
 
Plan för avveckling av FFIA enligt uppdraget från årsmötet 2021: 

Vid årsmötet 2021 fick styrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till avveckling av FFIA. Styrelsen har 
under året noggrant diskuterat olika möjligheter, både internt och med jurister, och kommit fram till 
följande:  

1. FFIA som ideell organisation avvecklas och parallellt med detta bildas en stiftelse som 
föreslås heta FFIA:s (Familjeföreningen för internationellt adopterade) stiftelse för 
internationellt adopterade. 

2. FFIA:s återstående tillgångar överförs till stiftelsen  

3. Stiftelsens styrelse består i starten av 3–5 ledamöter.  

4. Stiftelsens ändamål skall vara att dela ut stipendier för återresor och bidrag för rotsökning i 
form av DNA-testning.  

5. Stiftelsen skall finnas i tio verksamhetsår från bildandet. Både del av kapitalet (10% per år) 
och avkastning därav kan tas i anspråk för ändamålet.  

6. I första hand skall stipendier och bidrag ges till sökande som adopterats via FFIA. I andra 
hand kan även andra utlandsadopterade i Sverige ansöka.  

  
Några kommentarer:  
Att bilda en stiftelse har fördelen att den kan administreras av bank helt och hållet vilket kan bli 
aktuellt om det saknas andra styrelseledamöter. De stadgar som skapats vid bildandet kan inte 
ändras med avseende på förutbestämda ändamål vilket säkrar att pengarna används på det sätt som 
FFIA har avsett.   
  
Att stiftelsen ska finnas i tio år motiveras av att alla adopterade genom FFIA ska ha hunnit uppnå 
myndighetsåldern och i och med det vara behöriga att själva söka bidragen. De yngsta 
av FFIA:s adopterade barn är födda 2013. Vi har valt att ta bort bidragen för terapi då myndigheten 
MFOF idag erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd för adopterade.  
  
Anledningen till att vi valt att öppna upp för att andra än de som adopterats via FFIA kan ansöka om 
bidrag, är att det varit ett begränsat intresse från FFIA-adopterade. Vi bedömer att alla FFIA-
adopterade som vill ansöka kommer att kunna få sina bidrag ändå.  
  
FÖRSLAG  
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att avveckla FFIA och överföra tillgångar till stiftelse med 
verksamhet beskriven enligt ovan.  

  
 


