Assyriska kvinnoförbundet

Sammanträde

Protokoll nr 7
Fört vid sammanträde den 24 november 2001.

Närvarande:

Frånvarande:

Elisabeth Nison, ordf.
Meryem Abdulahad, sekr.
Yaldez Oussi
Munira Maraha
Bercin Shamoun
Raja Zeitoun
Ferida Efrem
Fehime Dere
Seyde Issa
Sammanträde hölls i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
§ 2. Föredragningslista godkändes.
§ 3. Föregående sammanträdesprotokoll upplästes.
§ 4. Justerare: till att justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Nison och Munira Maraha

§ 5. Det beslutades att det blir en hemlandsresa den 27/3 -02 under två veckor till Syrien och
vidare till Turkiet. Yaldez ansvarar för kontakten i Syrien och Elisabeth för Turkitet. Annons
för intresseanmälan annonseras i Hujådå senast den 10/12 -01.
§ 6.
-

kassarapportering: 48.800 för SIOS-projekt för Jämställdhet, samlevnad och
föräldrarollen.

-

Elisabeth rapporterade om SIOS veckoslutskurs i Marieborgs Folkhögskola i Norrköping.

Rapportering
AKF har anordnat en veckoslutskurs tillsammans med Norsborgs kulturförening med
samarbete med Samira Gergeo och att samtliga kvinnosektioner i hela Sverige var inbjudna,
det kom ca. 30 kvinnor från Norsborg, Södertälje, Stockholm, Norrköping, Jönköping och
Göteborg.
Under första dagen föreläste Danne Karlsson och Margareta Wallborg från ABF om
föreningsteknik och utvecklingsfrågor inom föreningar.
Under eftermiddagen diskuterades AKF´s självständighet, för och nackdelar, det diskuterades
AKF´s stadgar under grupparbete och slutsatsen var att alla var positiva till självständigheten
och att detta ger oss kvinnor mer självförtroende och blir ekonomiskt oberoende och vi
avslutade dagen med en debattpanel med Nineve Maraha (ARS-ordf), Kristina (ARSkanslist), Fahmi Barkamo (ABF-anställd) och Elisabeth Nison (AKF-ordf).
Under kvällen hade kvinnosektionen i Norsborg ordnat med samkväm med musik och dans.
Andra dagen började Ebbon Kram från SAMS att föreläsa om SAMS-verksamhet och att
SAMS har ca 46 medlemsföreningar och dom är ca 1,5 miljoner medlemmar (bara kvinnor får
vara medlemmar), och att de också arbetar mycket internationellt. Senare pratade hon om
kvinnomisshandel.
Vi avslutade med utvärdering och alla åkte hem.

-

Elisabeth, Yaldez och Meryem var på Seminarium i Riksdagen, det handlade om
hedersmord, Integration och Våld mot Kvinnor.

-

Elisabeth och Meryem skickar in en annons för intresseanmälan till Hemlandsresa till
Hujådå.

§ 7. Mötet avslutades, ordförande tackade alla för visat intresse,

