
KALLELSE  

Ärende: Årsmöte och Nomineringsstämma till kommunfullmäktige- och 
regionfullmäktigelistan i valet 2018 för Moderaterna i Norrköping 

Tid: 13 mars kl 18.00 

Plats: Kommunhuset Rosen 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Årsmötets och nomineringsstämmans öppnande 
2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 
3. Val av sekreterare 
4. Val av två justerare/röstsammanräknare  
5. Godkännande av föredragningslistan 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Godkännande av årsmötets/nomineringsstämmans utlysning 
8. Genomgång och fastställande av procedurregler för nomineringsstämma 

 
Fastställande av valsedel Norrköping kommunfullmäktige  

9. Fastställande av antal kandidater på valsedeln till kommunfullmäktige  
10. Nomineringsgruppens förslag till kommunfullmäktigelista  
11. Val till valsedel  
12. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras 
13. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln kommunfullmäktige 
14. Fastställande av valsedel kommunfullmäktige 
15. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd) 
 
      Fastställande av valsedel Regionfullmäktige 
16. Fastställande av antal kandidater på valsedeln till regionfullmäktige  
17. Nomineringsgruppens förslag till regionfullmäktigelista  
18. Val till valsedel  
19. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras 
20. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln kommunfullmäktige 
21. Fastställande av valsedel kommunfullmäktige 
22. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd) 
 
      Kretsårsmöte 
23. Styrelsens verksamhetsberättelse 
24. Lokalt valprogram 2018-2022 – 100% Nkpg 
25. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning  
26. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
27. Förslag från styrelsen - propositioner 
28. Förslag från medlemmar - motioner 
29. Anteckning om självskrivna medlemmar i styrelsen – se #1 
30. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen – #2 
31. Val av kretsordförande 
32. Val av vice kretsordförande 
33. Val av ledamöter 
34. Val av två revisorer samt ersättare för dem 



35. Val av valberedning 
36. Övriga ärenden 
37. Årsmötet och nomineringsstämman avslutas. 
 

 #1 Kretsens partiförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande 
som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom 
kommunfullmäktigegruppens ordförande.  

 #2 Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter 
(ordförande, vice ordföranden och de självskrivna ledamöterna MQ, MSS) 


