Till var och i gamla styrelsen

Ang. anmaning att överlämna till ny styrelse för Syrianska Riksförbundet i
Sverige
Undertecknat ombud för den nyvalda styrelsen för Syrianska Riksförbundet i
Sverige (nedan benämnt ”SRF”) får härmed tillskriva den gamla styrelsen i SRF
och framföra följande.
Den 16 augusti 2015 avhölls ett i behörig ordning kallat extra årsmöte i SRF där
bland annat val av ny styrelse genomfördes. Av protokollet som justerats och
för säkerhets skull undertecknats av en majoritet av medlemmarna såsom
närvarande och biträdande av valet till ny styrelse.
Den nyvalda styrelsen har dock uppfattat det som att den gamla styrelsen inte
lämnar sina uppdrag trots att val av ny styrelse skett i enlighet med gällande
rätt och enlighet med SRF:s stadgar.
Du anmanas härmed i egenskap av före detta styrelseledamot medverka till att
den nya styrelsen bereds tillträde till SRF och vad som i övrigt tillkommer nya
styrelsen.
I annat fall tvingas den nya styrelsen vidta rättsliga åtgärder – med
rättegångskostnader för tappande part som följd – gentemot den gamla
styrelsens ledamöter som ej medverkar till en övergång.
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Det är brådskande att de före detta styrelseledamöterna medverkar eftersom
SRF i annat fall riskerar lida skada då SRF står inför ett omfattande arbete med
ekonomiska frågor av stor vikt för SRF. Jag får i sammanhanget erinra om en
majoritet av medlemsföreningarna står bakom den nya styrelsen vilket torde
vara väl känt för er. Detta stöd har inte förändrats. Det är således beklagligt och
kontraproduktivt att inte medverka till att en överlämning sker. Förhindras den
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nya styrelsen från att ta över så kommer detta att leda till SRF tappar stora
belopp i bidrag som SRF annars skulle varit berättigat till. Ett sådant
händelseförlopp skulle kunna leda till ett personligt skadeståndsansvar för de
enskilda ledamöterna i den gamla styrelsen.
För det fall någon av de före detta styrelseledamöterna har synpunkter avseende
lagligheten ifråga om det extra årsmötet ombeds ni omgående anmäla på vilket
sätt ni har invändningar.
Jag har dock den nya styrelsens uppdrag att vidta rättsliga åtgärder i enlighet
med bilagt utkast till stämningsansökan senast den sista september 2015 för det
fall något svar ej erhålls. Således emotses ert svar senast detta datum.
Avslutningsvis får jag i enlighet med god advokatsed erinra om att det i mitt
uppdrag inte ingår att tillvarata dina intressen. Med anledning därav anmanas
du även att kontakta eget juridiskt biträde i denna sak.

Vänligen,
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Fredrik Zettergren

