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§ 1. Mötets öppnande.
Cristina Chamoun hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
§ 2. Årsmötet stadgeenliga utlysande
Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst i överensstämmelse med stadgarna
§ 3. Val av mötesfunktionärer
Årsmötet valde Enkido Poli till mötesordförande, Danielle Barsoum till mötessekreterare,
Ninib Baryawno och Lovisa Özmen till justerare samt Aziz Poli till rösträknare.
§ 4. Fastställande samt godkännande av dagordning
Mötet fastställde och godkände den föreslagna dagordningen.
§ 5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 10 personer.
§ 6. Verksamhetsberättelse
Assyrier Utan Gränsers ordförande Cristina Chamoun redogjorde för verksamheten under
2008. Hon berättade bland annat att AUG i samarbete med Assyrian Aid Society-Sweden och
Assyrian Aid Society-Irak delat ut matpaket, medicin och julklappar till assyriska flyktingar i
Syrien och Irak (274 Assyriska flyktingar i Syrien och Irak tilldelades matpaket, 350
Assyriska flyktingbarn i Damaskus tilldelades barnmat och blöjor, 9600 julklappar till barn i
Nineveh-slätten). Hon berättade även att en assyrisk student i Turkiet beviljts ett stipendium
på 3000 Euro. Dessutom har en ny projektgrupp startas med målsättning att bedriva
långsiktiga projekt i hemlandet. Assyrier Utan Gränser har under 2008 samarbetat med Nuri
Kino, Finland-Assyrienföreningen, Assyrian Aid Society Irak, Assyrian Aid Society Sweden,
Svenska Kommittén för Assyrier, Assyriska Kulturcenter i Botkyrka samt Assyria Council of
Europé. Hemsidan har utvecklats och internationaliserats.
Assyrier Utan Gränsers kassör Ninos Kurt gick igenom ekonomin för 2008. Cirka 284 000 kr
hade samlats in och nyckeltalen ligger på ca 97/3 för 2008.
§ 7. Revisionsberättelse
Nahrin Akgüc, styrelserevisor, gick igenom revisionen och hade inga anmnärkningar.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 9. Val av fadderby för 2009-2010
Styrelsen kom med förslaget att för perioden 2009-2010 välja Qabre Hewore till fadderby.

Årsmötet beslutade att Qabre Hewore blir Assyrier Utan Gränser fadderby för åren 20092010.
§ 10. Stadgeändring
Beslut skedde av följande stadgeändringar:
Förslag till stadgeändring:
§1.
Nuvarande lydelse: ” Assyrier Utan Gränser är en ideell assyrisk förening”
Föreslagen lydelse: ” Assyrier Utan Gränser är en ideell svensk förening”
§3.
Nuvarande lydelse: ” Medlemskap i föreningens styrelse är öppet för alla som i enlighet med
§2 verkat eller verkar för föreningen i Sverige eller utomlands.
Medlem kan den bli som erlägger en årsavgift fastställd av årsmötet.
Styrelsen får utesluta medlem som allvarligt åsidosätter sitt åtagande att följa Assyrier Utan
Gränsers stadgar, etiska riktlinjer och anvisningar för redovisning.
Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.
Endast en röst tillfaller ett medlemskap (gäller privatpersoner och organisationer) per
medlemskap”
Föreslagen lydelse: ”Medlemskap i föreningen och/eller dess styrelse är öppet för alla som i
enlighet med §2 aktivt verkat eller verkar för föreningen i Sverige eller utomlands under
minst ett år.
Stödmedlem kan den bli som erlägger en årsavgift fastställd av årsmötet.
Styrelsen får utesluta medlem som allvarligt åsidosätter sitt åtagande att följa Assyrier Utan
Gränsers stadgar, etiska riktlinjer och anvisningar för redovisning.
Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.
Rösträtt tillfaller endast aktiva medlemmar”
§ 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Årsmötet fastställde att AUG ska fortsätta att ha en medlemsavgift på 200 kr per år.
§ 12. Tal av inbjudna gäster
Årsmötet godkände valberedningens (Afram Baryakoub) förslag till ny styrelse för Assyrier
Utan Gränser enligt nedan: Cristina Keryakos (Chamoun), Ninib Baryawno, Enkido Poli,
Nisha Kurt, Ninos Kurt, Lovisa Özmen, Izla Kaya Bardavid och Danielle Barsoum.
§ 13. Val av revisor
Årsmötet valde Isak Betsimon till ny styrelserevisor.
§ 14. Tal av inbjudna gäster

Anders Lago (s) som är ordförande för kommunfullmäktige i Södertälje berättade om
flyktingsituationen i Södertälje. Han berättade för när han var i amerikanska senaten och
berättade om att Södertälje ensamt tar emot fler irakiska flyktingar än vad USA och Kanada
gör tillsammans. Anders Lago föreslog bland annat att Assyrier Utan Gränser arbetar med
företagsamhet i Irak då landet idag återuppbyggas och ekonomiska möjligheter bör utnyttjas.
Afram Baryakoub som jobbar för Assyria Council of Europé berättade om flyktingsituationen
för assyriska flyktingar i norra Irak. Afram Baryackoub som har besökt Irak och Ninevehslätten vid flertal tillfällen sedan 2003 förklarade att situationen i Irak är kritisk för Assyrier
då de diskrimineras och utsätts för förtryck än idag. Assyrierna är inte proportionellt
representerade i den nya regeringen vilket har resulterat i ett biståndsförtryck som han menar
orsakar att Assyrier inte får ta del av återuppbyggnadsbudgeten i tillräckligt stor utsträckning.
Dessutom drabbas Assyrier av ett ekonomiskt förtryck som han menar uttrycker sig bland
annat i den kurdiska regionen där många assyrier inte ges samma ekonomiska möjligheter
som andra. Han avslutade med att uttala att han tycker att framtiden, i mån av en fortsatt
fredlig relation mellan kurderna och resten av Irak, ser ljus ut för Assyrierna.
§ 15. Särskilda insatser för AUG av privatpersoner/organisationer
Assyrier Utan Gränser uppmärksammade och tackade följande personer och
föreningar/organisationer som jobbat för AUG:
Privatpersoner: Berolin Deniz, Vivianne Deniz, Peter Butros, Natalie Efrem, Thomas Aydin,
Danielle Barsoum, Lovisa Özmen, Izla Bardavid, Michael Baryakoub, Nuri Kino, Josef
Barkarmo, Aziz Barkarmo, Nahrin Akgüc, Daniel Boyzel
Föreningar/organisationer: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, KPMG, Assyriska FF i
Södertälje, Assyriska IF i Norrköping, KPMG i Upplands Väsby, Assyriska
Ungdomsdistriktet i Stockholm
§ 16. Ambassadörer
Cristina Keryakos meddelade att Nina Baresso och Rosie-Malak Yonan har tackat ja till att bli
ambassadörer för Assyrier Utan Gränsers
§ 17. Behandling av övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns att behandla.
§ 18. Avslutande av årsmötet
Enkido Poli tackade för sig och avslutade årsmötet.
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