
Förslag till 

Föredragningslista Österlens Moderata Partiförening 

Årsmöte 2021 

Föredragningslista 

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 2022 * 

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 * 

22. Val av nomineringskommitté * 

23. Val av ombud till nomineringsstämmor för Region- & Riksdagsval 

24. Ev beslut ang provval * 

25. Övriga ärenden 

26. 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 2022. Tänk på att Riksorganisationen (140kr) och förbundet tar 

en del av avgifterna. Hör med ditt förbundskansli om förbundsavgiftens storlek. 

Nya medlemmar betalar 100 kr första året och nya som betalar efter 1 september 

är medlem även året därpå.  

12. Förslag från styrelsen (propositioner). Inför valet har nu kommunföreningen 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. 

13. Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall 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 2020-12-31. Vid val av ombud och ersättare bör tillses att MUF och 

Moderatkvinnorna representeras i förhållande till sitt medlemsantal. 



22. Val av nomineringskommitté. Inför valet har nu förening som omfattar en kommun 

att välja nomineringskommitté. MUF och Moderatkvinnorna skall vara 

representerade. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som 

tillhandahålls av förbundskansliet. 

23. Ev beslut ang provval. Om beslut inte fattats tidigare, eller regleras av förbundet 

på annat sätt, så behöver ni besluta om huruvida rådgivande provval ska 

genomföras eller ej. Inför valet 2022 kommer det i likhet med 2018 finnas 

möjlighet för digitala provval. Beslut om att provvalet genomförs digitalt kan vara 

bra att årsmötet tar eller delegerar till styrelsen. För regler kring provvalets 

genomförande se: Tillämpningsregler för genomförande av nominering till 

riksdag, region och kommun inför valen 2022. Dessa tillämpningsregler är 

beslutade av partistyrelsen den 27 november 2020. 

 

  



Årsmötesprotokoll 

Förening XXX (tillhörande en krets) 2021-XX-XX 

Plats och tid Plats: XXX  
Adress: XXX  
kl. XX.XX - XX.XX 
  

Bilagor Bilaga 1, Föredragningslista/Handlingar 
Bilaga 2, Röstlängd 
Bilaga 3, Verksamhetsberättelse 
Bilaga 4, Proposition 1 
 

Övriga deltagare Namn Efternamn, Titel/krets/fören. 
Namn Efternamn, Titel/krets/fören. 
Namn Efternamn, Titel/krets/fören. 
Namn Efternamn, Titel/krets/fören.  

 

 1. Årsmötets öppnande 
(X nedan skall 
bytas ut med 
föreningsnamn
ets första 
bokstav) 

NAMN EFTERNAMN hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet 2020 för öppnat. 

 2. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
(MX/20/§01) 

Årsmötet beslutade 
 
att fastställa föredragningslistan i enlighet med bilaga 1. 
att stryka (lägga till) punkten 15 (punkt 15A. Punktnamn) 

och justera numreringen. 
att i övrigt fastställa föredragningslistan. 
 

 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
Beslut 
(MX/20/§02) 

Årsmötet beslutade 
 
att välja Namn Efternamn till ordförande att leda 

årsmötet. 
 

 4. Val av sekreterare för årsmötet 
Beslut 
(MX/20/§03) 

Årsmötet beslutade 
 
att välja Namn Efternamn till sekreterare att föra 

årsmötesprotokoll. 
 

 5. Val av justeringspersoner 
Beslut 
(MX/20/§04) 

Årsmötet beslutade 
 
att välja Namn Efternamn och Namn Efternamn till 

justeringspersoner, tillika rösträknare. 



 
 6. Fastställande av röstlängd 
Beslut 
(MX/20/§05) 

Årsmötet beslutade 
 
att fastställa röstlängden i enlighet med bilaga 2. 

 7. Godkännande av årsmötets utlysning 
Beslut 
(MX/20/§06) 

Årsmötet beslutade 
 
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Beslut 
(MX/20/§07) 

Årsmötet beslutade 
 
att anse sig tagit del av verksamhetsberättelsen och lägga den 

till handlingarna i enlighet med bilaga 1, 3. 
 

 9. Revisorernas berättelse och fastställande 
av resultat- och balansräkning 

Beslut 
(MX/20/§08) 

Årsmötet beslutade 
 
att anse sig ha tagit del av revisionsberättelsen och lägga den 

till handlingarna. 
 
att fastställa den av revisorerna framlagda resultat- och 

balansräkningen. 
 

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut 
(MX/20/§09) 

Årsmötet beslutade 
 
att bevilja den avgående föreningsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 
 

 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 
Beslut 
(MX/20/§10) 

Årsmötet beslutade 
 
att fastställa medlemsavgiften för enskild medlem för år 

2022 till XXX kr. 
 
att fastställa medlemsavgiften för samsända medlemmar för 

år 2022 till XXX kr. 
 

 12. Förslag från styrelsen (propositioner) 
Beslut 
(MX/20/§11) 

Inga propositioner finns att behandla. 
 
Årsmötet beslutade 
 
att bifalla/avslå/besvara proposition… / att-sats 1, 2 och 3 
 

 13. Inkomna övriga förslag (motioner) 



Beslut 
(MX/20/§12) 

Inga motioner finns att behandla.  
 
Årsmötet beslutade 
 
att bifalla/avslå/besvara motion… /att-sats 1, 2 och 3 
 

 14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen 
Beslut 
(MX/20/§13) 

Årsmötet beslutade 
 
att anteckna Namn Efternamn (MUF), Namn Efternamn (MUF 

ers.), Namn Efternamn (KFG), Namn Efternamn (MQ) som 
självskrivna ledamöter i styrelsen. 

 
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

(minst 5 st inkl ordf. och v. ordf.) 
Beslut 
(MX/20/§14) 

Årsmötet beslutade  
 
att fastställa antalet ledamöter till fem (5), inklusive presidiet. 
 

 16. Val av ordförande 
Beslut 
(MX/20/§15) 

Årsmötet beslutade  
 
att välja Namn Efternamn till 

föreningsordförande för tiden fram till nästa 
ordinarie årsmöte.  

 
 17. Val av vice ordförande 
Beslut 
(MX/20/§16) 

Årsmötet beslutade  
 
att välja Namn Efternamn till förste vice 

föreningsordförande för tiden fram till nästa 
ordinarie årsmöte. 

 
 18. Val av minst tre styrelseledamöter varav en 

moderatkvinnoansvarig om moderat-kvinnoförening 
saknas inom verksamhetsområdet  

Beslut 
(MX/20/§17) 

Årsmötet beslutande  
 
att välja Namn Efternamn, Namn Efternamn, och 

Namn Efternamn (MQ-ansvarig) till ledamöter för 
tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 
 19. Val av två revisorer och ersättare för dem 
Beslut 
(MX/20/§18) 

Årsmötet beslutande  
 
att välja Namn Efternamn och Namn Efternamn till 

revisorer  
 



att välja Namn Efternamn och Namn Efternamn som 
revisorsersättare för tiden fram till nästa ordinarie 
årsmöte. 

 
 20. Val av valberedningen 
Beslut 
(MX/20/§19) 

Årsmötet beslutade  
 
att välja Namn Efternamn (ordförande), Namn Efternamn 

och Namn Efternamn till valberedning fram till nästa 
ordinarie årsmöte. 

 
 21.  Val av ombud med ersättare till förbundsstämma  
Beslut 
(MX/20/§20) 

Årsmötet beslutade  
 
att inte välja nya ombud och ersättare till förbundsstämman. 
 
att välja Namn Efternamn, Namn Efternamn som ombud till 

förbundsstämman för Moderaterna i Skåne. 
 
att välja Namn Efternamn, Namn Efternamn som ersättare till 

förbundsstämman för Moderaterna i Skåne. 
 
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ombud 

samt ersättare vid behov. 
 

 22. Val av ombud till kretsårsmöte för föreningar 
 som har ombudsförfarande 

Beslut 
(MX/20/§21) 

Årsmötet beslutade /kretsen har ej 
ombudsförfarande 

 
att välja Namn Efternamn, Namn Efternamn som ombud till 

kretsårsmötet för KRETSNAMN. 
 
att välja Namn Efternamn, Namn Efternamn som ersättare till 

kretsårsmötet för KRETSNAMN. 
 
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ombud 

samt ersättare vid behov. 
 

 23. Övriga ärenden 
Beslut Inga övriga ärenden behandlades. 

  
 24. Årsmötets avslutande 
 Nyvalde/Omvalde föreningsordförande Namn Efternamn 

tackade för förtroendet och förklarade årsmötet för 
avslutat. 

 

 

 

 



Namn Efternamn Namn Efternamn 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

Namn Efternamn  

Justerare  

 

  



 


