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Paragraf 1 

a. Föreningens firma är ’’ Syriska Föreningen i Stockholm’’. 

b. Aktivitetsområde är Stockholm Sverige. 

c. Grundande: Föreningen grundades år 1977 för att hörsamma 

nationella aspirationer. Föreningen är öppen för alla och är religiöst, 

etniskt och politiskt oberoende. 

d. Medlemskap: Syriska Föreningen i Stockholm är medlem i Syriska 

Emigranters Riksförbund i Sverige.  

e. Stadgar: Stadgarna skrevs år 1997. 

f. Revideringar: Stadgarna reviderades år 1980, 1986 och 2005. 

g. Medlemmarna: Den Syriska församlingens medlemmar och personer 

som vill bli medlemmar i föreningen. 

 

 

Paragraf 2 

a. Att aktivera den syriska församlingen i det svenska samhället. 

b. Att förstärka demokratins grunder mellan medlemmarna och 

samhället. 

c. Jämlikhet mellan män och kvinnor. 

d. Att höja den nya generationens kunskapsnivå i sin kultur och rötter. 

e. Att förstärka de sociala och kulturella banden mellan den syriska 

församlingens medlemmar i Sverige. 

f. Att förstärka grunderna för samarbetet och kulturutbytet mellan 

hemlandet Syrien och det nya hemlandet Sverige. 

g. Att skapa och förstärka idrottsliga aktiviteter. 

h. Att sprida miljömedvetandet. 
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Paragraf 3 

Sociala aktiviteter 

a. Att skapa sociala aktiviteter för syriska ungdomar såsom ett 

aktiv sätt att motverka alla slags brott. 

b. Att skapa kollektiva resor och kampingaktiveter. 

c. Att anordna musikgalor och sociala sammankomster. 

d. Att anordna sociala aktivteter för att sprida kunskaper hos den 

syriska församlingen vad beträffar de mänskliga värderingar 

i. Bekämpning av rasism. 

ii. Bevarande av miljön. 

iii. Försvar av de mänskliga rättigheterna. 

iv. Hjälpa de äldre. 

 

Kulturella aktiviteter 

a. Att anordna kulturella och nationella föreläsningar och 

seminarier. 

b. Att arrangera konstutställningar och hantverksutställningar 

c. Att utveckla konstnärliga och kulturella förmågan hos den nya 

generationen. 

d. Att publicera kulturella trycksaker och publikationer samt en 

väggtidning och utveckla vår hemsida på Internet. 

e. Att etablera ett kulturbibliotek. 

f. Att förstärka undervisning av arabiska språket inom den 

syriska föreningen i Stockholm 

Idrottsliga aktiviteter 

a. Att starta idrottsteam. 

b. Att utveckla idrottsaktiviteterna inom föreningens lokaler och 

utanför den. 

c. Att arrangera seriematcher. 

d. Att utveckla och värna om idrottsliga talanger hos ungdomen. 
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Paragraf 4  

a. Årsmötet: 

 Som omfattar alla medlemmar inom Syriska Föreningen i 

Stockholm 

b. Styrelsen  

 Väljs av årsmötet för en tvåårsperiod. Styrelsen ansvarar 

för styrning av föreningen och verkställer årsmötets 

beslut. 

 Styrelsen upplöses om två tredjedelar av medlemmarna 

säger upp sig. 

c. Revisorerna  
Är medlemmar som väljs av årsmötet för en 

tvåårsperiod och skall vara minst två personer. Deras 

uppgift är att granska styrelsens arbete och föreningens 

räkenskaper. Revisorerna får ej vara medlemmar i 

kommittéerna. 

d. Valberedningen 
Är medlemmar som väljs av årsmötet för en 

tvåårsperiod och skall vara minst tre personer. Deras 

uppgift är att förbereda val av styrelse. 

e. Kommittéerna 
Beslutas av styrelsen i enlighet med föreningens 

intressen och skall vara direkt knutna till styrelsen. 

Kommittéernas uppdrag avslutas samtidigt med 

styrelsens. 

f. Förenigens ombud vid Syriska Emigranters 

Riksförbund 
Är medlemmar som utses av föreningens styrelse i 

enlighet med föreningens villkor. 

Skall ha administrativ erfarenhet och skall förplikta sig 

att utföra sina uppdrag på ett professionellt och aktivt 

sätt. 

Skall agera såsom länk mellan föreningen och 

riksförbundet. 
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Paragraf 5 

 

a. Medlemskapet är individuell för vuxna. De underåriga har rätt 

att bli medlemmar tillsammans med en förälder. 

b. Medlemmen skall visa gott beteende. 

c. Den person som vill bli medlem skall lämna en ansökan som 

skall vara undertecknad av sökanden personligen samt två av 

föreningens medlemmar, som rekommenderar 

honom/henne. 

d. Sökanden skall ha läst föreningens stadgar och godkänner 

stadgarnas innehåll och medlemskapets skyldigheter. 

e. Skall erlägga den medlemsavgift som bestämts av årsmötet. 

f. Att förplikta sig att närvara vid årsmötet och att delta i 

föreningens aktiviteter. 
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Paragraf 6 

 
a. Till styrelsen 

 Kandidaten skall ha fyllt 18 år. 

 Kandidaten skall ha uppehållstillstånd i Sverige. 

 Kandidaten skall ha varit medlem i föreningen under minst sex 

månader. 

 Kandidaten skall inte vara medlem i en annan förening med 

liknande aktiviteter och inte medlem i Syriska Emigranters 

Riksförbund. 

 Att han/hon skall uppfylla de villkor som anges under 

punkterna b,d,e och f. 

    b. Till Revisorsposten 

 Att kandidaten uppfyller samtliga villkor som anges under 

punkt a i paragraf 6 

 att kandidaten besitter administrativ erfarenhet samt är kunnig 

inom ämnet ekonomi. 

 

c. Till Valberedningen 

 Att kandidaten uppfyller samtliga villkor som anges under 

punkt a i paragraf 6 

 Att kandidaten besitter erfarenhet inom styrelseverksamhet 

 Att kandidaten känner medlemmarna väl. 
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Paragraf 7 

Medlemsmötet 

 Skall hållas minst tre gånger per år. 
 Föreningens medlemmar skall kallas brevledes två veckor 

innan mötets dag med information om dagordningen. 
 Kallas till extra ordinärt möte på styrelsens begäran. 
 Kallas till extra ordinärt möte på begäran av två 

tredjedelar av medlemmarna. 
 Varje förslag som lämnas av styrelsen till medlemsmötet 

och får 51% majoritet av rösterna skall anses vara 

gällande  
 Varje förslag som lämnas av en medlem under 

medlemsmötet och får två tredjedelars majoritet av de 

närvarande medlemmarnas röster skall anses vara 

gällande. Styrelsen blir då skyldig att verkställa beslutet. 
 Medlemsmötet har rätt att besluta om avsked av en 

medlem i enlighet med begäran från styrelsen som 

innehåller en redogörelse för orsakerna. 
 Medlemsmötet har rätt att upplösa styrelsen genom två 

tredjedelars majoritet. 

 

Styrelsen 

 Skall lägga upp föreningens arbetsplan och årsbudget samt 

förpliktas att verkställa dessa efter medlemsmötets 

godkännande. 

 Utser kommittéerna och upplöser dem vid behov 

 Kallar till de ordinära medlemsmötena tre gånger per år 

samt till extra ordinära möten vid behov. 

 Utreder medlemskapsansökningar och annonserar om 

dessa på anslagstavlan under en hel vecka samt beslutar 

om godkännande eller avslag på dessa ansökningar inom 

högst två månader från ansökningsdatum. 

 Den avgående styrelsen fortsätter att styra föreningens 

angelägenheter i högst tre månader efter en eventuell 

upplösning. 
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 Styrelsen har rätt att frysa medlemskapet för varje medlem 

som skadar föreningen eller bryter mot stadgarna samt 

lämna förslag om avsked av medlemmen till 

medlemsmötet. 

 Skall för sin interna organisation använda numrerade och 

fasta register. 

 Styrelsen har rätt att avskeda vilken medlem som helst av 

styrelsens medlemmar om han/hon uteblir från styrelsens 

sammanträden tre gånger i rad utan giltiga skäl. 

 Styrelsen har rätt att avskeda vilken medlem som helst av 

styrelsens medlemmar om han/hon ej uppfyllt sina 

administrativa uppgifter. 

 Styrelsen skall kontakta de medlemmar som utan orsak har 

slutat besöka föreningen under en längre period. 

 Om en av styrelsen ledamöter uteblir att närvara utan 

giltiga skäl skall en ersättare utses av styrelsen under ett 

styrelsemöte samt annonsera om detta. Styrelsen ber 

valberedningen att hitta en ersättare. 

 

Kommittéernas uppgifter och befogenheter 

 Skall lägga fram förslag om föreningens arbetsplan och 

årsbudget. 

 Skall förplikta sig att verkställa den arbetsplan som 

styrelsen godkänt. 
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Paragraf 8 

a. Styrelsen skall bestå av sju personer samt två suppleanter, 

vilka delar följande poster: 

 Ordförande 

 Vice ordförande  

 Sekreterare 

 Bokförare och kassör 

 Ansvarig för externa frågor 

 Ansvarig för lokalen och interna frågor 

 Ansvarig för kulturella frågor 

 Ansvarig för ungdomsfrågor 

 Ansvarig för idrottsfrågor. 

 Två Suppleanter. 
b. En styrelseledamot kan besitta mer än en 

 administrativ post. 

c. Styrelsen uppgifter 

1. Ordföranden 

 Skall vara en person som tidigare har bedrivit en adminstartiv 

uppgift under minst ett år. 

 Skall vara ansvarig gentemot medlemmarna och myndigheterna. 

 Skall öppna och styra styrelsens möten 

 Den som kandiderar för ekonomiska ansvaret skall vara kunnig 

inom bokföring och användning av datorer. 

 Skall tillsammans med styrelsemedlemmarna samordna 

föreningens administration och verkställa årets planer som 

godkänts av medlemsmötet. 

 Skall tillsammans med sekreteraren underteckna styrelsemötenas 

portokoll och föreningens postförsändelser. 

 Skall själv eller genom att utse en annan person presentera 

föreningen under de tillställningar som föreningen bjuds till. 

 Har ej rätt att ingå individuella överenskommelser (varken 

muntliga eller skriftliga) utan att ha redogjort med styrelsen 

därom. 



 
 

 

13 
 

 Skall tillsammans med kassören granska alla transaktioner rörande 

mottagna betalningar, utbetalningar och bankinsättningar. 

2. Vice ordföranden 
Vice ordförande får åtnjuta ordföranden samtliga rättigheter vid 

 dennes frånvaro eller om ordföranden uteblir. Samman villkor 

 som är tillämpliga enligt § 8 punkt 1 gäller utom punkt 1. 

3. Sekreteraren 

 Skall skriva mötesprotokoll och undertecknad dessa tillsammans 

med ordföranden. 

 Skall läsa upp föregående mötesprotokoll och förbereda förslag till 

varje styrelsemöte. 

 Skall göra i ordning medlemsregistret, pärmarna, in- och utgående 

korrespondens samt säkra postförsändelser och hålla inventarier 

och egendomsförteckningen. 

 Skall förbereda dagordningen för medlemsmötena och skicka 

skriftliga kallelser högst 15 dagar innan.  

4. Bokföraren och kassören 

 Den person som skall ansvara för ekonomin skall behärska 

bokföringsområdet och datoranvändning. 
 Skall registrera och övervaka organisering av kostnads- och 

utbetalningskalkyler. 
 Inkassera medlemsavgifterna från föreningens medlemmar vars 

ålder är från 18 år och uppåt. 
 Lämnar in årsredovisningen och ansvarar för denna inför 

revisorerna och medlemsmötet. 
 Skall tillsammans med styrelsen samordna föreningens årsbudget. 

5. Den ansvarige för lokalen och interna frågor 

 Skall sätta upp och se över en kommitté för lokalen och 

 festarrangemang. 

 Skall tillsammans med lokalens kommitté sätt upp en årsplan för 

 hur man tänker aktivera lokalens användning och upprustning för 

 olika tillställningar samt presentera dessa till styrelsen. 

 Skall ansvara för lokalens inventarier och dess underhåll. 

 Skall ansvara för kafeterian och dess behov. 

 Skall tillsammans med styrelsen och dess kommittéer samordna 

 lokalens tidsbokningar. 

6. Bokföraren och kassören 
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 Skall sätta upp en kommitté för uppföljning av kulturella frågor. 

 Skall vara ansvarig för arrangemang i form av olika tillställningar 

och utställningar. 

 Skall vara ansvarig för artist- och kulturgrupper. 

 Skall utge föreningen kulturskrift. 

 Följa upp kulturella seminarier och föreläsningar samt 

utbildningskurser. 

 Ansvara för arabiska språkets skola i föreningen. 

 Ansvarar för informations- och radiofrågor. 

 Skall tillsammans med den ansvarige för kulturfrågorna inom 

föreningen ansvarar för förstärkning av kulturella samarbetet 

mellan alla syriska föreningar och andra föreningar.  

 

 

7. Ungdomsansvarige 

 Ansvarar för ungdomsaktiviteterna inom föreningen. 
 Sätter upp studier och statistik för ungdomarna inom föreningen. 
 Sätter upp ett program och en arbetsplan för undgoms-

verksamheten på ett sätt som uppfyller föreningens målsättningar. 
 Sätter upp en kommitté för uppföljning av ungdomsfrågor. 
 Skall tillsammans med ungdomsansvarige inom föreningen se till 

att förstärka ungdomsrelationer mellan alla syriska föreningar och 

andra föreningar. 
 Skall se till att skapa en aktiv socialverksamhet såsom en praktisk 

metod för skydd mot alla slags ungdomsbrottslighet. 

8. Idrottssansvarige 

 Sätter upp en kommitté för att hjälpa honom/henne med 

idrottsaktiviteterna. 

 Arbetar med kommittén för bildandet av idrottsteam inom olika 

sporter och ansvara för dessa. 

 Sätter upp tillsammans med kommittén ett program och en 

arbetsplan för utveckling av idrottsaktiviteterna på ett sätt som 

gagnar föreningens målsättningar. 

 Arbetar tillsammans med idrottsansvariga inom föreningen för att 

förstärka banden mellan alla syriska föreningar och andra 

föreningar. 
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Paragraf 9 

 Revidering av föreningens stadgar sker på begäran av 

medlemsmötet och efter erhållande av godkännande från två 

tredjedelar av mötets deltagare. 

 Medlemsmötet väljer en speciell kommitté för att utreda 

revidering av föreningens stadgar. 

 Förslagstexten delas ut till medlemmarna under 

medlemsmötet. 

 En kopia av textförslaget skickas till förbundet för kännedom 

och yttrande. 

 Förenigen kallar till ett extra ordinärt medlemsmöte för att gå 

igenom förslagstexten. Revideringen gäller vid erhållande av 

röstmajoritet. 

 Den nya stadgan skall godkännas under det första ordinarie 

medlemsmöte och gäller från och med den dagen. 

 Skall översättas till svenska och delas ut till medlemmarna. 

 Den svenska texten skall godkännas under det närmaste 

medlemsmöte och betraktas som giltig vid sidan om den 

arabiska texten. 

 En kopia av föreningens nya stadga skall skickas till berörda 

myndigheter. 

 Skall tryckas och skickas till förbundet och alla samarbetande 

organ. 

Paragraf 10 

Styrelsen går igenom de projekt som inkommer från någon medlem 

 och har rätt att godkänna eller avvisa i enlighet med vad den anser 

 vara förenlig med föreningens bästa och målsättningar. Styrelsen 

 ansvarar för igångsättande av projekt inom föreningen samt 

 administrera och organisera dessa. Styrelsen anställer de personer 

 som behövs för dessa projekt. 

Paragraf 11 

Vid likvidering av föreningen och nedläggning av dess verksamheter 

 skall alla föreningens tillgångar till Stiftelsen Syriska Kulturhuset, andra 

 ideella föreningar. 


