
Årsmötesinbjudan

Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte med Moderaterna i  
Engelbrekt, Gärdet, Hedvig Eleonora,  
Norrmalm, Oscar Norra och Oscar Södra.

Årsmötet äger rum tisdagen den 9 mars 2021 kl. 18.00. Årsmötestalare är  
Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson och 
Vice ordförande i finansutskottet.
 
Med anledning av rådande restriktioner kommer årets möte att hållas helt 
digitalt. Vi inleder med Elisabeth Svantesson varefter respektive årsmöte  
tar vid.
 
Tid: tisdagen den 9 mars, klockan 18.00
Plats: Digitalt – via Zoom
 
Anmälan: Föranmälan sker till karin.m.franck@gmail.com senast  
måndag den 1 mars. Det är viktigt att du anger den mejladress du  
önskar koppla upp dig ifrån. Instruktioner för Zoom, det digitala  
voteringssystemet samt handlingar kommer att skickas ut i god tid  
före mötet till den angivna adressen.
 
Tidsram:
Kl.18.00-18.45 Elisabeth Svantesson talar och svarar på frågor
Kl.18.45-20.00 Årsmöten
 
Motioner skickas till föreningens ordförande Ingebrikt Sjövik på ingebrikt.sjovik@gmail.com 
senast den 23 februari.
 
Vill du engagera dig?
Om du är intresserad av att engagera dig mer inom politiken, kontakta valberedningens  
ordförande Henrik Henrik von Celsing på Henrik, hcelsing@hotmail.com.
 
Årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida:
www.gardetmoderaterna.se moderaterna.se senast en vecka innan mötet.
 
Varmt välkommen!

Styrelsen för Gärdesmoderaterna

Elisabeth Svantesson,  
Moderaternas ekonomisk-

politiska talesperson  

Gärdet



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


