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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
  
Till årsmötet äger endast medlemmar i NKMR tillträde. 
 
De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften, ombedes göra detta snarast på bifogat inbetalningskort. 
Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna kallelse, alltså även till medlemmar 
som redan har betalat årsavgiften. Använd gärna det extra bifogade inbetalningskortet till att rekrytera nya 
medlemmar till NKMR. 
 
Medlemsavgiften är 290 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 1000 kr för 
organisationer och företag. Gåvor mottages med tacksamhet. 
 
Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s plusgiro 444 88 81-5.  
IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815 
NKMR har också Paypal:  
donations@nkmr.org  för donationer 
payment@nkmr.org  för medlemsavgifter och andra betalningar. 
 
Var god och meddela e-mailadress eller ändring av densamma till board@nkmr.org. 
Medlemmar och sympatisörer som meddelat e-mailadress erhåller regelbunden information via grupp e-mails. 
Viktig information publiceras löpande på vår hemsida: www.nkmr.org.  
 
Obs! Kallelse till årsmötet och symposiet sänds via vanlig postbefordran ENDAST till medlemmar som 
inte har uppgivit eller saknar e-mail adress. 
Övriga medlemmar meddelas genom grupp e-mail och NKMR:s hemsida samt Facebook sida. 
 
 
VÄLKOMNA TILL NKMR:s ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM !  
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

  
Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördag den  24 september 2016, klockan 09.00, före 
symposiet (se bifogat program för symposiet). 
  
09.00  Årsmöte 
 
1    -  NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet. 
 
2    -  Val av mötesordförande. 
 
3    -  Val av protokollförare för årsmötet. 
 
4    -  Val av justeringsmän för årsmötet. 
 
5    -  Frågan om årsmötets behöriga utlysande. 
 
6    -  Fastställande av dagordning. 
 
7    -  NKMR:s ordförande, Ruby Harrold-Claesson, föredrar verksamhetsberättelsen  
 för verksamheten augusti 2015 - augusti 2016. 
 
8    -  NKMR:s kassör, Rigmor Persson, redogör för NKMR:s aktuella kassaställning. 
9    -  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10  -  Fastställande av medlemsavgifter 
 
11  - Valberedningens förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret   
 augusti 2016- 2017. (se hemsida) 
 
12  -  Val av valberedning 
  
13  -  Förslag om utbildningsverksamhet väckt av advokat Tryggve Emstedt 2013 
 
14  -  Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte. 
 
15  - NKMR fyller 20 år den 30 november 2016. Firande av 20-års  jubileum. 
  
16  -   Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast  
  den 20 september 2016. 
 
17  -   Årsmötet avslutas. 
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 I augusti 2016 
 
 
TACK FÖR FORTSATT STÖD TILL NKMR 
 
Bästa Medlemmar, 
Å styrelsens vägnar vill jag tacka er för fortsatt stöd till NKMR. Samtidigt vill jag hälsa nya medlemmar 
välkomna att delta i vårt arbete. För de nya medlemmarna som inte har fått en välkomsthälsning beklagar jag 
att den har dröjt, men ni är hjärtligt välkomna som medlemmar i NKMR. Anledningen till dröjsmålet är att 
styrelsen är överbelastade på grund av att problemen med socialens onödiga tvångsomhändertaganden och 
fosterhemsplaceringar av barn fortsätter med oförminskad styrka - och de är värre än någonsin tidigare.  
I Sveriges rapport till FN:s Barnkommitté 2012 meddelade Barn- och äldre ministern, Maria Larsson, att 
antalet barn som berövats sin familjemiljö var 27 000. Statistiken för 2014 var 35 000 barn och ungdomar i 
fosterhem och institutioner. Detta är en anmärkningsvärd ökning från år 2010 då antalet barn som berövats sin 
familjemiljö uppgick till 24 900 barn. NKMR har skickat rapporter till Europarådet, Europaparlamentet och 
FN.  
  
Protokoll från årsmötet 2015, styrelsens sammansättning och stadgarna för NKMR m m finns på hemsidan på 
Internet - www.nkmr.org.  
 
Vi hoppas att ni under året har besökt NKMR:s hemsida där vi publicerar information om vår verksamhet, 
artiklar m m på danska, finska, norska, svenska, engelska, franska, tyska, finska och spanska. Polska och ryska 
tillkom under 2013. Den polska sektionen har blivit aktuell sedan undertecknad blev inbjuden till Polen i maj 
2010. Intresset för Polen och information på polska har ytterligare förstärkts sedan två barn som var tagna av 
norskt barnevern blev "befriade" av en polsk privatdetektiv och återförenade med sina föräldrar. Den ryska 
sektionen har blivit aktuell sedan Ryssland har börjat protestera mot de nordiska staternas "kidnappningar" av 
ryska barn och deras kvarhållande i fosterhemsindustrin i Finland och Norge. 
Vi hoppas också att ni har besökt NKMR:s Diskussionsforum och NKMR:s Facebook. Ni hälsas välkomna att 
delta i debatterna.  
 
Ni som har lämnat uppgifter om e-mail adress vet redan att NKMR skickar ut information till medlemmarna 
och sympatisörerna via grupp e-mail. Ni som inte redan har lämnat uppgifter om e-mail adress, var god att 
skicka ett meddelande till board@nkmr.org.  
 
Alla goda krafter behövs för att få till stånd en systemändring beträffande skydd för Familjens dvs 
föräldrarnas, barnens och deras övriga släktingars mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.  
 
Berätta gärna om NKMR för släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater. Ju fler vi blir, desto större påverkan 
kan vi utöva på lagstiftarna. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ruby Harrold-Claesson 
 
Ruby Harrold-Claesson  
Jur. kand. 
Ordf. i NKMR  
 


