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Kallelse till årsmöte för Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja 
             
 
 
 
Kära medlemmar! 
 
Årsmötet äger rum måndag 30 mars 2020 kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Inför 
mötet håller vi, som vanligt ett seminarium. Denna gång med titeln Vietnam – från biståndsland 
till snabbväxande handelspartner. Föredragshållare är Björn Savlid landchef för Business 
Sweden i Hanoi och Camilla Mellander, bitr. enhetschef på UD och chef för Trade Promotion, 
Nation Branding och CSR vid UD. Hon var under åren 2012-2016 ambassadör i Hanoi.  
 
Seminariet belyser framgångsfaktorer och lärdomar i övergången från bistånd till handel; den 
svenska närvaron och företagandet idag liksom trender och möjligheter – hur kommer den framtida 
relationen med Vietnam att se ut? 
 
Påminnelse om att förslag (motioner) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före 
årsmötet för att enligt Kommitténs stadgar tas upp till behandling. 
 
I år har styrelsen ett förslag till namnbyte som bifogas denna kallelse. Styrelsen föreslår ett 
namnbyte till Föreningen för kunskap om Vietnam, Laos och Kambodja. Bakgrund och motivering 
framgår av bilagan. 
 
I styrelsen hoppas vi på fortsatt stöd från våra medlemmar och inbjuder er, som ännu inte är det att 
bli det. Medlemsavgiften för enskilda är 100 kronor att insättas på plusgiro 40 77 39-2 eller betala 
via Swish: 123 009 3419. Det är numera desto mer angeläget att vi får många betalande medlemmar 
då ABF från den 1 januari 2018 tar ut en avgift för hyra av lokal. Av detta skäl, tar vi gärna emot 
frivilliga inbetalningar (utöver medlemsavgiften) som registreras som gåva. 
 
Självklart vill vi gärna ha kontakt med medlemmar, som är beredda att på olika sätt hjälpa till med 
föreningens verksamhet eller förmedla synpunkter på den. Kommitténs e-post adress är: 
skvlk2017@gmail.com 
 
Varmt välkomna! 
 
 
 
Eva Lindskog 
Ordförande  
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