
Assyrier Utan Gränser

Årsmötesprotokoll
27 mai2OL2, kl. 12.00

Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Närvarande: Fadi Yakoub, Zekiye Cansu, Annika Rabo, Sisilya Rhawi, Enkido Poli, Maikel
Yakoub, Ninos Kurt, Danielle Barsoum, Robel Malki, Donna-Petra Shaheen, Ninos Badur,

]osef Shaba, Lovisa Bethmorad, Therese Nison Poli

1. Mötets öppnande
Robel Malki öppnade mötet.

2. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
Årsmötet godkände utlysandet av årsmötet enligt stadgarna.

3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 9 medlemmar.

4. Godkännande och fastställande av dagordning
Årsmötet godkände och fastställde dagordningen.

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två iusterare
Till mötesordförande valdes Danielle Barsoum, till mötessekreterare valdes Lovisa
Bethmorad. Till rösträknare valdes Enkido Poli. Till justerare valdes Donna-Petra Shaheen
och Sisilya Rhawi.

6. Föredrag av Zekiye Cansu från Amnesty Sveriges "Mellanösterngruppen"
Zekiye Cansu berättade om Amnesty Internationals bakgrund och verksamhet. Zekiye
jämförde Amnestys arbete med Assyrier Utan Gränsers arbete.
Zekiye lyfte upp hur viktigt det är att Assyrier Utan Gränser och Amnesty samarbetar för att
arbeta fcir assyriernas rättigheter i ursprungsländerna, Mellanöstern.

7. Presentation och godkännande av verksamhets-, ekonomisk och
revisionsberättelse
Robel Malki berättade om året som har varit, där fokus för 201,1. har legat på utbildning,
infrastruktur, assyriska fl yktingar o ch IDP samt kapacitetsutveckling.

Videoklipp från Irak samt Syrien visades upp.

Maikel Yakoub och Ninos Kurt redogjorde för den ekonomiska rapporten samt
revisionsberättelsen. De tre senaste åren har AUG haft stadiga intäkter på närmare 400 000
kronor per år.

B. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Revisorn är bortrest i New York och därmed har inte hunnit göra revisionsberättelsen.
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Assyrier Utan Gränsers medlemmar ger ansvarsfrihet till styrelsen förutsatt om revisorn
tillstyrker att Assyrier Utan Gränsers styrelse borde få ansvarsfrihet för år 20L1. Alla
medlemmar säger ja till detta.

9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Medlemmarna fastställde 200 kr som medlemsavgift för nästkommande år.

10. Val av revisor samt suppleant till denne
KPMG i Upplands Väsby godkänns som revisor av medlemmarna.
Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att på delegation besluta om revisorssuppleant
snarast. Förslag på suppleant är Adecco redovisning, Ninos Turgay, som är auktoriserad
revisionsbyrå. Medlemmarna godkänner att styrelsen får detta uppdrag.

11. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet
Medlemmarna väljer Ninib Baryawno, Malin Bergström och Anna Iohansson till
konsultrådet.

12.Yal av ledamöter som skall ingå i valberedningen
Medlemmarna väljer Enkido Poli, Nahrin Nison och Maikel Yakoub till valberedningen.

13. Motioner och förslag
Förslag 1: Stadgeändring i paragraf 2 "Ändamål och uppgifter" EDöpa om paragrafen

till "Ändamål och syfte" istället för "Ändamål och uppgifter".

Förslag 2: Stadgeändring i paragraf 2 " Ändamål och uppgifter". Ändra till
nedanstående:

Assyrier Utan Gränser har till syfte att:E

1. Via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriers egenmakt i sina
ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin
Ievnadsstandard och förbättra sina livsvillkor

82. Bistå assyrier i nöd med humanitära insatser

83. Stödja unga assyrier i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra
och påverka sin framtid

84. Samla in ekonomiskt stöd för verksamheten

85. Sprida information om och söka skapa opinion kring assyrier i nöd och om föreningens
arbete och principer

Medlemmarna godkänner ovan ändringar.

Förslag 3: Stadgeändring i paragraf 12 "Årsmöte". Tillägga följande mening avseende
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Assyrier Utan Gränser
beslutsform för årsmöte:

Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet bland närvarande medlemmar när inte
stadgarna föreskriver annat.

Medlemmarna godkänner ovan ändringar.

Förslag 4:84.1,. Stadgeändring i paragraf L2 "Årsmöte", stycke 2. Ändra
stycket/meningen till :

Årsmötet tar beslut om vilka som väljs som ordinarie styrelseledamöter respektive
suppleanter för en mandatperiod av två år. Beslut fattas med enkel majoritet.

Medlemmarna godkänner ovan ändring.

4.2 Stadgeändring i paragraf 06 "Styrelsen". Ändra första stycket, i enlighet med
ovanangivna förslag, till:

Styrelsens ordinarie ledamöter respektive suppleanter väljs av årsmötet vartannat år.

Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser
inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Medlemmarna godkänner ovan ändring.

15. Övriga frågor
Förslag på motion till stadgerindring till nästa årsmöte:
Förslag på stadgeändring av paragraf §03 medlemskap tredje stycket:

Rösträtt tillfaller medlemmar som erlagt medlemsavgift tiil och med avstämningsdag,
vilken infaller 14 dagar innan årsmöte.

Styrelseposter:
Maikel Yakoub och Afram Yakoub träder ur Assyrier Utan Gränsers styrelse från och med

28 maj 2012 och hålls inte ansvariga från och med detta datum för Assyrier Utan Gränsers

verksamhet och förvaltning. Medlemmarna röstar för detta.

Firmatecknare:
Styrelsen beslutar om ny firmatecknare vid första styrelsemöte efter årsmötet.

16. Mötets avslutande
Mötesordförande Danielle Barsoum avslutar mötet.
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