Assyrier Utan Gränser
Extra Årsmötesprotokoll
5 februari 2012, kl. 11.30

Plats: S:t Jacobs katedral i Södertälje

Närvarande: Robel Malki, Danielle Barsoum, Maikel Yakoub, Sisilya Rhawi, DonnaPetra Shaheen, Enkido Poli, Lovisa Bethmorad

1. Mötets öppnande - Robel Malki,

ordförande, AUG

Ordförande Robel Malki öppnar mötet.

2.

Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av extra årsmötet
Årsmötet godkänner utlysandet av extra årsmötet.

3.

Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
för mötet
Robel Malki väljs till mötesordförande, Lovisa Bethmorad väljs till
mötessekreterare, Danielle Barsoum väljs till rösträknare, Sisilya Rhawi och
Maikel Yakoub väljs till justerare.

4.

Godkännande och fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

5.

Fastställande av röstlängd
Mötesordförande läser upp röstlängden till 7 personer.

6.

Fastställande av medlemsavgiften
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till 200 SEK.

7.

Styrelsens ansvarsfrihet
Arsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 1ör den gångna räkenskapsperioden (år
2010) sorr för'egick innan det senaste år'smötet med datr-rm 20Il-02-27.

8.

Val av revisor
Årsmötet väljer Anders Skeppstedt, revisionsbyrå KPMG, Upplands Väsby
revisor for 20 1 1 *årrs verksarnhet.

9.

Val av suppleanter
Arsmötet väljer Nahrin Nison och Donna-Petra Shaheen till suppleanter.

L0.

Val av ledamöter i konsultrådet
Årsmötet väljer Enkido Poli, Ninib Baryawno och Cristina Keryakos till
ledamöter i konsultrådet.

11. Stadgeändringar

till

§1 Dotterforbund

till

Assyriska Ungdomsförbundet, AUF. Årsmötet fastställer att
Assyrier Utan Gränser inte längre skall vara dotterförening till Assyriska
Ungdomsförbundet och tar bort detta i stadgarna.
§2 Ändamål och Uppgifter - Årsmötet fastställer att punkt 2 gällande Fadderbyar tas bort
då vi inte längre binder upp oss till att arbeta i en särskild by under två år.
§ 3 Medlemskap:
Arsmötet fastställer nedanstående ändring i medlemskapsparagrafen:

"Medlemskap i föreningen är öppet för alla som har erlagt en årsavgift fastställd av
årsmötet. Medlemskapet gäller under det kalenderår som medlemsavgiften inbetalats, dvs.
från och med den dagen som avgiften erlagts till och med den 31 december samma år.
Styrelsen får utesluta medlem som allvarligt åsidosätter sitt åtagande att följa Assyrier
Utan Gränsers stadgar, etiska riktlinjer, syfte och/eller anvisningar för redovisning.
Rösträtt tillfaller medlemmar som erlagt medlemsavgiften under det kalenderår som
årsmötet hålls.

Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.
Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller
genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda."
§ X Stödmedlemskap
Årsmötet fastställer ait nedanstående paragraf läggs

till i stadgarna:

"Stödmedlem är den som är bidragsgivare och som frivilligt har angett sina
kontaktuppgifter till föreningen.
Stödmedlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.
Rösträtt tillfaller inte stödmedlemmar.
Stödmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen om sin
önskan att göra det."
§

X Styrelsens ansvar

Arsmötet fastställer att nedanstående paragraf förs in i stadgarna:
"Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet under en mandatperiod av två år.
Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.
§

"

X Valberedning

Arsmötet fastställer att nedanstående paragraf förs in i stadgarna:

"AUG:s valberedning skall bestå av minst tre ledamöter som väljs av årsmötet vartannat
år, dvs. under sista mandatåret och inför valåret. Valberedningen har till uppgift att
föreslå en styrelse

till

årsmötet."

Denna punkt ska tilläggas i årsmötesdagordningen vartannat år.

§

X Konsultrådet

Årsmötet fastställer att nedanstående paragraf förs in i stadgarna:
"Konsultrådet skall bestå av minst en och högst tre ledamöter som ansvarar för en
noggrann granskning av AUG:s verksamhet och styrelsens utövande i enlighet med
föreningens stadgar, principer och syfte samt sunt förnuft. Konsultrådet väljs årligen av
årsmötet"
Denna punkt ska tilläggas i årsmötesdagordning.
§ 5 Organ
Arsmötet fastställer att vi tillägger konsultrådet i stadgeparagrafen: organ
§ 6 Styrelsen

Arsmötet fastställer nedanstående ändring i styrelsen-paragrafen:
Lägga till en mening i första stycket: "Styrelsen väljs av årsmötet vartannat år." samt byta
namn av kassör till "ekonomiansvarig" i andra meningen.
§

X Revision

Årsmötet fastställer att nedanstående paragraf förs in i stadgarna:
"Årsmötet utser en godkänd revisor för en period av ett år. Revisorn skall framlägga en
revisionsberättelse till årsmötet samt i enlighet med god revisionssed granska föreningens
verksamhet, räkenskaper och förvaltning. "
12. Övriga frågor
Inga
13. Mötets avslutande
Mötesordförande Robel Malki avslutar mötet.
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