Kallelse till
årsmöte
Sjöstadsmoderaterna

Varmt välkomna till årsmöten och talarkväll för
Sjöstadsmoderaterna, Katarinamoderaterna, Mariamoderaterna, Sofiamoderaterna,
Högalidsmoderaterna, och Moderaterna i Enskede Årsta.
Föreningarna bjuder på fika innan årsmöterna.
Datum: Onsdag 19 februari 2020
Tid: 17:30-20:00
Plats: Södra Latin ingång 1A, Skaraborgsgatan 14 på Södermalm
Anmälan: Anmälan sker senast den 17:e februari. Anmälan sker till
hammarby-sjostad@moderaterna.se.
Program:
18.00

Respektive förening har årsmöte var för sig

18:30

Mingel mellan de olika föreningarna i valkretsen

19.00

Vi samlas gemensamt för att lyssna på samhällsdebattören Rebecca Weidmo Uvell, 		
som även tidigare varit Slöseriombudsmannen. Rebecca kommer tala om digital aktivism
och alla tekniker som används för att påverka digitalt, - samt hur vi känner igen dem.

Rebecca Weidmo Uvell

Motioner och handlingar:
Sista datum för att skicka in motioner till årsmötet är den 5:e februari. Motioner skall skickas till
hammarby-sjostad@moderaterna.se.
Årsmöteshandlingar kommer finnas för beställning från den 12:e februari från
hammarby-sjostad@moderaterna.se. Handlingar kommer även löpande sättas upp på
hemsidan: www.sjostadsmoderaterna.se.

Varmt välkomna!
Therese Lindström
Ordförande

Föredragningslista
Mariamoderaterna
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Öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
Godkännande av föredragningslistan
Godkännande av årsmötets utlysning
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorns/ernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
Förslag från styrelsen (propositioner)
Inkomna övriga förslag (motioner)
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av 		
rapport om lokalt partistöd i förekommande fall
Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid 			
årsmöten
Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
Övriga ärenden
Avslutning

