Lagesrapport vid SRF:s arsmote 26 mars 2016 i Syrisk Ortodoxa Kyrkan S:t
Kyriakos, lokaler pa Brannesstadsgatan 10 i Norrkoping

'----"

Till SRF:s arsmote kallades enligt stadgan dem rostberattigade medlemsforeningama och liven s.k.
passiva SRF:s medlemsf6reningar som har bara narvaro- och yttranderatt via deras kontaktadresser som
fanns tillgangliga i SRF:s kansli inbjods.
Den 26 mars 2016 kl. 12 vid oppnade av arsmotet nar majoriteten SRF :s rostberattigade
medlemsf6reningar var narvarande stormade ett 30 tal ungdomar in (manga av dem obehoriga) i sallskap
med Habib Dilmac i spetsen (motparters pastadda SRF:s styrelseordf6rande) och Sami Rhawi .
Vid motets oppnande halsade f6rbundsordf6randen Aziz Gene narvarande valkomna och forklarade motet
oppnat och uppmanade alia till ett konstruktivt mote med respekt for varandra och gallande
moteshandlingar.
Vid behandling av dagordningens punkt tre - Faststallandet av rostlangd och rostberattigade ombud Norsborg Arameisk-Syrianska foreningens ordf6rande Sami Rhawi som under motet verkade motpartens
tongivande talesperson kom med forslag att motet som inkluderar alia narvarande forenings "ombud"
jamstalld skulle rosta och faststalla rostlangden.
SRF:s Ordfdrande Aziz forklarade motets deltagare om vad som galler medlemsforening med rostratt (de
fdreningar som har betalat sina medlemsavgifter och lamnat in sina medlemsrapporter och ovriga
handlingar som kravs) och medlemsf6rening som inte uppfyllde namnda krav med endast narvaro- och
yttranderatt utan rostratt.
Med detsamma blev det haftiga protester av de motparters representanter och ville till varje pris :fa genom
sina krav pa att alia narvarande foreningarna skulle vara rostberattigade vid motet utan att gora skillnad
mellan de fcireningar som uppfyllde stadge- och praxisenliga kraven fcir att vara rost berattigade och de
ovriga fcireningarna .
Alia motparters fcireningsrepresentanter som ville ha ordet fick komma till tals och yttrade sig med
eftertryck om varfcir de anser att alia narvarande skulle vara rostberattigade och de mattes av de egna
. _
_ __
partner med upphetsande_applade och rop~
Sittande SRfS: styrelsemedlemmarna bemotte sarntliga motpartes enskilda fragestallningar men deras
svar bemottes med protester av motpartner oftast hetsigt och aggressivt.
Diskussionerna fastnade kring punkten faststallande av rostlangden och motet hela tiden fcirhindrades av
Habib Dilmac allierade att ga vidare enligt dagordningen.
Forbundsstyrelsens ordfcirande Aziz Gene ansags sig inte ·langre kunna styra ordningen i motet och
fcireslog att motets ordfcirande skulle valjas. Efter fcirslag utan omrostning utsags Marsta syrianska
fcireningens ombud Ismet Karademir till motets ordfcirande.
Stamningen i diskussionerna kring rostlangden blev tyvarr inte battre utan hetsigare och mer aggressiva.
Under tiden sprang Gabriel Marawgeh rusande ut fran motessalen pratandes i telefon . Det visade sig att
ett bnik uppstatt ute pa garden dar han sjalv var inblandad i.
Nar motesordfcirande efter denna handelse ville fcirklara motet avslutad borjade en del av
fdrbundsstyrelsens ledamoter ville lamna motet, urartade motet med detsamma sa att en del ungdomar
attackerade en del av SRF:s ledamoter och SRF:s vice ordfcirande som var pa vag att lamna motet.
Tack vare en del av narvarade som stoppade de attackerande ungdomarna medan Hobil Varli fcirde
viceordforanden ut i "sakerhet" fcir att lamna motet och aka hem och saledes fcirhindrades en eventuell
misshandel som kunde leda till fcirodande konsekvenser.
Efter tlera timmars hetsiga diskussioner vid motet kring rostratt som ledde till tumult och brak, fdrklarade
motets ordfcirande Ismet Karademir motet avslutat p.g.a. uppkomna hinder och det lasta laget och uppskot
arsmotet till den 11 juni 2016 i Syrianska Kulturfcireningens lokale r i Vasteni s.
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