
 



 

 
 
 

Till organisationer som är medlemmar i Assyriska riksförbundet i Sverige 
 

 

 
Kallelse till Assyriska riksförbundets ordinarie ROM 
 
Assyriska riksförbundet består av anslutna riksorganisationer, lokala föreningar 

och distriktsorganisationer. Riksombudsmötet är ett tillfälle då Sveriges 

assyriska rörelse kommer samman. Vi ser fram emot att få hälsa er 

organisation välkommen till Assyriska riksförbundets 28:e ROM. Ur stadgarna: 
 
 

§15 RIKSOMBUDSMÖTET, ROM 

15.1 Ordinarie ROM hålls årligen under tiden 15 februari - 31 mars. 

15.2 Förbundsstyrelsen beslutar om när exakt tid och plats tillfaller. 

15.3 Kallelse utsänds minst 6 veckor före ROM. 

15.4 Verksamhets- och ekonomisk rapport utsänds till anmälda  

ombud och medlemsorganisationer minst två veckor före ROM. 

 
 
DATUM: Söndag 21 mars 2021  
PLATS: Digitalt via Zoom 
TIDER: Start 13:00. Registrering av ombuden sker en kvart innan.  
 
På följande sida finner ni all information ni behöver för deltagande i ROM. 
 
 
Varmt välkomna! 
Förbundsstyrelsen 
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PRAKTISK INFORMATION 
 
 
Närvarorätt 

Endast anmälda och godkända ombud får tillträde till mötet.  

 

Anmälan av ombud 

Medlemsorganisationer anmäler sina ombud senast tre veckor före ROM 

enligt stadgarna. Anmälan av ombud sker via formulär och bygger på antal 

betalande medlemmar föreningen hade föregående år.  

 

Motioner 

Ärenden som önskas behandlas under ROM ska enligt stadgarna vara 

förbundsstyrelsen till handa senast tre veckor före ROM. Motioner mejlas till 

kansli@assyriskariksforbundet.se  

 

Handlingar 

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning, 

propositioner, motioner och övriga eventuella möteshandlingar skickas ut till 

samtliga medlemsorganisationer och anmälda ombud minst två veckor före 

ROM enligt stadgarna.  

 

Nominering 

Nomineringar ställs till valberedningen, se info på nästa sida.  

 

Frågor 

Frågor besvaras av förbundskansliet. Enklast är att mejla till 

kansli@assyriskariksforbundet.se. Det går bra att även ringa: 08-550 166 83.  
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INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN     
 

Assyriska riksförbundet är ett av Sveriges äldsta och största etniska riksförbund som 

bildades 1977 och samlar sjutusen medlemmar. Nu söker vi kandidater som ska leda 

arbetet under en ny mandatperiod på två år. Som styrelseledamot förväntas du sätta 

dig in i förbundets verksamhet, delta aktivt i förbundsstyrelsens möten (4-6 ggr/år) och 

bidra till det strategiska samt operativa arbetet. Uppdraget är på ideell basis.  

Kandidatprofil 
Vi söker kandidater med erfarenhet av styrelsearbete inom idéburen sektor och som 

står bakom ARS ändamål. Kandidater ska ha lätt för att samarbeta för att uppnå 

gemensamma mål. De får gärna vara analytiskt lagda med god förmåga att 

argumentera konstruktivt för sina egna idéer. För kandidater till förbundsstyrelsens 

ordförande krävs även att man är väl insatt i ARS verksamhet och är ansvarstagande. 

Vad man kan få ut av uppdraget 
Ideella uppdrag inom idéburen sektor är meriterande för karriären och nyttiga för den 

personliga utvecklingen. Under din mandatperiod får du möjlighet att vässa dina 

kunskaper i styrelsearbete och tillfälle att knyta nya kontakter samt nätverka.  

Hur man nominerar 

Nomineringar lämnas in per e-post till sammankalllande i valberedningen senast sju 

dagar innan riksombudsmötet. Nominering ska innehålla:  

❏ För och efternamn på den/de nominerade samt den som nominerar 

❏ Erfarenhet från ideell verksamhet:   

❏ Övrigt som du vill lyfta fram kring personens lämplighet 

 

Valberedningen 

Athurrinna Isik Goria Mobil: 070-263 49 77  E-post: atorgoria@hotmail.com 

[sammankallande] 

Hamurabi Zeito Mobil: 070-494 89 99   E:post: hamurabi.bahe@hotmail.com 
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