
Datum: 10 februari 2022
Tid: Kl. 18.00
Plats: Microsoft Teams. Länk skickas till anmälda deltagare i god tid före
mötet.

Kallelse till årsmöte 

Välkommen till Väsbymoderaternas
nomineringsstämma & årsmöte 2022

Anmälan skickas till hanna.broberg@upplandsvasby.se senast den 3 februari.
Eventuella motioner skickas till hanna.broberg@upplandsvasby.se. Sista dag att
skicka in motioner är 31 januari.

Handlingar kommer finnas tillgängliga senast den 3 februari på vår hemsida,
www.vasbymoderaterna.se, samt på Moderaternas kontor i Pyramiden på
Centralvägen 1. Handlingarna kommer också att skickas tillsammans med länken till
det digitala mötet. 

Eventuella frågor hänvisas till hanna.broberg@upplandsvasby.se

Valberedningens ordförande, Per-Erik Kanström, nås på
per.kanstrom@upplandsvasby.se

Varmt välkommen!

Christine Hanefalk 
 Föreningsordförande
Väsbymoderaterna 

Vänligen skicka din anmälan till 
hanna.broberg@upplandsvasby.se senast den 3 februari. 

Som årsmötestalare medverkar Maria Malmer Stenegard



Öppnande 
Val av ordförande för nomineringsstämma
Val av sekreterare för nomineringsstämma
Val av justerare tillika rösträknare 
Fastställande av röstlängd 
Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
Fastställande av valsedel till kommunfullmäktige Upplands Väsby 2022

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

   a) Redovisning av nomineringskommitténs arbete och förslag
   b) Beslut om kandidater på valsedel
   c) Beslut om presentation av kandidater på valsedeln
   d) Beslut om villkor för att uppföras på slutlig valsedel
   8. Ställningstagande till eventuella ytterligare valsedlar 
   9. Stämman avslutas

Föredragningslista
nomineringsstämma 2022



Öppnande 
Val av ordförande för årsmötet 
Val av sekreterare för årsmötet 
Val av justerare tillika rösträknare 
Godkännande av föredragningslistan 
Godkännande av årsmötets utlysning 
Fastställande av röstlängd 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Revisionsberättelse 
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 
Årsmötet avslutas

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

Föredragningslista
årsmöte 2022


