
Årsmötesinbjudan

Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte för  
S:t Göransmoderaterna
S:t Göransmoderaterna har nöjet att bjuda in alla medlemmar  
till ett årsmöte 2021. Årets årsmöte kommer att ske digitalt via Zoom på 
grund av Covid-19. En länk till årsmötet skickas ut till  
samtliga medlemmar tillsammans årsmöteshandlingarna i början på 
mars. Vid en eventuell votering behövs ett Bank ID för att kunna rösta. 
Röstlängd och dagordning kommer att vara installerad på förhand. Alla 
dessa åtgärder är styrda av rådande pandemi och därmed gällande råd 
och regler.

Datum och tid: Onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18.30. 
 
Plats: Digitalt via Zoom. Föreningen kommer att skicka instruktioner för 
Zoom, det digitala voteringssystemet samt handlingarna i god tid innan 
årsmötet.
 
Motioner och handlingar: Motioner ska enligt stadgarna vara respektive styrelse till handa 
senast den 24 februari, gärna via e-post st-goran@moderaterna.se. Årsmöteshandlingarna  
kommer att sändas ut separat, via mejl.

Anmälan till årsmötet: Anmälan görs antingen via Facebook-eventet eller till föreningens 
e-postadress. 

Varmt välkomna!
Arin Karapet, ordförande S:t Göransmoderaterna

S:t Göran

10  
Mars



1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
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. Revisorns/ernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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 stadga
23. Övriga ärenden
24. Avslutning

Föredragningslista


