
Inbjudan och kallelse
till årsmöte 2023

Tobias Billström,
Årsmötestalare

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

Årsmötet äger rum torsdagen den 16 februari 2023 med start kl.18.00. 

Årsmötestalare är utrikesminister Tobias Billström som kommer att belysa 
möjligheter och utmaningar för Sveriges utrikespolitik. 
Vi inleder med Tobias Billström varefter respektive årsmöte tar vid. 

Datum:
Tid: 
Plats: 

                 Mötet startar kl 18.00 och då pratar Sveriges utrikesminister 
om svensk utrikespolitik och viktiga frågor på agendan under året. 
Därefter årsmöte för respektive förening. 

Motioner skickas till föreningens ordförande, Henrik Lundquist på 
henrik.fransjoakim.lundquist@gmail.com senast den 2 februari. 

Förtäring:
Anmälda deltagare som kommer till årsmötet kommer att 
erbjudas nyttig dryck och wrap under föreningens årsmöte. 

Vill du engagera dig? 
Om du är intresserad av att engagera dig mer inom politiken, 
kontakta valberedningens ordförande Ulla Hamilton på ulla.hamilton@friskola.se senast den 29 januari.

Årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida: 
https://www.oscarnorramoderaterna.se/ senast en vecka innan mötet. 

Skicka anmälan till Henrik Lundquist på henrik.fransjoakim.lundquist@gmail.com 
senast 12 februari så vi vet hur många handlingar som behöver tryckas. 

Varmt välkommen!
Styrelsen för Moderaterna Oscar Norra 

Tidsram:

____________________________________

____________________________________

______________________

____________________________________

              torsdagen den 16 februari
        klockan 18:00.
           Carlssons Skola, Kommendörsgatan 31.



Föredragningslista

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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