KALLELSE TILL FLENSBYGDENS MODERATERS
ÅRSMÖTE
TIDPUNKT: Tisdagen den 15 mars 2015
Kl. 18.00, buffé från Kl. 17.30,
PLATS: Café Lida gård, Kvalité Häst & Hund,
Stenhammar
ÅRSMÖTESTALARE: Förhandlingarna ajourneras för
årsmötestalare Beatrice Ask.

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen för Flensbygdens Moderater

Anmälan om deltagande: senast den 6 mars till ordförande: Emma
Dahlin I första hand till: emma.dahlin@hotmail.com alternativt 0703009647
(endast kvällstid).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Övrig information inför årsmötet:
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2016
under adressen: emma.dahlin@hotmail.com alternativt Flens kommun, att
Thomas Norander 642 81 Flen
Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt ev. inkomna motioner) skickas ut till samtliga medlemmar enligt stadga 2 veckor innan årsmötet samt finnas tillgängliga på
Flensbygdens Moderaters hemsida www.flensbygdensmoderater.se.

Årsmötets öppnande
Godkännande av föredragningslistan
Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av sekreterare
Val av justeringsmän
Godkännande av årsmötets utlysning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift för 2015
Ev förslag från styrelsen (propositioner)
Ev inkomna övriga förslag (motioner)
Anteckning om självskrivna ledamöter1
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande och vice ordförande
Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig
Val av rekryterings- och nomineringskommitté inför kommunalfullmäktigevalet 2018
Val av två revisorer och ersättare för dem
Val av valberedning
Val av ombud till förbundsstämman med ersättare2
Övriga ärenden
Mötets avslutande

1 Kommunfullmäktigegruppens ordförande, MUF:s lokala organisation, som omfattar
föreningens verksamhetsområde, ska utse en ledamot.

2 Ombud och ersättare till förbundsstämman skall utses årligen oavsett om ordinarie
förbundsstämma genomförs eller ej samma år. Antal ombud och ersättare framgår av
utsänd statistik. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar
intill dess nya utsetts.

