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1.Föreningens namn och plats:  
Föreningens namn:  Syriska Föreningen i Södertälje  

Föreningens plats: Södertälje Kommun. 

2. Föreningensmål:  
  a) Att hjälpa och vägleda dem syriska gruppen som bor i Södertälje Kommun i deras problem 

som kommunens behöriga organ och organisation kan lösa.  

  b) Att planera och att förverkliga aktiviteter för att bevara och att utveckla egna kulturen bland 

turkiska invandrare i olika åldrar boende i Botkyrka Kommun. Att prioritera ungdomar och 

kvinnor i planeringen och förverkliga det av dessa aktiviteter.  

  c) Att ordna aktiviteter vid religiösa högtider och nationella dagar för att hålla dessa vid liv.  

  d) Att organisera aktiviteter för att hjälpa de turkiska barn och ungdomar som går i förskolor, 

grundskolor, gymnasium i Botkyrka Kommun.  

  e) Att verkställa nödvändiga arbeten för att skaffa fram ekonomiska resurser som behövs för 

föreningens aktiviteter.  

  f) Att uppmuntra turkiska invandrare i olika åldrar att delta i idrottsliga aktiviteter som finns i 

området. Att samarbeta för detta ändamål med berörda myndigheter, organisationer och 

föreningar som verkar i detta område. Föreningens huvud princip är att prioritera breddeltagande 

i idrottsliga aktiviteter i ställer för att nå en högre resultat.  

  g) Att verkställa nödvändiga arbeten för förverkligandet av de tre huvud principerna för 

svenska invandrar politiken "Jämlikhet-valfrihet-samarbete " i det vardagliga livet i Botkyrka 

Kommun. Att samarbeta för detta mål med andra invandrarorganisationer verksamma i området.  

  h) Att bidra, som medlemsförening. Syriska Riksförbundet i dess aktiviteter inom riket i att 

arbeta för att utveckla kontakter för samarbete och vänskap mellan svenskar, turkar och andra 

invandrar grupper i området inom jämlikhets principer.  

  j) Att ordna konferenser och möte för att informera medlemmarna och invandrarnas rättigheter 

och skyldigheter fastställda av svenska lagar och bestämmelser.  

  k) Föreningen är politisk och religion obundet, både när det gäller Sverige eller Syrien. 

3.Medlemskap:  
Följande villkor gäller för medlemskap i Syriska Föreningen i Södertälje:  

  a) Att vara boende minst dem sista sex månaderna i Södertälje Kommun och att godta 

föreningens stadgar.  

  b) Att vara boende i Södertälje området där det för närvarande inte finns någon turkiska 

förening.  

  c) Att inte vara medlem i en medlems förening med samma ändamål inom Syriska 

Riksförbundet.  

  d) Medlemskaps ansökan hos styrelsen. Styrelsen beslutar om detta. De som vägras 

medlemskap bibehåller rätten att överklaga vid årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Upphävandet av medlemskap:  
Styrelsen med majoritetsbeslut kan upphäva medlemskapet under de villor som står nedan. 
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Beslutet gäller till årsmötet. Årsmötet fastställer eller ändrar styrelsens beslut.  

  a) Att inte betala den årliga medlemsavgiften.  

  b) Dödsfall, medlemmen avgår själv.  

  c) Att agera mot föreningens mål fastställda av stadgarna. 

5. Medlemsavgift:  
  a) Barn under 7 år är ej skyldiga att betala medlemsavgift.  

  b) Medlemmar mellan 7-17 år är skyldiga att betala 10 kronor per år.  

  c) Medlemmar fyllda 17 år och uppåt är skyldiga att betala 50 kronor per år  

6. Föreningens organ:  
 

A) Årsmöte:  
  a) Föreningens ordinarie årsmöte öppnas vartannat års Februari månadens andra  

vecka.  

  b) Enbart har medlemmar som betalt sin medlemsavgift kan delta i årsmötet.  

  c) Varje medlem fyllda 18 år har rösträtt och är valbar.  

  d) Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. e) Årsmötet beslutar inom förening 

stadgarnas ram.  

B) Årsmötets uppgifter:  
  a) Årsmötet öppnas av styrelse, ordföranden eller sekreteraren. Vid först årsmötet krävs minsta 

hälften av medlems antal. Om inte ajourneras mötet till veckan efter. Då öppnas mötet med 

närvarande medlemmar utan att ta hänsyn till antalet.  

  b) Medlemmarna väljer en mötesordförande och två sekreterare.  

  c) Årsmötet fastställer dagordningen med medlemsröster.  

  d) Årsmötet beslutar om styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas ekonomiska rapport.  

  e) Vid årsmötet väljs bland medlemmar en föreningsordförande, styrelse ledamöter, revisorer 

och valberedning.  

  f) Stadgeändring sker med 2/3 delar av antal medlemsröster vid de ordinarie årsmöten.  

  g) Årsmötet väljer de delegater som skall representera föreningen vid Syriska Riksförbundets 

kongress.  

C) Styrelsen:  
  a) Styrelsen är föreningens näst högsta besluts och verkställande organ. Styrelsen styr 

föreningen enligt stadgar och de beslut fattade vid årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, 

sex ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen kan bilda kvinnokommitté för att underlätta sina 

arbeten.  

  b) Styrelsen väljs för två år.  

  c) Styrelsen är skyldig att ordna minst två medlemsmöten per år för att informera sina 

medlemmar om sina arbeten.  

  d) Styrelsen representerar föreningen i de möte ordnade av Syriska Riksförbundet.  

  e) Styrelsen fördelar uppgifterna sinsemellan.  

  f) Styrelse ledamot som inte deltar tre på varandra möten utan giltig orsak förlorar sin post. 

D) Revisorer:  
  a) består av tre ordinarie medlemmar. Väljs vid årsmötet bland de närvarande medlemmar 

fyllda 20 år och uppåt  

  b) Förbereder årsmötet tillsammans med styrelsen.  

  c) Vid årsmötet presenterar kandidaterna till ordförande posten, kandidaterna till styrelse 

ledamöter, kandidaterna till revisor posten och valberednings kandidaterna.  

  d) Medlem som vill arbeta vid någon av föreningens organ lämnar sin ansökan hos 

valberedningen senast två veckor före års mötet. Valberedningen är skyldig att presentera vid 

årsmötet om det är fler än en kandidat till ordförande posten eller styrelse listan. Ordförande 
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kandidaten kan lämna, om han/hon vill, till valberedningen sin egen lista om föreningens alla 

organ. Beslut fattas vid årsmötet. 

7. Extraordinarie Årsmöte:  
Öppnas vid de fall som står nedan:  

  a) Ordföranden avgår.  

  b) Styrelsen avgår i sin helhet eller antalet styrelse ledamöter understiger fem av andra orsaker.  

  c) Styrelse beslut.  

  d) 2/3 delar av röstberättigade medlemmar ansöker om det. 

8. Relationer till Syriska Riksförbundet:  
  a) Föreningen väljer själv de delegater som skall vara med vid förbundets kongress.  

  b) Som medlemsförening skall föreningen arbeta inom ramarna av förbundets mål fastställda av 

dess stadgar.  

  c) Styrelseledamöterna representerar föreningen i de möten ordnade av Syriska Riksförbundet. 

Den styrelseledamot som deltar ett sådant möte är skyldig att informera de andra styrelse 

medlemmarna.  

  d) Medlemskaps ansökan hos Syriska Riksförbundet lämnas in av styrelsen efter förening 

medlemmarnas majoritetsbeslut vid årsmötet. Det behövs 2/3 delar av rösterna vid det ordinarie 

årsmötet för att föreningen skall säga upp sitt medlemskap hos Syriska Riksförbundet.  

9. Föreningens Inkomster:  
  a) Medlemsavgifter.  

  b) Frivilliga insamlingar.  

  c) Aktivitetsstöd från myndigheter. Föreningens inkomster kan enbart användas för i dem 

aktiviteter i enlighet med föreningens mål fastställda i stadgarna. Föreningens inkomster kan ej 

användas för personligt ändamål.  

10. Föreningens upplösning: 
Det krävs en ansökan underskriven av 2/3 delar av det totala medlems antalet, och 3/4 delar av 

det totala röstantalet. Om ett sådant beslut fattas lämnas föreningens all egendom till Syriska 

Riksförbundet.  

 

 

 


