KALLELSE TILL KÄVLINGEMODERATERNAS
ÅRSMÖTE 2020
Tid: Måndagen den 2 mars kl 18:00
Plats: Lilla Mejerigränd (Kulturhuset), Kävlinge
Gästtalare: Christian Sonesson
Christian Sonesson, KSO i Staffanstorp presenterar hur de arbetar i Staffanstorp och deras
erfarenheter av sitt arbete de senaste åren. Staffanstorp har, som bekant, fått mycket uppmärksamhet
på sistone och utmärker sig på flera sätt bland skånska kommuner.
Som medlem har du möjlighet att inkomma med förslag/motioner som årsmötet ska behandla.
Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari. Möteshandlingar, inklusive
valberedningens förslag, kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida,
www.kavlingemoderaterna.se, senast den 24 februari. Utskrivna handlingar finns tillgängliga på
årsmötet.
Föreningen bjuder på enklare förtäring under kvällen. För att kunna planera för rätt antal är det bra om
du anmäler din närvaro till ordförande Stefan Sandor (stefan.sandor@affektdesign.se eller 0739606067). Glöm inte att meddela eventuella allergier i samband med anmälan.
Vi vill gärna kunna skicka information via epost och du anmäler dig till listan genom att skicka din epostadress till Pia Almström (pia@almstrom.org). Efter att du anmält dig får du kontinuerlig information
om vad som händer i föreningen, i nämnder och styrelser.

Varmt välkommen!

Stefan Sandor
Ordförande

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

