 2001. 
 
 b. Samira Gergo från Norsborgs kvinnosektion kommer att delta i UNIFEM:s möten 
 som representant från AKF. 
 
§5 Mötet har beslutat nytt datum för AKF:s årsmöte som ska äga rum den 27/1 2001 
 kl 10.00 i Assyriska föreningen i Norrköping. 
 
§6 Rapportering 
 
 a. Veckoslutskurs till hösten: Pga. AKF i år redan har haft en kurs med hjälp av 
  ABF:s bidrag fick vi avslag när vi sökte ytterligare till en veckoslutskurs. ABF 
  ger alltså bidrag för endast en kurs per år. 
 
 b. Läger för assyriska kvinnor. I år skulle AKF anordna ett läger för kvinnor 
  med önskad hjälp från integrationsverket. Men inte heller denna gång fick 
  AKF nåt bidrag eftersom integrationsverket kräver ett samarbete med andra 
  Kvinnoförbund. 
 
 
 
 
 



 
 c. Utlåtande om ARS: AKF anser att samarbetet mellan ARS och AKF är väldigt 
  dåligt och informationen fungerar inte. Vi i AKF känner oss ovälkomna till 
  ARS möten och vi tycker även att de visar ingen respekt för oss kvinnor. 
  
 d. Den 12/8 2000 Hölls simeledagen i Södertälje torget med Meryem Dermirel 
  som närvarande. 
 
 e. Den 16/9 2000 deltog AKF i den lyckade festivalen som hölls i Holland och 
  som handlade om det assyriska folket. 
  De som närvarade var Meryem Demirel, Bercin Shamoun och Meryem Zitoun. 
  Vi i AKF tackar arrangörerna för en lyckad festival och vi önskar dem lycka till i 
  fortsättningen. 
 
 f. AKF kommer inom snar framtid att ha en egen hemsida på Internet länkad från 
  ARS hemsida. 
 
 
 
 Nästa sammanträde: Den 19/11 kl. 11.00 i assyriska kulturhuset Södertälje 
 
  
 Mötets Avslutande: Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. 
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