
Datum: Söndagen 13/03/2022
Tid: Kl. 13:00, registrering startar kl 12.00
Plats: Scandic Foresta Lidingö

Kallelse till årsmöte  

Välkommen till Lidingös årsmöte 2022

Inbjuden talare på årsmötet är partiets rättspolitiske 
talesperson Johan Forssell. Det kommer bjudas på kaffe och 
kakor. Handlingar och instruktioner utsändes via e-post till 
föranmälda medlemmar och finns tillgängliga på 
www.lidingomoderaterna.se senast en vecka före årsmötet.

Utöver att välja en ny föreningsstyrelse kommer årsmötet bland 
annat att besluta om det kommunala handlingsprogrammet 
2022-2026.
Motioner skickas senast två veckor före årsmötet till: 
info@lidingomoderaterna.se

Rösträtt
Vem får rösta?
Den som var medlem i Lidingömoderaterna sex veckor innan årsmötet får rösta, dvs
söndagen den 2022-01-30. Röstlängden sammanställs av förbundet och skickas till
Lidingömoderaterna. För att få rösta krävs även deltagande på årsmöte. Fullmakt eller
ombud accepteras inte.

Nya medlemmar
Som ny medlem behöver du ha tecknat medlemskap senast 2022-01-30. Oavsett om
du har betalat via hemsidan, Swish eller bankgiro så har du rösträtt så länge du har
erlagt full betalning senast 2022-01-30.
 
Befintliga medlemmar
Befintliga medlemmar behöver inte ha förnyat sitt medlemskap för 2022 för 
att erhålla rösträtt på årsmötet.

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

Johan Forssell
Rättspolitisk talesperson

mailto:info@lidingomoderaterna.se
https://bit.ly/%C3%A5rsm%C3%B6te


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 
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 ombud till förbundsstämmor med ersättare 
Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess
stadga 
Övriga ärenden 
Avslutning 
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Föredragningslista

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

Varmt välkommen!

Christer Mohlin
Föreningsordförande
Lidingö

https://bit.ly/%C3%A5rsm%C3%B6te

