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Såsom ombud för Kärandena enligt bilagd fullmakt, får jag för deras räkning
framställa följande.
1.

YRKANDEN

1.1

Kärandena yrkar att tingsrätten fastställer att Syriska Riksförbundets i
Sveriges val av ny styrelse på extra föreningsstämma den 16 augusti 2015
är gällande.

1.2

Vidare yrkar kärandena ersättning för sina rättegångskostnader med
belopp som senare kommer att anges.

2.

GRUNDER

Syriska Riksförbundet i Sverige (nedan benämnt ”SRF”) är en ideell förening.
Det saknas civilrättslig rättslig reglering för ideella föreningar. Frågan om i
vilken utsträckning beslut i en ideell förening kan bli föremål för rättslig
prövning är därmed inte reglerad i lag utan är överlämnade åt domstol att
bedöma enligt allmänna rättsprinciper.
I fråga om prövning av om en förening i samband med ett beslut har tillämpat
ett korrekt formellt förfarande är rättsläget sådant att det är genom praxis klart
att domstol kan pröva ett sådant beslut i formell mening.
Medlemsföreningarna i SRF har vid extra föreningsstämma den 16 augusti 2015
beslutat att välja en ny styrelse för SRF.
Valet av ny styrelse är emellertid fattat i enlighet med SRF:s stadgar och har
skett i enlighet med vedertagen praxis vid extra föreningsstämma med
tillräcklig majoritet.
Den gamla styrelsens ledamöter har vägrat rätta sig efter föreningsstämmans
beslut och gjort gällande att föreningsstämmans beslut inte är giltigt.
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Ovisshet råder således om rättsförhållandet (behörig styrelse) och denna
ovisshet länder käranden till förfång.
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3.

SAKOMSTÄNDIGHETER

SRF är en ideell förening som representerar den etniska gruppen syrianer/
araméer bosatta i Sverige. SRF:s ambition är att tillvarata den
syrianska folkgruppens intressen, behov och identitet i sociala, kulturella,
idrottsliga och politiska hänseenden.
De syrianska/arameiska lokalföreningarna i Sverige är medlemmar i SRF. Idag
har föreningen 28 medlemsföreningar varav 26 aktiva och utspridda över hela
Sverige.
Sedan en tid har medlemsföreningarna i SRF kommit på kollisionskurs med
SRF:s gamla styrelse. Konflikten kulminerade under våren 2015 och den 4 juli
2015 avhölls ett möte i Södertälje där medlemsföreningarna och den gamla
styrelsen diskuterade de frågor som man hade olika syn i. Vid mötet kom man
överens om att en extra årsstämma skulle avhållas i Västerås/Örebro den 16
augusti 2015 för att lösa den uppkomna situationen.
Den XX 2015 skickades en handling rubricerad ”Krav på extra årsmöte 16
augusti 2015” till samtliga medlemsföreningar i SRF ut. Av handlingen framgick
att det förekom problem i SRF och det vid föreningsstämman skulle avhållas val
till ny styrelse och att det fanns två val. Antingen den gamla styrelsen företrädd
av Aziz Genc och det nya förslaget på styrelse företrädd av Habib Dilmac,
bilaga 1.
Kravet på en extra föreningsstämma stöddes av 18 medlemsföreningar som
godkänt att deras namnteckningar klistrades in i handlingen i samband med
utskicket.
Den 16 augusti 2015 avhölls den extra föreningsstämman i Örebro (benämnd
”Kongress” i SRF:s stadgar). Vid den extra föreningsstämman närvarade 16
medlemsföreningar. Av protokollet som undertecknades av 21 röstombud för
dessa 16 föreningar framgår att de närvarande medlemsföreningarna enhälligt
röstade för en ny styrelse bestående av Habib Dilmac (ordf), Emanuel barhaido
(v. ordf), Fiona Rhawi (sekr), Fuat Icmen (kassör), Zakka Shilazi (led), Andre
Ersoy (led), Shamiram Youssef (led), Aday Kinne (led) och Silvia Ayob (led).
Såsom suppleanter valdes Jean Azar, Tony Alkhoury och Jakob Alan.
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Enligt stadgarna är Kongress (föreningsstämma) högsta beslutande organ i SRF.
Extra kongress kan beslutas av styrelsen eller då minst 2/3 av
föreningsmedlemmarna begär. Så kan konstateras också ha skett. I förevarande
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fall begärde 18 av 26 medlemsföreningar att extrastämma skulle avhållas.
Kallelse skickade ut X dagar före stämman med en tydlig dagordning, vilket
även detta skedde i enlighet med stadgarna för SRF.
Det noteras i sammanhanget att Kongressen (stämman) är SRF:s högsta
beslutande organ så snart denna är beslutsför. I förevarande fall medverkade
inte den gamla styrelsen till att kalla till extrastämma varför
medlemsföreningarna tog eget initiativ till detta.

4.

BEVISUPPGIFT

Såsom skriftlig bevisning åberopas följande
Handlingen benämnd ”Krav på extra årsmöte 16 augusti 2015” till styrkande av
att kallelse och dagordning skickats till medlemsföreningarna.
Protokoll fört vid extra föreningsstämman till styrkande av att stämman valt en
ny styrelse bestående av Habib Dilmac (ordf), Emanuel barhaido (v. ordf), Fiona
Rhawi (sekr), Fuat Icmen (kassör), Zakka Shilazi (led), Andre Ersoy (led),
Shamiram Youssef (led), Aday Kinne (led) och Silvia Ayob (led). Såsom
suppleanter valdes Jean Azar, Tony Alkhoury och Jakob Alan, samt att 16
medlemsföringar av 26 medlemsföreningar till styrkande av valet är giltigt.
Såsom muntlig bevisning åberopas följande
Vittnesförhör med Habib Dilmac, adress, till styrkande av valet till ny styrelse
varit stadgeenligt.
Förhöret kommer avse vad som förevarit i SRF i samband med valet ny styrelse.

Som ovan
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