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Moderaterna i Kalmar kommun hälsar medlemmar välkomna till ett 
digitalt årsmöte onsdagen den 24 mars kl. 18:30.  

 
På baksidan av detta papper finns föredragningslistan för mötet. Årsmöteshandlingar med 
valberedningens förslag kommer att mejlas ut till samtliga medlemmar samt läggas på 
kalmarmoderaterna.se senast en vecka innan årsmötet. Det är därför viktigt att se till att vi 
har rätt e-postadress till dig. Du kan enkelt kontrollera dina uppgifter genom att logga in på 
moderaterna.membersite.se. Där kan du även kontrollera att du har betalat medlemsavgiften 
och därmed har rösträtt på årsmötet. 

Motioner skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars. Maila dessa till 
helena.raunio@kalmarmoderaterna.se.  

Är du intresserad av att sitta i kretsstyrelsen under kommande verksamhetsår eller vill du 
kanske nominera någon istället? Nomineringar och kandidaturer mejlas till valberedningens 
sammankallande Kajsa Hedin via kajsa.hedin@kalmarmoderaterna.se senast den 7 mars.  

För att voteringen ska fungera korrekt behöver den som deltar logga in med sitt bank-id. När 
du anmäler dig till årsmötet är det därför viktigt att du meddelar ditt namn och personnummer 
senast den 22 mars till helena.raunio@moderaterna.se. Du kommer därefter få information 
om hur du kan koppla upp dig till årsmötet. 

 

Varmt välkomna! 

Kretsstyrelsen 

 

 

För mer information 
Helena Raunio, politisk sekreterare 
Telefon: 070 300 37 70 
E-post: helena.raunio@kalmarmoderaterna.se  
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Föredragningslista 
1. Årsmötets öppnande  
2. Fastställande av föredragningslistan  
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
4. Val av sekreterare för årsmötet  
5. Val av justeringspersoner 
6. Fastställande av röstlängd * 
7. Godkännande av årsmötets utlysning *  
8. Styrelsens årsredovisning  
9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Förslag från styrelsen (propositioner) * 
12. Inkomna övriga förslag (motioner) * 
13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *  
14. Fastställning av antalet ledamöter i styrelsen * 
15. Val av ordförande i kretsstyrelsen 
16. Val av vice ordförande i kretsstyrelsen 
17. Val av styrelseledamöter varav en Moderatkvinnoansvarig och en ansvarig för 

Moderata Seniorer, utöver självskrivna 
18. Val av två revisorer och ersättare för dem 
19. Val av valberedning  
20. Övriga ärenden  
21. Årsmötet avslutas  

 
Kommentarer till föredragningslistan grundade på partiets normalstadgar  
6 För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i 
föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd.  
7 Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. 
Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas. 
Kallelsen behöver inte vara personlig. 
13. Kretsens partiförenings-, kvinnoförenings- och MUF:s föreningsordförande är, med vice 
ordförande som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom 
kommunfullmäktigegruppens ordförande. 
14. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, 
varav en moderatkvinnoansvarig, inklusive kretsordförande, vice kretsordförande och de 
självskrivna ledamöterna 


