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Konferensekonomi 

Budget 

Budgeten var beräknad efter ett uppskattat antal på 100 deltagare och var 

enligt följande 

 

Intäkter Stöd från medlemsmöte     5000 47,6% 

  Föreningens egen insats     5500 52,4% 

  så som lokal, inventarier, 

  lokalvård, servering, mm 

  Totala kostnader     10500 100% 

 

Kostnader Lokalhyra, inventarier & lokalvård    2000 19,1% 

  Servering, mm       3000 28,7% 

  Presentations- & kontorsmaterial    1000   9,6% 

  SMS, post, mail & telefoni       500   4,4% 

  Mat och dryck       4000 38,2%

  

  Totala kostnader     10500 100% 

 

Utfall 

Då endast 34 deltagare närvarade blev utfallet följande 

 

Intäkter Stöd från medlemsmöte     5000 47,6% 

  Föreningens egen insats     5500 52,4% 

  så som lokal, inventarier, 

  lokalvård, servering, mm 

  Totala kostnader     10500 100% 

 

Kostnader Lokalhyra, inventarier & lokalvård    2000 19,1% 

  Servering, mm       3000 28,7% 

  Presentations- & kontorsmaterial    1000   9,6% 

  SMS, post, mail & telefoni       500   4,4% 

  Mat och dryck       1937 18,4% 

  Totala kostnader       8437 80,2% 

  Resultat      +2063 
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Ungdomssektionen 

Här kom man fram till att man måste ändra föreningens attityd mot 

ungdomssektionens aktiviteter. Det nya mottot skall vara att vi ska 

”skapa behov och intresse” hos våra ungdomar. Här ska föreningen 

även arbeta med kurser och utbildningar. Med den nya approachen 

kommer vi att ihärdigt arbeta för att våra ungdomar skall engagera sig 

mer och förhoppningsvis vara mer delaktiga i föreningens styrelsear-

bete. 

 

Idrottssektionen 

Även här ska föreningen jobba med samma motto och intresse. Vi 

skall arbete för bättre hälsa hos våra medlemmar och samtidigt verka 

för att skapa grupper för lagidrotter, mm. 

 

Social- och kultursektionen 

För att åter stärka de sociala banden medlemmarna emellan ska lokal-

rådet engageras sig i att anordna sociala sammankomster, fester, ut-

flykter, läger, mm. 
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INLEDNING 

Under årsstämman i februari i år skapades ett konferensråd med syftet 

att anordna en föreningskonferens under 2011 som skulle behandla 

utvecklingen i föreningen samt dess välbefinnande. 

Till rådsmedlemmar valdes 

1. Ellias KassKawo 

2. Souheir Alhalabi 

3. George KassKawo 

4. Munif Mansour 

5. Malak Chamoon 

 

Inom rådet fördelades arbete så att alla i rådet fick en specifik uppgift 

och ett specifikt ansvar. Man fastslog plats och datum för konferensen 

med tanke på tillgänglighet och ekonomi. Under medlemsmötet i maj i 

år presenterade konferensrådet sitt upplägg och sin budget som god-

kändes av medlemsmötet. 

 

FAKTA 

Datum:   18 september 2011 

Tid:    09.30-17.00 

Plats:    Syriska föreningens lokaler på Siktgatan 12 i 

    Vällingby 

Konferenciärer:  Ellias KassKawo och Souheir Alhalabi 

Inbjudna:   Samtliga betalande medlemmar i Syriska 

    föreningen i Stockholm  

Deltagare:   34 stycken varav 18 män och 16kvinnor 

Mat & servering:  Samir Syfi 
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FÖRSLAG TILL AKTIONSPLAN 

GRUPP B 

 

Språk 

Språket under aktiviteter och möten skall väljas beroende deltagare 

och förståeligt för samtliga. Samtliga dokument skall vara skrivna på 

svenska och kallelser skall vara två-språkiga. 

 

Utbildning 

Föreningen skall årligen anordna kurser och utbildningar  i förenings-

teknik, projektledning, kassörsutbildning, cirkelledning, mm i syfte att 

öka kunskapen hos medlemmarna och samtidigt förenkla för medlem-

marnas nominering till att arbeta i styrelse och råd. En utbildningsplan 

skall finnas i budgeten. Föreningskonferens skall hållas vartannat eller 

vart tredje år. 

 

Medlemshantering 

Föreningen skall skapa ett medlemsråd bestående av tre erfarna och 

kunniga medlemmar vars uppgift är att lösa konflikter och agera med-

lare. 

 

Förslagshantering 

Föreningen skall ta fram rutiner för förslagshantering från idé till be-

slut som skall förenkla för så väl lämnaren som handläggaren. 
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Stiftelsen Syriska kulturhuset 

Även här vill man att föreningsmedlemmarna skall ha bättre focus på 

samarbetet med stiftelsen därför skall stiftelsen ge föreningens med-

lemmar insyn i dess verksamhet. 

 

Ändrat behov 

Här vill man att föreningen kontinuerligt undersöker och studerar 

medlemmarnas behov för att bättre kunna tillgodose deras intressen. 

 

Föreningens säte och lokal 

Förslag om att be kommande lokalråd att studera på vilket sätt lokalen 

och sätet bättre kan gynna föreningens intressen och ekonomi. 

 

Ekonomi 

En ny arbetslinje anser man måste antas för att stärka föreningens 

ställning samt garantera dess välbefinnande. Här vill man att ekonomi-

rådet tar fram en ny strategisk ekonomisk plan som berör framtida in-

vesteringar för eventuella sociala bolag, renoveringar, inventarier och 

aktiviteter. 

 

Marknadsföring 

Som ett steg i föreningens arbete att synas och göra sig hörd ska man 

arbeta för att framställa en marknadsföringsplan som riktar sig till syri-

er bosatta inom Stockholms län, föreningens medlemmar, nyrekrytera-

de samt tidigare medlemmar som av någon orsak lämnat föreningen. 
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INTRODUKTION 

Ellias KassKawo och Souheir Alhalabi hälsade deltagarna välkomna 

på var sitt språk svenska och arabiska. Sedan förklarade dem konfe-

rensens innehåll, program och tillvägagångssätt. Idén är att med hjälp 

av konferensrådets presentationer och analyser samt deltagarnas pro-

blemsidentifiering skall det bildas två arbetsgrupper med syftet att dis-

kutera och presentera åtgärdsförslag till aktionsplan som skall presen-

teras på kommande medlemsmöte. Konferensen förklarades öppnad 

och Ellias höll några inledande inlägg som inspiration till konferensar-

betet. 

Som ett nästa steg tar varje rådsmedlem och presenterar sitt arbetsmo-

ment under konferensen som ett led i att framställa diskussionsunder-

lag till grupparbetet som i sin tur skall komma med konkreta förslag 

till en blivande aktionsplan som konferensrådet skall presentera under 

kommande medlemsmöte i november. 
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FÖRENINGSBESKRIVNING 

George KassKawo talade om vad syftet var med att starta Syriska fö-

reningen i Stockholm samtidigt som han presenterade föreningens mål 

och målgrupper. Under tiden visades ett axplock av bilder ur förening-

ens arkiv i syfte att visa för de nyare medlemmarna vilka aktiviteter vi 

hade och vilket engagemang som fanns hos medlemmarna. 

 

 

 

SITUATIONSANALYS 

Här presenterade Souheir Alhalabi föreningens situation per idag. Hon 

visade upp statistik på medlemsantalet och deras ålders- och könsför-

delning. Vi fick en klar bild av föreningens ekonomi, våra bidragsgi-

vare och samarbetspartners. Slutligen talade hon om hur vår förenings-

struktur är uppbyggd med styrelse, råd och personal. 
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FÖRSLAG TILL AKTIONSPLAN 

GRUPP A 

 

Styrelse och råd 

Antalet styrelseledamöter är bra men det bör undersökas om man ska 

konstruera om i styrelse för effektivisera dess arbete. De olika råden 

måste engageras och ges större ansvar. 

 

Val 

Här bestämdes att valberedningen omgående skall påbörja sitt arbete 

då man anser att valberedningen väntat för länge med sitt arbete. Man 

fastslår även att även medlemmar i valberedningen skall kunna nomi-

neras till föreningsstyrelsen. Förslag har inkommit för behandling om 

att ha val på medlemsmötet som äger rum innan årsstämman så att den 

nya styrelsen och den förra styrelsen kan samarbeta tills överlämnan-

det i samband med årsstämman. 

 

Syriska riksförbundet 

I syfte att närma SYRF och föreningens egna medlemmar anser man 

att föreningsmedlemmarna bör få bättre insyn i SYRF:s ekonomi, bud-

get, verksamhetsplan, mm. Därför bör SYRF vid varje medlemsmöte 

hos sina medlemsföreningar ha en fastställd punkt i dagordningen som 

behandlar SYRF. 
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ARBETSGRUPPSINDELNING 

 

Grupp A 

Deltagare     Diskussionspunkter 

Abed Minarji    Styrelse och råd 

Isak KassKawo    Val 

George KassKawo   Syriska riksförbundet 

Souheir Alhalabi    Stiftelsen Syriska kulturhuset 

Kafa Chahrstan    Ändrat behov 

Fayez Chahrstan    Föreningens säte och lokal 

Fouad Toutoungi    Ekonomi 

Elizabet Toutoungi   Marknadsföring 

Georgette Mnayarji 
 

 

Grupp B 

Deltagare     Diskussionspunkter   

Nouha Bazerji    Språk 

Ellias KassKawo    Utbildning 

George Armola    Medlemshantering 

Nabil Elias     Förslagshantering 

Munif Mansour    Ungdomssektionen 

Joseph Kassar    Idrottssektionen 

Hanna Abdo    Social- och kultursektionen 

Anis Azrak 

Samer KassKawo 

Ibrahim KassKawo 

Ghassan Chamoun    
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SWOT-ANALYS 

Munif Mansour visade en kort filmsnutt som en inledning på sin ana-

lys. Därefter förklarade han vad en SWOT-analys är och hur vi kom-

mer att arbeta med hjälp av den. Han presenterade några punkter i var-

dera del av analysen och de övriga fick komma med fler punkter som 

diskussionsunderlag till grupparbetet. 
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 PROBLEMSIDENTIFIERING 

 

Vid den här konferenspunkten diskuterades ibland deltagarna vilka 

problem som man kunde identifiera hos föreningen och dess arbete. 

Man kom fram till nedanstående lista. De olika problemen lades ihop 

till två grupper som tillsammans med SWOT-analysen skulle verka 

som grund för grupparbetet. 

 

Förslag till diskussionsunderlag under grupparbetet. 

 

Språk 

Vilket språk skall föras på möten och stämmor? 

 

Utbildning 

Stärka och vidga underlaget för arbete i förening, styrelse och råd 

 

Medlemshantering 

Hur ska vi hantera konflikter mm. Vilka ansvar och aktiviteter? 

 

Förslagshantering 

Vem ansvarar för utredning och hur ska hanteringen gå till? 

 

Styrelse 

Hur  ska styrelsen se ut och hur ska arbetet gå till? 

 

Engagemang 

Hur ska vi få främst ungdomarna mer verksamma? 
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Idrott  

Vilka mål måste sättas upp för att öka aktiviteterna? 

 

Social/kultur 

Vilka mål måste sättas upp för att öka aktiviteterna 

 

Ekonomi 

Hur ska vi göra för att säkra föreningens fortsatta välbefinnande? 

 

Val 

Hur ska valet gå till och när ska det hållas? 

 

SYRF 

Aktivera Syrf och öka relationen till föreningens medlemmar. 

 

Stiftelsen 

Relation och samarbete. 

 

Ändrat behov 

Vilka behov finns hos medlemmarna? 

 

Lokal 

Vad ska göras med lokalen? 


