
MOTION TILL ARS ROM 2021

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM UTESLUTNING

Bakgrund

Fem personer som var anslutna till Mesopotamien Kulturcenter och som har

uteslutits av förbundsstyrelsen har utnyttjat sin rätt att överklaga sina

uteslutningsbeslut i enlighet med förbundets stadgar. Då samtliga överklaganden

rör en och samma förening och i grunden samma ärende behandlas samtliga

som en enda motion. Personerna i fråga har inkommit med likartade yttranden

mot uteslutningsbesluten.

Bilagor: Inkomna överklaganden samt förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut.

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen yrkar på att riksombudsmötet fastställer beslut om uteslutning

mot Jack Jomaa, Marin Danho, Nahir Danho, Samira Gorgis och Karim Hanna

på grundval av §9.1 i förbundsstadgan samt brott mot de flesta punkter i

förbundets värdegrundspolicy (§10.2).  Förbundsstyrelsen finner ingen anledning

att dra tillbaka eller ändra uteslutningsbesluten, inte minst på grund av att

personerna i fråga sedan sina överklaganden har fortsatt att bryta mot

stadgarna. De har inte visat på ånger sedan de skickade in sina överklaganden

utan har istället trappat upp sina attacker mot föreningen och den av föreningens

årsmöte valda styrelsen. De har bland annat skrivit falska protokoll från

stadgebrottsliga årsmöten, skickat in förfalskade dokument till Skatteverket och

Bolagsverket för att registrera felaktiga firmatecknare för föreningen, uppehållit

sig på föreningens tomt utan tillstånd och på många olika sätt motarbetat både

förening och riksförbund. Samtliga har visat att de saknar respekt för stadgar och

demokratiska principer och processer. Argumenten som de för fram i sina

överklaganden är felaktiga, missvisande eller bygger på en brist på förståelse för

vad det innebär att vara medlem i en demokratisk organisation.

Förbundsstyrelsen



BILAGA 1

a) Förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut gällande Marin Danho

b) Skriftligt överklagande från Marin Daho



28-02-2020 

 
 
 

 
 Marin Danho 
Snickaregatan 3 E lgh 1101 
582 26 Linköping 

 
 
 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Assyriska riksförbundet har den 26-02-2020 fattat beslut om att           
säga upp ditt medlemskap i Assyriska riksförbundet och därmed även i din lokala             
förening Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
 
Motivering  
Förbundets stadgar ger förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmar som         
“bryter mot dessa stadgar eller genom sin verksamhet åsamkar svårigheter för           
förbundets verksamhet, samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter.”  
(§9.1 Assyriska riksförbundet stadgar.) 
 
Beslutet grundar sig på att du genom din officiella roll i Sankta            
Mariaförsamlingens styrelse företräder en annan organisations intressen       
gentemot Mesopotamien Kultur Center. Denna situation utgör en allvarlig         
intressekonflikt som gör ditt fortsatta medlemskap i MKC ohållbart. I den           
förbundsgemensamma värdegrundspolicyn står det bland annat att:  
 
“Vi är lojala mot våra stadgar, värdegrundsdokument och medlemmar. Vi          
undviker situationer med dubbla lojaliteter och sätter alltid förbundets bästa i           
första hand.” 
 
Vi har full förståelse för att församlingen och du som en av dess representanter              
driver den organisationens intressen gentemot MKC. Det står i din och           
församlingens fulla rätt att göra så. Vi kan dock inte acceptera att du samtidigt              
ska vara medlem i MKC eftersom det då uppstår en intresse- och            
lojalitetskonflikt. Vi hoppas på din förståelse för att vi inte kan ha medlemmar i en               
av våra föreningar som samtidigt företräder en annan organisation som gör           
anspråk på föreningens tillgångar. Situationen bryter mot kravet på lojalitet och           
orsakar vår verksamhet svårigheter.  
 
Om medlemskap hos oss 
Assyriska riksförbundet och dess medlemsföreningar finns till för att bedriva  

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   



28-02-2020 

 
 
 
verksamhet för medlemmar som ställer upp på våra stadgar och ändamål, samt i             
enlighet med demokratins principer. Vi förväntar oss att våra medlemmar söker           
sig till våra verksamheter för att de stödjer vårt ändamål att stärka och             
upprätthålla assyrisk kultur och identitet i Sverige och att de följer gemensama            
regler såsom de är formulerade i våra stadgar och värdegrundspolicy.  
 
Överklagande 
Person som delges beslut om uteslutning har rätt att överklaga beslutet inom en             
månad. Information om vilka regler som gäller för överklagande finns i förbundets            
stadgar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Förbundsstyrelsen 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   







BILAGA 2

c) Förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut gällande Nahir Danho

d) Skriftligt överklagande från Nahir Danho



28-02-2020 

 
 
 

 
 Nahir Danho 
Snickaregatan 3 E lgh 1101 
582 26 Linköping 

 
 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Assyriska riksförbundet har den 26-02-2020 fattat beslut om att           
utesluta dig ur medlemskapet i Assyriska riksförbundet och därmed även ur din            
lokala förening Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
 
Motivering  
Förbundets stadgar ger förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmar som         
“bryter mot dessa stadgar eller genom sin verksamhet åsamkar svårigheter för           
förbundets verksamhet, samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter.”  
(§9.1 Assyriska riksförbundet stadgar.) 
 
Beslutet grundar sig på att du har uppträtt på sådant sätt som utgör brott mot               
stadgarna samt förbundets värdegrundspoliy.  
 

● Du har via dina uttalanden under årsmötet 16/2 i MKC tydligt visat att du              
inte respekterar stadgar, demokratiskt fattade beslut, förbundets roll eller         
mandat.  

● Dina uttalanden visar även att du använder ditt medlemskap för att driva            
en annan organisations intressen och anspråk på egendom som tillhör          
MKC.  

 
Bevis för detta finns arkiverat i form av videomaterial.  
 
Om medlemskap hos oss 
Assyriska riksförbundet och dess medlemsföreningar finns till för att bedriva          
verksamhet för medlemmar som ställer upp på våra stadgar och ändamål, samt i             
enlighet med demokratins principer. Vi förväntar oss att våra medlemmar söker           
sig till våra verksamheter för att de stödjer vårt ändamål att stärka och             
upprätthålla assyrisk kultur och identitet i Sverige och att de följer gemensama            
regler såsom de är formulerade i våra stadgar och värdegrundspolicy.  
 
 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   



28-02-2020 

 
 
 
Överklagande 
Person som delges beslut om uteslutning har rätt att överklaga beslutet inom en             
månad. Information om vilka regler som gäller för överklagande finns i förbundets            
stadgar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Förbundsstyrelsen 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   







BILAGA 3

e) Förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut gällande Jack Jomaa

f) Skriftligt överklagande från Jack Jomaa



28-02-2020 

 
 
 

 
 Jack Jomaa 
Heidenstams gata 96 
584 37 Linköping 

 
 
 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Assyriska riksförbundet har den 26-02-2020 fattat beslut om att           
utesluta dig ur medlemskapet i Assyriska riksförbundet och därmed även ur din            
lokala förening Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
 
Motivering  
Förbundets stadgar ger förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmar som         
“bryter mot dessa stadgar eller genom sin verksamhet åsamkar svårigheter för           
förbundets verksamhet, samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter.”  
(§9.1 Assyriska riksförbundet stadgar.) 
 
I den förbundsgemensamma värdegrundspolicyn står det bland annat att: “Vi är           
lojala mot våra stadgar, värdegrundsdokument och medlemmar. Vi undviker         
situationer med dubbla lojaliteter och sätter alltid förbundets bästa i första hand.” 
 
Beslutet grundar sig på att du har på olika sätt använt ditt medlemskap och roll i                
föreningen till att driva en annan organisations intressen samt visat brist på            
respekt för förbund och stadgar.  
 

● Du har under din tid som ordförande i föreningen godkänt ett beslut om             
att helt slopa Sankta Mariaförsamlingens hyra till föreningen utan giltig          
anledning.  

● Du har inför årsmötet 16/2 i år skickat in punkter till föreningen per e-post              
som i praktiken innebär att du stödjer kyrkans anspråk på föreningens           
egendom.  

● Du har per e-postmeddelande till förbundet visat att du saknar respekt för            
stadgar och regler såväl som för förbundets roll och arbete.  

 
Bevis för samtliga punkter ovan finns arkiverat hos förbundet.  
 
Om medlemskap hos oss 
Assyriska riksförbundet och dess medlemsföreningar finns till för att bedriva  

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   



28-02-2020 

 
 
 
verksamhet för medlemmar som ställer upp på våra stadgar och ändamål, samt i             
enlighet med demokratins principer. Vi förväntar oss att våra medlemmar söker           
sig till våra verksamheter för att de stödjer vårt ändamål att stärka och             
upprätthålla assyrisk kultur och identitet i Sverige och att de följer gemensama            
regler såsom de är formulerade i våra stadgar och värdegrundspolicy.  
 
Överklagande 
Person som delges beslut om uteslutning har rätt att överklaga beslutet inom en             
månad. Information om vilka regler som gäller för överklagande finns i förbundets            
stadgar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Förbundsstyrelsen 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   

















BILAGA 4

g) Förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut gällande Samira Gorgis

h) Skriftligt överklagande från Samira Gorgis



28-02-2020 

 
 
 

 
 Samira Gorgis 
Torparegatan 13 lgh 1003 
583 32 Linköping 

 
 
 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Assyriska riksförbundet har den 26-02-2020 fattat beslut om att           
säga upp ditt medlemskap i Assyriska riksförbundet och därmed även i din lokala             
förening Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
 
Motivering  
Förbundets stadgar ger förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmar som         
“bryter mot dessa stadgar eller genom sin verksamhet åsamkar svårigheter för           
förbundets verksamhet, samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter.”  
(§9.1 Assyriska riksförbundet stadgar.) 
 
Beslutet grundar sig på att du genom din officiella roll i Sankta            
Mariaförsamlingens styrelse företräder en annan organisations intressen       
gentemot Mesopotamien Kultur Center. Denna situation utgör en allvarlig         
intressekonflikt som gör ditt fortsatta medlemskap i MKC ohållbart. I den           
förbundsgemensamma värdegrundspolicyn står det bland annat att:  
 
“Vi är lojala mot våra stadgar, värdegrundsdokument och medlemmar. Vi          
undviker situationer med dubbla lojaliteter och sätter alltid förbundets bästa i           
första hand.” 
 
Vi har full förståelse för att församlingen och du som en av dess representanter              
driver den organisationens intressen gentemot MKC. Det står i din och           
församlingens fulla rätt att göra så. Vi kan dock inte acceptera att du samtidigt              
ska vara medlem i MKC eftersom det då uppstår en intresse- och            
lojalitetskonflikt. Vi hoppas på din förståelse för att vi inte kan ha medlemmar i en               
av våra föreningar som samtidigt företräder en annan organisation som gör           
anspråk på föreningens tillgångar. Situationen bryter mot kravet på lojalitet och           
orsakar vår verksamhet svårigheter.  
 
Om medlemskap hos oss 
Assyriska riksförbundet och dess medlemsföreningar finns till för att bedriva  

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   



28-02-2020 

 
 
 
 
verksamhet för medlemmar som ställer upp på våra stadgar och ändamål, samt i             
enlighet med demokratins principer. Vi förväntar oss att våra medlemmar söker           
sig till våra verksamheter för att de stödjer vårt ändamål att stärka och             
upprätthålla assyrisk kultur och identitet i Sverige och att de följer gemensama            
regler såsom de är formulerade i våra stadgar och värdegrundspolicy.  
 
Överklagande 
Person som delges beslut om uteslutning har rätt att överklaga beslutet inom en             
månad. Information om vilka regler som gäller för överklagande finns i förbundets            
stadgar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Förbundsstyrelsen 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   









BILAGA 5

i) Förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut gällande Karim Hanna

j) Skriftligt överklagande från Karim Hanna



28-02-2020 

 
 

 Karim Hanna 
Storskiftesgatan 87 lgh 1102 
58334 Linköping 

 
 
 

 
 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Assyriska riksförbundet har den 26-02-2020 fattat beslut om att           
säga upp ditt medlemskap i Assyriska riksförbundet och därmed även i din lokala             
förening Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
 
Motivering  
Förbundets stadgar ger förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmar som         
“bryter mot dessa stadgar eller genom sin verksamhet åsamkar svårigheter för           
förbundets verksamhet, samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter.”  
(§9.1 Assyriska riksförbundet stadgar.) 
 
Beslutet grundar sig på att du genom din officiella roll i Sankta            
Mariaförsamlingens styrelse företräder en annan organisations intressen       
gentemot Mesopotamien Kultur Center. Denna situation utgör en allvarlig         
intressekonflikt som gör ditt fortsatta medlemskap i MKC ohållbart. I den           
förbundsgemensamma värdegrundspolicyn står det bland annat att:  
 
“Vi är lojala mot våra stadgar, värdegrundsdokument och medlemmar. Vi          
undviker situationer med dubbla lojaliteter och sätter alltid förbundets bästa i           
första hand.” 
 
Vi har full förståelse för att församlingen och du som en av dess representanter              
driver den organisationens intressen gentemot MKC. Det står i din och           
församlingens fulla rätt att göra så. Vi kan dock inte acceptera att du samtidigt              
ska vara medlem i MKC eftersom det då uppstår en intresse- och            
lojalitetskonflikt. Vi hoppas på din förståelse för att vi inte kan ha medlemmar i en               
av våra föreningar som samtidigt företräder en annan organisation som gör           
anspråk på föreningens tillgångar. Situationen bryter mot kravet på lojalitet och           
orsakar vår verksamhet svårigheter.  
 
Om medlemskap hos oss 
Assyriska riksförbundet och dess medlemsföreningar finns till för att bedriva  

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   



28-02-2020 

 
 
 
verksamhet för medlemmar som ställer upp på våra stadgar och ändamål, samt i             
enlighet med demokratins principer. Vi förväntar oss att våra medlemmar söker           
sig till våra verksamheter för att de stödjer vårt ändamål att stärka och             
upprätthålla assyrisk kultur och identitet i Sverige och att de följer gemensama            
regler såsom de är formulerade i våra stadgar och värdegrundspolicy.  
 
Överklagande 
Person som delges beslut om uteslutning har rätt att överklaga beslutet inom en             
månad. Information om vilka regler som gäller för överklagande finns i förbundets            
stadgar.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Förbundsstyrelsen 
 

 
 

 
E-post: kansli@assyriskariksforbundet.se Telefon: 08 550 166 83  
Hemsida: assyriskariksforbundet.se Postadress: box 180, 151 22, Södertälje 
Besöksadress: Hantverksvägen 2, Södertälje Bankgiro: 5353-5266   






