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Protokoll Årsstämma 

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund 

(DMRF) 

Organisationsnr. 802443-5268 

 

Fredagen 2016-10-23 kl:17.00 

Plats: Förbundets Lokal 

Deltagare: 110 

DAGORNING 

§1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandes val av protokollförare. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

§3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare. 

§4. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

§5. Beslut angående fastsällelse av resultaträkning och balansräkning. 

§6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

§7. Verksamhetsberättelse. 

§8. Diskussion och förslag 

§9. Val av styrelseledamöter. 

§10. Val av intern revisor. 

§11. Val av valberedning 
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§12. Avslutande av årsmöte. 

Val av mötes ordförande: 

§1. ……. valdes som mötesordförande och läste upp mötes dagordning. 

§2. …….. valdes som mötessekreterare 

§3. Dagordningen lästes upp av mötesordförande och godkändes av deltagarna. 

§4. …….. och …… utsågs som justeringsmän och rösträknare 

. 

Årsredovisning och Revisionsberättelse 

§4. Årsredovisning har utförts av redovisningsbyrån Allegretto (extern revisorn Fredrik Åborg). 

Vid granskning av DMRF räkenskapsåret 2015 samt revisionsberättelsen har intern revisor 
funnit att förbundets ekonomi är i ordning och förenlig med ändamål. 

§5. Stämman fastställer resultat och balansräkningen för förbundet 

§6. Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

§7. Verksamhetsberättelse 

Förbundet driver verksamheter som vanlig men med mer fokus till brutala förtryck och 
utvecklade avrättningar i landet som krävde hittills 2600 liv under Rohanis tid som regimens 
president. Anledningen för utvecklade avrättningar var hela folkets dagliga protest och upprör 
mot regimen då man väntade för åtminstone sociala och ekonomiska förbättringar särskild efter 
överenskommelsen med västvärlden och upphävning av sanktioner. Situationen i landet har 
försämrats kraftligt och hård. Det syns mycket tidlig och klar även på regimens kontrollerade 
media att landet 

ligger i kris och Mullorna har ingen lösning utan bara arrestera och avrätta människor och 
samtidigt öka inblandning och militära aktiviteter i Syrian och Yemen och stöda den terror 
grupp och fundamental grupper för att behålla sin hegemoni i Mellanösten som ett skydd att 
behålla sitt styre i Iran. 
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Regimens direkta och indirekta stöd för terrorism i Mellanöstern har skapat ett stort helvete och 
elände för alla länder i regionen. Befolkningen i Mellanöstern är dem som drabbats värst och 
risken för att katastrofen ska spridas ut i andra delar av världen ökar för varje dag. Under gångna 
året har förbundet varit inblandade på följande, 

a) Genom avslöjandet väckte allmänhetens uppmärksamhet gällande diktaturens tortyr och 
avrättningar 

i Iran, stödet för terror i Mellanöstern och världen. 

b) Ökade aktivitet med aktioner och möten, kontakta parlamentariker och massmedier. 

c) Fortsatte samarbetet med andra organisationer och föreningar med samma målriktning som 
DMRF både 

i Sverige och andra länder. 

d) Fortsatte vår fullfart stöd till iranska flyktingar i Camp Liberty i Irak som skyddade personer 
enligt artikel 

Geneva konventionen. 

e) Försökte öka intäkter genom penninginsamling och donationer, som beskrevs via revisorens 
berättelse 

§8. Diskussion och Förslag 

Diskussion kring Förbundets ordförande ….. ………..s begäran om sin avgång som diskuterades 
på förbundets extra möte den 8:e augusti fortsatte och till slut med hänsyn till hans personliga 
hinder accepterades av stämman. Val av nya ordförande och nya kassör ägs rum med direkt 
omröstning. 

Övriga diskussioner om förbundets aktiviteter utöver aktuella verksamheter, fortsatte ordentligt, 
och bl. blev mycket fokus till Förbundets aktiviteter i samband med nya situationen i Iranska 
flyktingar som evakuerades till Albanien där många sjuka och handikappade människor är i stor 
behov av vård, medicin och operation. Stämman är enigt att satsa så mycket som möjligt i detta 
sammanhang . 

Förbundet skall utveckla samarbete med humanitära organisationer och kyrkor för mer 
engagemang och satsning i samband med flyktings frågor. 
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§9. Val av styrelseledamöter 

Styrelse medlemmar som blev utvald är enligt nedan. 

1-………….. valdes som ny ordförande 

2-…………… omvaldes som vice ordförande 

3-……………. valdes som sekreterare 

4-…………….. valdes som ny kassör 

5-…………….  ledamot 

6-……………… ledamot 

7-……………… ledamot 

8-……………….. ledamot 

Firmatecknare: Firmatecknarna som kan teckna var för sig är Moslem ……. och …… 

§10. Val av internrevisor …………… 

§11. Val av valberedning …………… 

§12. Avslutande av årsmöte 

Ordförande ………….. tackade styrelsen och alla deltagare och Års möte slutade kl 20.30 

Nästa årsmöte blir i mitten av okt 2017, kallelse kommer att skickas i sep 2017. 

Ordförande              Justerare                          Justerare                          Sekreterare 

………….               ……………                   ……………                        …………… 

 

http://www.iran-demokrati.se/
mailto:info@iran-demokrati.se

