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Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 

N K M R  
För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna 

 
 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - 
inbjuder till Årsmöte  

på Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg  
lördag den 21 september 2019, kl.09.00 

 
 

INBJUDAN  TILL  ÅRSMÖTE 
  
Medlemmarna i NKMR inbjuds härmed till årsmöte lördag den 21 september 2019, klockan 
09.00, före symposiet (se bifogat program för symposiet). 
  
09.00  Årsmöte 
 
1    -  NKMRs 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    -  NKMRs ordförande, Ruby Harrold-Claesson, föredrar verksamhetsberättelsen  
 för verksamheten september 2018 - september 2019. 
8    -  NKMRs kassör, Rigmor Persson, redogör för NKMRs aktuella kassaställning. 
9    -  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10  -  Medlemsavgifter: Förslag till fastställande eller ändring av medlemsavgifterna 
11  - Valberedningens förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret   
 september 2019 - 2020. (se bilaga) 
12  -  Val av valberedning  
13  -  Förslag om nya stadgar och utvidgning av NKMRs verksamhet 
14  -  Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte. 
15  -   Övriga frågor.  
               OBS! Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMRs ordförande senast  
  den 19 september 2019. 
16  -   Årsmötet avslutas. 
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Till årsmötet äger endast medlemmar i NKMR tillträde. 
 
De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2018 och/eller 2019, ombedes göra 
detta snarast.  
Glöm inte att skriva namn och adress – och e-mailadress på inbetalningskortet.  
 
Medlemsavgiften är: 
 290 kr för privatpersoner (familjer betalar endast en avgift) och 
 1000 kr för organisationer och företag.  
 
Gåvor mottas med tacksamhet. Ni som har möjlighet att lämna ett extra bidrag ombeds att 
göra det. 
 
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. 
 
OBS! NKMR får inga bidrag från någon av de fyra stater som berörs av vår verksamhet, 
eller någon kommun. Statliga eller kommunala bidrag skulle verka hämmande för vår 
självständighet och vår förmåga att kritisera myndigheternas och domstolarnas kränkningar 
av barns och deras familjers mänskliga rättigheter. Vi skulle hindras effektivt att påtala de 
grundläggande systemfelen.  
 
NKMR behöver ert stöd. 
 
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 på hemsidan, www.nkmr.org.  
 
Obs! Inbjudan till årsmötet och symposiet sänds via vanlig postbefordran ENDAST 
till medlemmar som inte har e-mail adresser. Alla övriga medlemmar meddelas genom 
grupp e-mail och NKMRs hemsida på Internet.  
Informationen publiceras också på NKMRs Facebook. 
 
 
VÄLKOMMEN TILL NKMRs ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM !  
 
Väl mött, 
 
Ruby Harrold-Claesson, 
Ordf. 
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