Kallelse till årsmöte via Zoom
Hej alla kära medlemmar!
Årsmötet den 28 mars är inställt. Nytt datum är lördag 18 april kl. 12.00-15.00 via länken:
Länk till Interfems Zoom-möte
(Information in English below)
Vi från Interfem styrelsen hoppas att ni alla mår bra. Vi har gjort en riskbedömning och därefter
har vi tagit beslut att ställer in det planerade årsmötet som skulle ha hållits på lördag 28 mars i
Stockholm. Anledningen är den förhöjda smittorisken av coronaviruset.
Vi kommer att ha årsmötet istället den lördag 18 april från kl. 12.00-15.00 och vi kommer att ha
mötet digitalt via länken: Klicka här för att komma till mötet
Du som har tillgång till dator eller smartphone/iphone kan klicka på länken. Du behöver inte
ladda ned någon app eller installera något. Klicka gärna på länken minst 5 minuter innan
mötet börjar så att vi kan registrera dig som deltagare och svara på eventuella frågor.
Samtliga handlingar för årsmötet finns på Interfems hemsida och ni kan kolla genom inför
årsmötet och förberedda er. www.interfem.se/arsmote-i-interfem-2020/
Interfem arbetar utifrån Intersektionalitet perspektiv och vi är medveten om att en del kanske inte
kan logga in och kunna vara närvarande på mötet och därför vill vi be er att ni som inte kan delta
digitalt kontakta vår ordförande Toktam via hennes mail farsworld@yahoo.desenast 15 april och
hon kommer att hitta en lösning för er.
Vi från Interfem styrelsen är stolta över att ha er som medlemmar. Vi lever i en av våra tuffaste
tider och vi behöver varandra mer än någonsin. Genom organisationen Interfem kan vi höja våra
röster som är inte bara viktiga utan nödvändiga. Glöm inte förnya ditt medlemskap!
Vi hoppas att ni alla medlemmar kan delta på årsmötet!
Tillsammans tar vi makten i vita rum!
Feministiska hälsningar,
Interfems styrelse
Vid pennan, Toktam Jahangiry, Interfems ordförande
Bli medlem för 2020 genom att swisha din medlemsavgift 100kr, 50kr eller 20kr till #1236526719.
Det går även bra att betala till Interfems Bankgiro 232-1198
Skriv mailadressen vid betalning.
www.interfem.se
Interfem's AGM 28th mars is cancelled. The new date is 18th April 1pm - 3pm and the
meeting will be held online via Zoom. Join the meeting here:Link to Interfem's
Zoom-meeting
If you have any questions or concerns about how to participate please email Interfem's
chairperson Toktam Jahangiry farsworld@yahoo.deby15th April.

