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Kallelse till årsmöte 2020 
 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte 14/5 2020, kl 18.00. 
I år erbjuder vi möjlighet att delta via webmöte. Beroende på Covid-19 läget 
vid mötestillfället kan mötet helt komma att hållas som webmöte. 
 
Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 12/5 2020 sänd till info@ffia.se. 
I anmälan vill vi att du anger till  vilken e-postadress du vill att  vi sänder 
inbjudan till webmöte. Senast 13/5 kommer vi att skicka ut en länk för 
anslutning till webmötet. Vi kommer att använda oss av applikationen 
Microsoft Teams. Det går bra att ansluta  utan att ha denna applikation 
nedladdat till sin dator/telefon. Då väljer man bara “anslut via internet” när 
frågan om hur man vill ansluta visar sig på skärmen. 
 
Skulle Covid-19 läget tillåta kommer vi att hålla mötet som en kombination av 
fysiskt möte och webmöte, dvs de som kan och vill är välkomna till 
möteslokalen.  
Möteslokalen är I sådana fall belägen på adressen: 

Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 3tr, Göteborg. 
Dörren är låst så ring 0709583435 för att bli insläppt 

 
Spårvagn nr 13 eller 7 från Drottningtorget eller buss 16 från hållplats Nordstan 
är förslag på kollektivtrafikförbindelser. Stig av vid hållplats Chalmers. Därifrån 
får man ta en promenad på 7-10 minuter. Man kan också åka buss 55 från t.ex 
Lilla Bommen eller Brunnsparken. Åk till ändhållplatsen "Sven Hultins plats" och 
promenaden blir då bara ett par minuter lång. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30/4 2020. 

 

Välkomna! 

Styrelsen genom  
Eva-Lena Bergquist 
Ordförande 

  

 

 
Familjeföreningen för  internationellt adopterade 
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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.  Val av styrelseordförande 
7.  Val av styrelseledamöter 
8.  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
9.  Val av valberedning (1 år) 
10. Fastställande av medlemsavgift 
11. Arvodering och ersättning till styrelseledamöter 
12. Eventuella motioner 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutande 

 
 
 


