
Valåret 2022 är igång med debatter i TV och olika utspel i tidningar och sociala
medier. Inte minst alla dessa opinionsmätningar. Nu är det dags att byta regering,
och vi har möjligheten att byta politisk ledning på såväl kommunal, regional och
nationell nivå.

Här i Norrköping har kretsen arbetat under en längre tid med att förbereda valåret på
olika sätt. Ett förslag till valprogram för mandatperioden 2022-2026 har framtagits av
kretsstyrelsen och är nu i sin slutfas. Nomineringskommittéerna har arbetat idogt med
att ta in kandidaturer och nomineringar och genomföra intervjuer för att kunna
presentera förslag till listor för val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Men det
är på årsmötet respektive nomineringsstämman som valprogram och listor fastställs.
Nu vill vi att du också medverkar i valarbetet och hjälper oss att vinna valen!

9 mars klockan 18:00 – Kretsårsmöte och nomineringsstämma
Vi bryter traditionen och genomför stämma och årsmöte i Flygeln, Louis De Geer. Där
finns mer plats att sitta glest så att alla kan känna sig trygga med att komma.

Alla medlemmar har sin röst att använda vid årsmötet respektive nomineringsstämman.
Låt oss tillsammans göra detta till ett trevligt avstamp till valårets idoga arbete för att få
bra valresultat. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Bifogat finner du kallelse till årsmöte och nomineringsstämma den 9 mars klockan
18:00. OBS: registreringen börjar klockan 17:00.

Årsmötes- och stämmohandlingar
Aktuella handlingar publiceras på www.norrkopingsmoderaterna.se en vecka före
årsmötet. Man kommer också kunna hämta ut årsmötes- och stämmohandlingar i M-
huset på Fleminggatan 15 söndagen den 6 mars mellan klockan 13-15.

Blankett till Valmyndigheten för kandidater
Söndagen den 6 mars mellan klockan 13-15 i M-huset finns det även möjlighet för alla
kandidater till kommun- och regionlistorna att underteckna Valmyndighetens
kandidatförklaring som innebär att man samtycker till sin kandidatur. Alla kandidater
måste underteckna blanketten för att vara valbara och det kommer även finnas
möjlighet att underteckna den vid årsmötet och nomineringsstämman.

Varmt välkomna till Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte och 
nomineringsstämma!

Adress: Fleminggatan 15, 602 42 Norrköping

Telefon: 011-18 25 00

norrkoping@moderaterna.se | www.norrkopingsmoderaterna.se

Kära moderater

Ingrid Cassel
Kretsordförande Moderaterna i Norrköping
Telefon: 011-18 25 00
ingrid.cassel@moderaterna.se



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 tillika röstsammanräknare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av kretsårsmötets och nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
8. Genomgång och fastställande av procedurregler för nomineringsstämma
Fastställande av valsedel till Norrköpings kommunfullmäktige
9. Nomineringskommitténs förslag till kommunfullmäktigelista
10. Val av valsedel till kommunfullmäktige
11. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras
12. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln till kommunfullmäktige
13. Fastställande av valsedel till kommunfulllmäktige
14. Beslut om vilken information som ska framgå på valsedeln
15. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
Fastställande av valsedel till regionfullmäktige
16. Nomineringskommitténs förslag till regionfullmäktigelista
17. Val av valsedel till regionfullmäktige
18. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras
19. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln till regionfullmäktige
20. Fastställande av valsedel till regionfullmäktige
21. Beslut om vilken information som ska framgå på valsedeln
22. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
Kretsårsmöte
23. Styrelsens verksamhetsberättelse
24. Lokalt valprogram 2022-2026
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 kretsstyrelsen *
30. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen **
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 och årsmötets och nomineringsstämmans avslutande

* Kretsens partiförenings-, moderatkvinnoförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande
som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande.
** Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
där kvinnoförening saknas, inklusive ordförande, vice ordförande och de självskrivna ledamöterna.

Kallelse

Ärende:              Kretsårsmöte och nomineringsstämma till kommunfullmäktige och
                           regionfullmäktige i valet 2022 för Moderaterna i Norrköping
Tid:                     Onsdagen den 9 mars 2022 klockan 18:00
Plats:                  Flygeln (Louis de Geer), Holmentorget 4, Norrköping
Motioner:            Ska vara kretsstyrelsen tillhanda via norrkoping@moderaterna.se senast den 23 mars


