Kallelse till årsmöte!
Kallelse till årsmöte:

Härmed kallas alla medlemmar i Tensta- Rinkeby till årsmöte. Tillsammans
med Spångamoderaterna lyssnar vi på riksdagsledamot Hanif Bali som talar
om om aktuella politiska frågor. Därefter påbörjas årsmötesförhandlingarna
som som leds av Andréa Ström.
Det kommer finnas enklare förtäring och dryck under kvällen.
Tid och plats: Torsdag den 28 februari kl. 18.30 i Spånga folkets hus
(Spångavägen 353)
Motioner: Motioner senast den 10 februari till sirvio.markku@gmail.com.
Vill du kandidera till styrelsen?
Maila din intresseanmälan till valberedningsordföranden
Abraham Lazarides mobil 070-474 67 37, eller sirvio.markku@gmail.com,
mobil 076-803 52 07 senast 10 februari 2019.

I samband med årsmötet
talar riksdagsledamot Hanif Bali
om aktuella politiska frågor.

Årsmöteshandlingarna hittar du på vår hemsida:
moderaterna.se/stockholm/tensta-rinkeby senast en vecka innan mötet.
Anmälan och förtäring:
Anmäl dig gärna till sirvio.markku@gmail.com, mobil 076-803 52 07. senast
den 15 februari och specificera om du vill ha mat och dryck (samt eventuella
allergier etc). Pris: 100kr / person.

Varmt välkomna!
Sirvio.Markku,
Ordförande

Andrea Ström leder
årsmötet 2019
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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 och vice ordförande
Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild(a) granskningsperson(er) 		
av redovisning av användning av lokalt partistöd
Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid årsmöte
Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
Övriga ärenden
Avslutning

