
Datum: Söndagen 13 februari
Tid: Kl. 13:00 registrering startar kl. 12:00
Plats: digitalt på Zoom, Meeting ID: 830 0546 2885     
Föranmälan: sker via följande länk www.bit.ly/stämma

Kallelse till
nomineringsstämma 

Välkommen till Lidingös
nomineringsstämma 2022

Former för nomineringsstämma
På grund av rådande smittoläge och restriktioner hålls nomineringsstämman digitalt
på Zoom. Instruktioner och länk (Meeting ID: 830 0546 2885) till stämman kommer
mailas ut till föranmälda medlemmar och publiceras på www.lidingomoderaterna.se.
Ett tips är att ladda ner Zoom-appen i god tid före stämman för att undvika att
tekniken krånglar. Zoom laddas ned på www.zoom.us/download.

Instruktioner för Zoom kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida.
Kontrollera på förhand att du har en fungerande kamera och att du heter ditt riktiga
namn på Zoom, exempelvis "Anders Andersson" och inte "Anders-iPhone".

Rösträtt
Vem får rösta?
Den som var medlem i Lidingömoderaterna sex veckor innan nomineringsstämman
får rösta, dvs söndagen den 2022-01-02. Röstlängden sammanställs av förbundet och
skickas till Lidingömoderaterna. För att få rösta krävs även deltagande på
nomineringsstämman. Fullmakt eller ombud accepteras inte.

Nya medlemmar
Som ny medlem behöver du ha tecknat medlemskap senast 2022-01-02. Oavsett om
du har betalat via hemsidan, Swish eller bankgiro så har du rösträtt så länge du har
erlagt full betalning senast 2022-01-02.
 
Befintliga medlemmar
Befintliga medlemmar behöver inte ha förnyat sitt medlemskap för 2022 för 
att erhålla rösträtt på nomineringsstämman.

Handlingar och instruktioner utsändes via e-post till föranmälda medlemmar och finns
tillgängliga på www.lidingomoderaterna.se senast 10 dagar innan stämman.

http://bit.ly/st%C3%A4mma
http://www.lidingomoderaterna.se/


Kallelse till
nomineringsstämma 

Mötets öppnande
Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 
Val av sekreterare
Godkännande av föredragningslista
Val av två justerare samt erforderligt antal rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning 
Genomgång och fastställande av procedurregler
Fastställande av valsedel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

       a) Redovisning av nomineringskommitténs arbete och förslag
       b) Beslut om kandidater på valsedel
       c) Beslut om presentation på valsedeln av kandidaterna 
       d) Beslut om villkor för att uppföras på slutgiltig valsedel
  10. Ställningstagande till eventuella ytterligare valsedlar
  11. Övriga ärenden 
  12. Mötets avslutande

Förslag till föredragningslista

Varmt välkommen!
Christer Mohlin
Föreningsordförande
Lidingö

Vänligen skicka din föranmälan genom att fylla i följande formulär:
www.bit.ly/stämma senast den 2022-02-03

Frågor?
Skicka eventuella frågor till info@lidingomoderaterna.se

http://bit.ly/st%C3%A4mma

