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Till Valberedningen 
 
 
 

Styrelsen vill härmed framföra sin tacksamhet till samtliga personer inom valberedningen för 
deras engagemang och ansträngning för att hitta lösning på den aktuella och rådande 
situationen för Förbundet. 
 
Sannerligen, problemet är mycket enkelt att lösa om bara viljan finns. 
Trots de stora övertramp och övergrepp som andra sidan har gjort mot Förbundet, har sittande 
styrelse ändå verkligen gjort stora eftergifter, genom att gå med på att tillkalla till extra 
årsmöte, vilket har varit andra sidans primära mål. 
Det som vi har begärt, som eftergift från deras sida, var och är att allting skall återställas så 
som det var innan konflikten började, dvs. att återlämna all stulet material och öppnandet av 
de för närvarande spärrade bankkontona. 
Hade detta gjorts så hade tillkallandet av extra årsmöte varit ett faktum. 
 
Vi ser tyvärr inte att det finns någon vilja till kompromiss eller lösning hos andra sidan för att 
lösa denna konflikt. 
De vill bara ha men inte ge någonting tillbaka. 
 
Det är verkligen sorgligt och beklagligt när man ser att de här sätter sina egna intressen först 
och inte har en tanke på Förbundets bästa. 
De borde ha en rimlig insikt i att om det inte finns kompromissvilja och någon form av 
tillmötesgående kan detta bara leda till splittring och destruktion av Förbundet som enhetlig 
organisation för Syrianerna (arameerna) i Sverige. 
 
 
Vi vill här också besvara kraven som har lämnats till oss: 
 
a) Materialet skall överlämnas till Förbundets kansli där den var från början och ingen 

annan. Det är Förbundets egendom och skall således återbördas endast till dess rättmätiga 
ägare. 

b) Firmateckning av konton skall överlämnas till demokratiskt valda styrelsen och ingen 
annan. 

c) Röstlängden kommer att baseras på de som var betalande medlemmar under 2014, utifrån 
SRFs inskickade bidragsansökan till MUFC. Endast dessa föreningar har närvarorätt och 
rösträtt. I övrigt ges föreningarna närvarorätt och yttranderätt men ingen rösträtt. 
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d) Valbarhet ska ske i enlighet med de förskrifter som finns i stadgarna, föreningarna skickar 
in namn på sina kandidater och valberedningen väljer, utifrån de närvarande ombuden, 
och kommer med förslag till ny styrelse. Extra årsmötet fattar sedan beslut om avslag eller 
bifall till valberedningens förslag. Vid avslag blir det öppen nominering med sluten 
omröstning och vid bifall träder valberedningens förslag i kraft. 

e) Eniga om att kallelsen skall godkännas av bägge parter. 
f) Det finns redan ett årsmötesbeslut, SRFs årsmöte i Trollhättan den 3 maj 2015, och 

uppdrag på att styrelsen skall arbeta med och driva frågan vidare till dess att lånen är 
reglerade. 

 
 
Vi vill härmed återigen och sista gången, be att de begrundar situationen allvarligt och 
återställer saker och ting så som de var innan och enighet om ovanstående har nåtts så att 
tillkallandet av extra årsmötet kan träda i kraft snarast möjligt. 
I annat fall kommer sittande styrelse att avbryta all form av dialog och diskussion och vi 
kommer att då se till att Förbundets rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. 
 
 
 
Å Styrelsens vägnar 
 
 
 
 
Aziz Genc 
Ordförande 
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