
Hej! Du som medlem i NAFFI är härmed kallad till NAFFI:s vårmöte 2021. Nytt datum för
vårmöte är torsdagen den 22 april 2021 klockan 17:15. Pågrund av de rådande
omständigheterna med covid-19 pandemin kommer detta erhållas enbart via zoom. Länken
till zoom kommer skickas en vecka innan vårmötet.

En vecka innan mötet kommer dagordningen skickas ut som kommer innehålla bland annat
verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande men också inröstning av
nya styrelsemedlemmar.

På våran hemsida lagras Liu-id namn, Liu-e-post samt telefonnummer. Alla som har fått detta
mail har någon gång loggat in på NAFFI:s hemsida. Om du så önskar att dessa uppgifter inte
lagras längre på hemsidan svara då på mailet som innehöll kallelsen. Annars kommer dessa
uppgifter fortfarande lagras på våran hemsida.

Vi tar gärna emot motioner innan mötet.

Ha det så bra så länge och Glad Påsk på er!

Björn Nilsson
ordförande, NAFFI 20/21

Mail: ordforande@naffi.nu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello members of NAFFI! You are here invited to be a part of  NAFFI's spring meeting 22nd
of April 2021 17:15 . This meeting will only be held by zoom because of the covid-19
pandemic. I will send you the link one week before the spring meeting.

A week before I will send you the agenda for the meeting, annual and administrative reports,
auditors' stories, budgeted business plan, board's proposals and motions with the Board's
opinion but also the vote of new board members.

On our website liu-id, email and phone number are stored. If you don't want it to be stored
then respond to the mail containing the calling, otherwise your information will continue to
be stored on our website.



You can also send motions

Best Regards and Happy Easter!

Björn Nilsson
chairman, NAFFI 20/21

Mail: ordforande@naffi.nu

Björn Nilsson


