Mottagarlista:

INFORMATIONSBREV

1 av 2

• SRF’s Medlemsföreningar
• SNS: SAUF, SOKU, STIFTET
• Suryoyo SAT
• Förmedlarna
• Vederbörande instanser

Infobrev till samtliga syrianska föreningar i Sverige
Vi har fått kännedom om att det ska bli ett extra inkallat årsmöte i Örebro den 16/8.
Detta extra årsmöte som ska äga rum ovanstående datum har sittande styrelse ingen kännedom om
och är helt i strid med SRFs gällande stadgar.
Skrivelsen/kallelsen är skickat via mail den 12/8 och bryter därmed mot stadgarna som säger att ett
extra inkallat årsmöte skall utlysas av styrelsen och föreningarna skall meddelas senast 2 veckor
innan mötet skall äga rum.
Detta förfaringssätt är helt oacceptabelt, tidsmässigt och stadgemässigt och sittande styrelse, som är
demokratiskt vald på SRFs ordinarie årsmöte i Trollhättan 3 maj 2015, protesterar å det skarpaste
mot att ett sådant möte ska äga rum.
För att lösa konflikten hade en tillfällig ”valberedning” (medlingsgrupp), bestående av Gabriel
Marawgeh, Fuad Adis, Ablahad Afram och Yusuf Aydin, tillsatts. Valberedningens uppdrag var att lösa
konflikten på ett sådant sätt att enighet skulle råda mellan bägge parter innan man åstadkommer
några slutgiltiga åtgärder, vilket inte har skett i enlighet med medlingsgruppens uppdrag (se bifogad
bilaga).
Det krav som sittande styrelse hade ställt var att andra sidan skulle återlämna det stulna material
som de hade tagit från kansliet, hårddisk, diverse handlingar och pärmar, samt att de skulle återkalla
de handlingar som de lämnat in till banken.
Tyvärr får det anses som att medlingsgruppen har härmed brutit och följaktligen har misslyckats med
sitt uppdrag och därmed får det anses som att deras mandat är nu förverkat.
Detta har kuppmakarna inte accepterat och hårdnackat vägrat att genomföra och alltid försökt ta
lagen i egna händer. De förväntar sig hela tiden att vi ska lyda de i allt de begär men vi ska däremot
inte kunna begära någonting från dem.
Här ser vi klart och tydligt att deras vilja och ansträngning inte är förbundets bästa utan de försöker
bara tillvara ta deras egna intressen först och främst och ta lagen i egna händer.
I detta land, Sverige, som Förbundet får sitt bidrag från, förväntas det att alla handlingar, som berör
SRF på ett eller annat sätt, skall ske efter SRFs stadgar och i demokratiskt anda.
Kuppmakarna vägrar fortfarande att acceptera Riksförbundets stadgar och sittande styrelses mandat
och Sveriges demokrati och därför med anledning av detta vill vi nu informera alla båda de berörda
myndigheterna och våra bröder och systrar i medlemsföreningarna om att det extra årsmötet som
utlysts till den 16/8 i Örebro sker enbart på kuppmakarnas egen begäran och vi rekommenderar, med
emfas, att ingen förening närvara på det mötet.
Det finns även kännedom om att SNS, som består av SRF, Stiftets styrelse, SAUF, SAAF och SOKU,
också kommer att närvara på detta möte.
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Vi vill härmed tydliggöra för Föreningarna att alla förbunden är helt fristående och obundna och
ingen Förbund har under dess hela historia, från det att de bildades och fram tills idag, aldrig
någonsin tidigare förekommit att ett syrianskt Förbund har blandat sig i ett annat Förbunds interna
angelägenheter så som SNS har gjort.
Inblandning i SRFs interna angelägenheter kommer inte att accepteras och tolereras och därför
uppmanas övriga förbund att avstå från att närvara på mötet.
Förbundsstyrelsen har aldrig och kommer aldrig att förneka och förvägra den rättighet som
föreningarna har, så länge begäran är i enlighet med de stadgar som Förbundet har och kraven i
stadgarna uppfylls.
Då är det styrelsens, vem det nu månde vara, skyldighet att tillmötesgå deras begäran eller krav som
ställs.
Sittande styrelse är fortfarande öppen för dialog för att lösa problemet.
SRF’s Styrelse
Aziz Genc
Augin Marawgeh
Abdelahad Arhawi

Ishak Akan
Gabriel Yalgin
Jean Yacoub

Sändlista:

• SRF:s Medlemsföreningar:
Syrianska Ungdomsföreningen i Enköping
Suryoyo Föreningen i Eskilstuna
Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Angered
Syrianska Kulturhuset i Angered
Arameiska Föreningen i Göteborg (AFG)
Svensk-Syrianska Föreningen i Järfälla
Syrianska Föreningen i Järfälla
Syrianska Föreningen i Lidköping
Syrianska Kulturföreningen i Norrköping
Arameiska – Syrianska KIF Norsborg
Arameiska – Syrianska IF Botkyrka
Syrianska Föreningen i Skövde
Syrianska-Svenska Föreningen i Sollentuna
Syrianska FC i Södertälje
Syrianska Föreningen i Södertälje
Arameiska Föreningen i Södertälje
Suryoyo Föreningen i Trollhättan
Suryoyo Föreningen i Tumba
Valsta Syrianska IK
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•
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•

Yusuf Bahar
Samuel Yildiz
Mosa Gevriye

Syrianska Kulturföreningen i Värnamo
Syrianska Kulturföreningen i Västerås
Syrianska IF Västerås
Syrianska Föreningen i Örebro
Örebro Syrianska IF
Syrianska föreningen i Jönköping
Svensk – Syrianska Föreningen i Sundbyberg
Förmedlarna med föreningsmejl-utskick
SNS
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Stiftsstyrelse
SAUF
SAAF
SOKU
SSAT Styrelse + Info + TEBE
Bahro.nu
MUCF - Ungdomsstyrelsen
Nordea
Handelsbanken
Polisen i Södertälje med angiven (polisanmälans diarienummer)

Bilagor: tillfälliga ”valberedningen”/medlingsgruppens senaste brev som skickades till SRF.
Syrianska Riksförbundet i Sverige
Klockar vägen 104
151 61 Södertälje

Tel: 08-550 161 71
Org.nr: 812800-4267
Hemsida: www.syrianska-riks.org

Postgiro: 432 01 15 – 1
Bankgiro: 470 – 8921
E-post: kansli@syrianska-riks.org

The Syriac (Aramaic)
Federation in Sweden

