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Välkommen	  till	  föreningsstämma 

i	  Stockholm	  den	  29	  maj	  2017.	  
	  

På uppdrag av styrelsen för Sweden-China Trade Council Ekonomisk förening kallar jag Er till 
föreningsstämma. I samband med stämman inbjuder vi även till lunchmöte med Anders Borg, 
tidigare finansminister och idag rådgivare till chefen för Asian Infrastructure Investment Bank, 
AIIB, Kristina Sandklef, Sandklef Asia Insights, Jerker Hellström, FOI och Gustaf Sundell, 
Sales Director, Sales Trucks Africa and Asia-Pacific, Scania CV AB. Temat för lunchen – 
”China’s international infrastructure ambitions, what’s in it for Swedish companies?” Se mer 
information på www.sctc.se/events. 
 

	  
Tid	   Måndagen	  den	  29	  maj	  2017	  kl.	  10:15	  –	  13:30	  

	  
Program	   10:15	  Föreningsstämma	  

11:30	  Lunch	  
12:00	  Föredrag	  

	   	  
Plats	   Styrelserummet,	  Näringslivets	  Hus,	  Storgatan	  19,	  Stockholm	  

	  
Dagordning	   Dagordningen	  är	  bilagd	  denna	  kallelse	  i	  ett	  separat	  dokument	  och	  finns	  

även	  tillgänglig	  på	  vår	  hemsida,	  www.sctc.se	  	  
	  

Frågor	  från	   Medlemmar	  som	  vill	  ta	  upp	  ett	  ärende	  och/eller	  ställa	  en	  fråga	  på	  
stämman	  skall	  skriftligen	  sända	  begäran	  till	  styrelsen,	  info@sctc.se	  allra	  
senast	  den	  12	  maj	  2017.	  

	  
Pris	   Föreningsstämman	  är	  kostnadsfri	  för	  medlemmar	  i	  SCTC.	  Lunch	  och	  

föredrag	  enligt	  separat	  inbjudan,	  se	  nedan.	  
	  

O.S.A.	  	   Senast	  den	  23	  maj	  via	  http://www.sctc.se/events.	  Obs!	  Anmälan	  sker	  
separat	  till	  föreningsstämman	  och	  separat	  till	  lunchmötet	  inklusive	  
föredrag.	  

	  	  
	   Välkommen!	  
	  
	   	  

Thomas	  Lagerqvist	   	   e.u.	  Elisabet	  Söderström	  
	   Ordförande	  
	  
	   Bilagor:	   Förslag	  dagordning	  föreningsstämma	  
	   	   Årsredovisning	  2016	  
	   	   Revisionsberättelse	  
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