
Välkommen till årsmöte med  
Moderaterna i 
Danderyd 2022
Tid: Torsdagen den 10 mars 2022, klockan 18:00.
Plats: Danderyds gymnasium – Stora aulan.

Årsmötestalare:
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-
politisk talesperson, första vice 
partiordförande
Program (ca-tider):
kl 17.15 Startar ankomst och närvaroregistrering
kl 18.00 Talar Elisabeth Svantesson, med efterföljande frågestund
kl 19.00 Årsmötesförhandlingar
kl 20.45 Årsmötet avslutas
kl 20.45 Enklare måltid: Wraps och dryck à 100 kr per kuvert

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

Du som inte redan anmält sig: anmäl till danderyd@moderaterna.se senast idag, den 8 
mars.  Ange önskemål om eventuell wrap i anmälan: Räkor, kyckling eller veg. och 
betala 100 kr per kuvert till bankgiro 5994-9644, eller swisha till 1235371836.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för beställning. Beställs genom e-post via 
danderyd@moderaterna.se.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Moderaterna i Danderyd, 
danderyd@moderaterna.se

Årsmötesinbjudan

Kallelse till årsmöte 2022

Danderyd

Påminnelse årsmöte 2022 
och ändring av talare.

mailto:danderyd%40moderaterna.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6te%20och%20matval


1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmöte
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera 

årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild 

granskningsperson av rapport om lokalt partistöd i förekommande fall
20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val 

vid årsmöten
21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med 

dess stadgar
23. Övriga ärenden
24. Avslutning

Föredragningslista

Danderyd


