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Adress: 

Ängelholmsgatan 6 

214 22 Malmö 
040 – 12 59 59 

Telefontider: 

Mån – Tor 10 – 13 

Kansliets öppettider: 
Mån – Tor 10 - 12 

E-post: 

malmo@neuro.se 

Hemsida: 
www.neuro.se/malmo 

Plusgiro: 63 98 26 – 7 

Bankgiro: 273 – 2816 

Swish: 123 344 4957 
Org.nr.: 846001-3942 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Möteshandlingar, inklusive dagordning, finns på vår hemsida www.neuro.se/malmo 

Om myndigheterna vid tidpunkten har restriktioner mot fysiska möten kommer 

årsmötet att enbart genomföras digitalt. 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

 
OBS! Anmälan om deltagande ska göras till kansliet senast fredagen den 1 

maj på malmo@neuro.se eller 040-12 59 59. Ange om du deltar digitalt eller i 

lokalen samt i så fall om du önskar räkor eller rostbiff på smörgåsen. 

Länk till årsmötet får du med mötesbekräftelsen. 

 

ÅRSMÖTE 2020 

Till samtliga medlemmar i Neuro Malmö 

Tack för att du är medlem! Genom ditt medlemskap stödjer du vårt viktiga arbete 

inom Neuro Malmö. Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka vår verksamhet. På 

mötet väljer vi en ny styrelse och går igenom vad vi gjort under verksamhetsåret 

2019 och vad som ska hända i år. 

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 maj, kl. 14-16 

Under rådande situation i samhället kommer vi att erbjuda två alternativ för att delta 

i mötet. 

1. Digitalt med din dator, surfplatta eller mobiltelefon via Zoom eller 

2. I föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6, 214 22 Malmö. 

 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras något gott att äta samt öl/vatten, kaffe/te 

och kaka till de i föreningslokalen. 

 

Digitalt deltar du via Zoom. Här finns en instruktionsfilm https://youtu.be/3F5137pXcWs  

Vi erbjuder även tekniktester vid flera tillfällen inför mötet för att du ska känna dig 

bekväm med tekniken. Följande datum går det att prova https://zoom.us/j/4827712575 

 

-Tors. 16 april klockan 10.30 -Tisd. 5 maj klockan 10.30 

-Ons. 22 april klockan 14 -Ons. 6 maj klockan 19 

-Ons. 29 april klockan 14 -Tors. 7 maj klockan 14 

 

Du avgör själv om du vill testa vid ett tillfälle eller flera. 
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