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1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
a. Indkaldelse til Generalforsamlingen blev godkendt som rettidigt indkaldt og
dagsorden blev godkendt.
2. Valg af dirigent
a. Signe Ejerskov blev valgt som dirigent.
3. Valg af referent
a. Signe Ejerskov blev valgt som referent.
4. Valg af stemmetællere
a. Samavia Ahmad og Kenneth Abdulrahman Emde blev valgt som stemmetællere.
b. Generalforsamlingen udgjordes af 37 deltagere, herunder 22
stemmeberettigede medlemmer og 15 ikke-stemmeberettigede medlemmer og
deltagere.
5. Bestyrelsens beretning
a. Formanden Nadeem Niwaz berettede om de tre områder, der havde fyldt mest i
2016: Det organisatoriske projekt, udlandsstrategi 2020 og økonomisk vision.
Beretningen blev taget til efterretning med opfordring om udvikling af en
frivilligstrategi med fokus på fastholdelse af frivillige. Formanden orienterede
endvidere om, at Siham Bachiri og Hashim Shaikh ikke genopstiller til
bestyrelsen.
6. Fremlæggelse af årsregnskab 2016
a. Bestyrelsesmedlem Hashim Shaikh fremlagde DM-Aid’s årsregnskab 2016.
Årsregnskabet blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag
a. Medlemskontingent opretholdes på 150 kr. årligt. Forslaget blev vedtaget.
b. Der opfordres til, at alle frivillige bliver medlemmer samt arbejder for, at flere
bliver medlemmer. Forslaget blev vedtaget.
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
a. Følgende medlemmer blev gen- og nyvalgt til bestyrelsen:
i. Nadeem Niwaz blev genvalgt som formand med 22 for, 0 nej og 0 blank.
ii. Babar Baig blev genvalgt som næstformand med 18 for, 2 nej og 2 blank.
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iii. Okan Olgun blev nyvalgt medlem med 20 for, 1 nej og 1 blank.
iv. Amer Munir blev nyvalgt medlem med 21 for, 1 nej og 0 blank.
9. Kort beretning fra hver frivilligleder
a. Otte frivilligledere fremlagde aktiviteter og resultater fra året, der gik, heraf en
in absentia. Beretningerne blev taget til efterretning.
10. Eventuelt.
a. Generalforsamlingen udtrykte anerkendelse af, at medlemmer deltog helt fra
Aarhus.
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