
Familjeföreningen för internationellt adopterade

Kallelse till årsmöte 2017
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte 6/5 2017, kl 14.00 
på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 3 tr, 412 58  Göteborg.
FFIA bjuder på förfriskningar.

För er som inte kommer med bil kan man åka spårvagn nr 13 eller 7, eller buss nr 58 
eller 16 från Centralenområdet (hållplatserna Drottningtorget eller Nordstan).  
Stig av vid hållplats Chalmers. Därifrån får man ta en promenad på 7-10 minuter  
till Chalmers Teknikpark.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 1/5 2017 sänd till info@ffia.se 
Eventuella motioner ska vara styrelsen till handa senast 15/4.

Välkomna!
Styrelsen genom 
Eva-Lena Bergquist
Ordförande

Dagordning
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Stadgeändring
7. Val av styrelseordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
10. Val av valberedning för ett år, bestående av två personer
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Arvodering och ersättningar till styrelseledamöter.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor

För att spara på utgifter för föreningen vill vi gärna i så stor utsträckning som möjligt använ-
da e-post för information och inbjudningar som denna. Har du/ni fått den här kallelsen via 
vanlig postgång beror det på att vi inte har din/er aktuella e-postadress i vårt register. Vi skulle 
uppskatta om du meddelar den till  info@ffia.se, så att vi kan uppdatera registret. Skulle du/ni 
överhuvudtaget inte ha möjlighet att ta emot e-post, meddela detta så får vi försöka hitta en 
lösning.

v.g.v

Postadress: Chalmers teknikpark, 412 88 Göteborg Tel: 031-704 60 80 Bankgiro: 720-8929  E-post: info@ffia.se

Besöksadress: Sven Hultins gata 3C, 412 58 Göteborg   Hemsida: www.ffia.se



Valberedningens förslag till styrelse för år 2017

Ordförande:  Eva-Lena Bergquist  omval  (1 år)
Ledamöter:  Eva Minton  omval  (2 år)
 Britt-Marie Nygren  kvarstår  (1 år)
 Anna-Malin Josefsson  kvarstår  (1 år)
 Monica Fagerberg  kvarstår  (1 år)
 Kaisa Hammar  nyval  (2 år)
 Nike Nissbrandt  nyval  (2 år)
Revisorer:
ordinarie:  Anders Eckert, aukt. revisor  omval  (1 år)
 Ulrika Abraham, medlemsrevisor  omval  (1 år)
suppleanter:  Kristian Thore, aukt. revisor  omval  (1 år)
 Lennart Hammar, medlemsrevisor  nyval  (1 år)


