Kallelse till årsmöte 2021

Årsmötesinbjudan

Välkommen till årsmöte med
Moderaterna i Danderyd 2021
Tid: torsdagen den 25 februari 2021, klockan 18:00
Plats: digitalt möte – via Zoom
Årsmötestalare: Niklas Wykman, riksdagsman och Moderaternas
skattepolitiske talesperson
Program:
Kl 17:15
Kl 18:00
Kl 19:00
Kl 19:45
Kl 19:45
		

Startar inloggning och digital närvaroregistrering
Talar Niklas Wykman, med frågestund efter tal
Årsmötesförhandlingar
Årsmötet avslutas
Hittills anmälda kandidater från Danderyd för Riksdag och
Region 2022 presenterar sig kort (totalt ca 30 minuter)

För att delta vid årsmötesförhandlingar krävs medlemskap. Rösträtt
gäller enligt fastställd röstlängd.

Niklas Wykman,
riksdagsledamot
och skattepoltisk
talesperson

Anmälan: skickas till danderyd@moderaterna.se senast den 18 februari.
Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom och det digitala
voteringssystemet i god tid innan årsmötet.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för beställning fr.o.m. den 18 februari genom e-post
danderyd@moderaterna.se. Eventuella frågor hänvisas till ordföranden Christian Hoas,
0707 15 80 39. Om någon medlem önskar hjälp med utskrift av handlingar, kontakta styrelsen
via e-post, danderyd@moderaterna.se.
Motioner: skickas till e-post danderyd@moderaterna.se senast den 11 februari.
Varmt välkommen!
Bästa hälsningar,
Styrelsen för Moderaterna i Danderyd

Danderyd

Föredragningslista
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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
Revisorernas 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 nomineringskommitté och presidium för denna, med uppgift att föreslå valsedel
till nomineringsstämma, i enlighet med nomineringsreglerna
Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar
Övriga ärenden
Avslutning

Danderyd

