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Telefon med Theofil Tsappos, ordforande i Stiftelsen Grekiska
Kulturhuset S:t Johannes Theologen, telefon 0704-150 703
Theofil Tsappos ringde idag och berattade om det mote som holls i lordags, den 2
maj, med styrelsen for Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen.
Tsappos hade tidigare berattat om att verkstallande utskottet anlitat tva
sakerhetsvakter fran Securitas for det fall brak skulle uppkomma vid motet.
Han berattade nu om hur de narvarande diskuterade ratten att rosta vid motet.
Enligt anmalningar till stiftelseregistret ar plats nr 16 vakant. Som suppleant har
anmalts Athansia Tsilikiri. Dimitrios Lekkos ar suppleant nr 17 for ordinarie
ledamoten nr 17, Georgios Kaidos.
Tsappos och sekreteraren Kastrinakis fb'reslog att motet skulle utse Lekkos till
ordinarie ledamot nr 16. Ovriga rostande for forslaget var Meracos, Dalianis,
Deboneras, Gougoulakis, Evangelou och Kaidos.
Nio narvarande ledamoter, Georgiadis, Nikoletta Kereklidou, Paulina Spanos,
Sinodinos, Ikonomou, Timoudas, Karanikas, Olga Margetis-Keramefs och
Stavrolakis motsatte sig da detta beslut. Enligt Tsappos hindrades Lekkos fran att
rosta.
Pa fraga om suppleanten Athansia Tsilikgiri bereddes tillfalle att rosta uppgav
Tsappos att hon hindrades att rosta. Tsilikgiri var narvarade men har inte rostat.
Konsekvensen av omrostningen blev att Lekkos inte valdes till ordinarie ledamot
nr!6.
Ordforande och sekreteraren vackte forslaget att misstroendevotum skulle riktas
mot de ledamoter som inte hade beviljats ansvarsfrihet i 2007 ars redovisning.
Dessa far anses vara Alexander Ikonomou, Geiorgios Karanikas, Konstantinos
Stavroulakis, Olga Margetis Keramefs. Ovriga Konstantinos Synodinos, Dimitrios
Georgiadis, och Nikoletta Kereklidou har intratt i styrelsen under senare delen av
2007 (anmalt med protokoll 2007-11-27).
De nio, Georgiadis m fl, rostade ned detta fb'rslag med nio roster mot atta(se
ovan).
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De nio ledamoterna vackte i sin tur fragan om misstroendevotum for ledamoterna
i verkstallande utskottet och forvaltningsutskottet, dvs. Tsappos, Kastrinakis och
Gougoulakis respektive Evangelou, Deboneras och Kastrinakis.
De nio ledamo'terna ansag sig vara i majoritet och utsag Dimitrios Georgiadis till
ny ordfb'rande och Synodinos till ny sekreterare.
Nar brak uppstod ombads vaktarna Synodinos respektive Karanikas att lamna
motet. Tsappos uppgav att de nio ledamoterna filmade motet med videokamera.
Synodinos och Karanikas tillats ater komma in i motet. De nio ledamoterna
fb'rklarade att de utgjorde den lagliga styrelsen och lamnade darefter motet.
De kvarvarande ledamoterna tog upp sammantradet igen och beslutade med nio
roster att Lekkos skulle vara ordinarie ledamot nr 16. Darefter tillats aven Lekkos
rosta som tionde ledamot. I och med att Paulina Spanos hade lamnat motet tradde
suppleanten Jacovos Chrysanthou in som ledamot nr 13.
Tsappos meddelade att protokoll som visar ovanstaende kommer att lamnas in.
Reflektioner med anledning av Tsappos uppgifter.
De nio ledamoternas roster i fraga om att inte godkanna Lekos som ordinarie
ledamot nr 16 var gallande majoritet vid omrostningen.
Stammer uppgiften att suppleanten for ledamoten nr 16, Athansia Tsilikgiri inte
tillats rosta?
Om^FslBkgiri deltagit och rostat har de kvarvarande varit beslutfora. De beslut
pm darefter fattats ar giltiga for stiftelsen.
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