Årsmöte 2019
Föredragningslista – föreningsårsmöte
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Årsmötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justerare för årsmötet
Godkännande av föredragningslista
Godkännande av årsmötets utlysning (*)
Styrelsens verksamhetsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
Fastställande av medlemsavgift för år 2020 (*)
Förslag från styrelsen (propositioner)
Förslag från medlemmar (motioner)
Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (*)
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig (*)
Val av två revisorer med ersättare för dem (*)
Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (*)
Val av valberedning
Övriga ärenden
Årsmötet avslutas

Anmärkningar
§6
§ 9, 17
§ 10

§ 13

§ 16
§ 18

Kallelse ska ha utfärdats senast 3 veckor före årsmötet. Brev till medlemmarna och/eller annons är
vedertagna sätt att kalla medlemmarna.
Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.
Medlemsavgift för 2020 är av partistämman 140 kronor. Därtill kommer förbundets (fastställs på
förbundsstämman) och föreningens avgift (fastställs på detta årsmöte).
Nya medlemmar betalar 100 kr första året (och de som betalar efter 1/9 är även medlem året därpå).
Kommunfullmäktigegruppens är självskriven ledamot när föreningen inte ingår i krets. Moderata
Ungdomsförbundets lokala organisation utser en ledamot med ersättare till styrelsen (normalt
ordförande), samt en ersättare för denne.
Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter (inklusive ordförande). Bland styrelseledamöterna ska en
person utses till ansvarig för Moderatkvinnorna.
Förbundsstämman har ett fast antal ombud + förbundsstyrelsen, som fördelas proportionellt mellan
föreningarna. En ombudsfördelning skickas från förbundet till föreningarna. Tillse att MQ och MUF
representeras i förhållande till sitt medlemsantal. Föreningen rekommenderas besluta att uppdra åt
styrelsen att utse ytterligare ombud om på årsmötet valda ombud/ersättare inte räcker till.

