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Föredragningslista årsmöte 2020 
2020-03-02, klockan 1800, Lilla Kulturhuset, Mejerigränden, Kävlinge 

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 verksamhetsberättelse 
9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av medlemsavgift för år 2021 * 
12. Förslag från styrelsen (propositioner)  
13. Inkomna övriga förslag (motioner) * 
14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen * 
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 5 st inkl. ordf. och v. ordf.) * 
16. Val av ordförande 
17.  Val av vice ordförande  
18. Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 

moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet 
19. Val av två revisorer och ersättare för dem 
20. Val av valberedning 
21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne * 
22. Val av rekryteringskommitté * 
23. Övriga ärenden 
24. Årsmötet avslutas 



 

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar. * 
 
6. Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.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. Årsmötets utlysning. 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.  

11. Medlemsavgift för 2021. Förbundsrådet 2020 förväntas besluta att rekommendera 
föreningarna en lägsta avgift om 270 kr för år 2021. Denna fördelar sig med 140 kr 
till riksorganisationen, 80 kronor till förbundet och 50 kr till föreningen. Varje 
förening avgör om ev. rabatt skall ges för samsända medlemmar vilken i så fall 
rekommenderas uppgå till minst 470 kr för två samsända medlemmar. Avgiften får 
enligt stadgarna inte understiga 220 kr per medlem. 

12. Förslag från styrelsen (propositioner). Inför valet har nu föreningen att fastställa 
rekryterings- och nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. Senast på 
årsmötet 2020 skall nomineringsregler antas inför valet 2022, ifall de avviker från 
det på förbundsstämman/förbundsrådet antagna nomineringsregler, i annat fall 
gäller reglerna som bland annat innefattar krav på provval. Se vidare i regler för 
Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet. Styrelsens 
förslag är att följa de nomineringsregler som förbundsstämman/förbundsrådet 
antagit. 

13. Inkomna övriga förslag (motioner). Förslag ha inkommit till föreningens styrelse 
senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna 
finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter 
årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling. 

14. Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata 
Ungdomsförbundets lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde 
en ledamot, normalt ordföranden, jämte ersättare. När partiföreningen omfattar en 
hel kommun är också kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens 
ordförande självskrivna ledamöter. Det meddelas under denna punkt vilka dessa 
personer är. 

15. Styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda 
ledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom 
verksamhetsområdet. 

21. Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på 
medlemsantalet 2019-12-31 inkl. M-kvinnor. Vid val av ombud och ersättare bör 
tillses att Moderatkvinnorna representeras i förhållande till sitt medlemsantal. 
MUF/MSU utser egna ombud vid sin distriktsstämma så de behöver inte 
representeras genom partiföreningarna till förbundsstämman. Ombud och ersättare 
är valda tills nya utsetts. År 2020 kan det bara bli frågan om extra förbundsstämma. 
Nästa ordinarie förbundsstämma avhålls år 2021. 

22. Val av rekryteringskommitté. Inför valet har nu förening som omfattar en kommun 
att fastställa rekryterings- och nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. 
MUF och MQ skall vara representerade. Se vidare i regler för Rekrytering och 
nominering som tillhandahålls av förbundskansliet. Styrelsens förslag är att den 
styrelse som väljs på årsmötet också utgör rekryteringskommitté. 


