Tisdag 22 augusti

Fikakväll

Måndag 4 september

Medlemsmöte

Tisdag 19 september

Fikakväll

Måndag 16 oktober
Tisdag 24 oktober

Medlemsmöte
Fikakväll

Måndag 6 november

Höstmöte (extra årsmöte)

Tisdag 14 november

Fikakväll

Måndag 27 november
Tisdag 12 december

Medlemsmöte
Fikakväll

I höstprogrammet finner du höstterminens mötesdatum. De datum som i
vårprogrammet var preliminära för
hösten är nu beslutade. Program för
våren 2018 beslutas under hösten.
Under hösten ska lokalavdelningens
politiska program för nästa mandatperiod tas fram av medlemmarna. Det
arbetet kommer bland annat att göras
under medlemsmötena men ytterligare
träffar kommer också att planeras in för
det arbetet.

Inför varje medlemsmöte kommer en
kallelse att skickas ut till alla medlemmar.
Tid för medlemsmötena är vanligen
18.00–20.30.
Från och med 2017 kommer vi att hålla
höstmöten. Höstmötet är ett extra
årsmöte som kommer att hållas varje
höst, oftast i november. Det första
höstmötet blir 6 november i år. Då ska
bland annat verksamhetsplan med
budget för 2018 beslutas.

Styrelsens möten är i regel öppna för alla
medlemmar. Kontakta lokalavdelningens
ordförande Lea Strandberg om du är
intresserad av att sitta med under ett
styrelsemöte. Kontaktuppgifter finns på
medlemswebben.
Styrelsens planerade möten under hösten
är 14 augusti, 25 september, 23 oktober,
13 november och 11 december (måndagar).

Fullmäktigegruppens och de förtroendevaldas möten är i regel öppna för alla
medlemmar. Kontakta kanslichef Anneli
Weiner om du är intresserad av att vara
med under ett möte. Kontaktuppgifter
finns på medlemswebben.
Under 2017 är fullmäktigegruppens möten
16.00–18.00 och alla förtroendevaldas
vanligtvis 18.00–20.00 samma dag. Datum
för förtroendevaldaträffar är tisdag
29 augusti (flyttat från 17 augusti), måndag
11 september, måndag 9 oktober, torsdag
9 november samt måndag 4 december.

Partidistriktets stämmor är öppna för alla
medlemmar i länets lokalavdelningar.
Höstens stämmor äger rum 14 september
och 7 december. 26 oktober blir det
höststämma (extra årsmöte).

Alla medlemmar är välkomna till fikakvällar i möteslokalen en tisdag i månaden
under hösten. Datumen är 22 augusti,
19 september, 24 oktober, 14 november
och 12 december. Under fikakvällarna
finns inga förbestämda ämnen utan vi
pratar om det som känns aktuellt samtidigt
som vi fikar tillsammans. Till fikakvällarna
passar det även bra att ta med personer i
din närhet som är nyfikna på Miljöpartiet.
Under dessa kvällar möteslokalen öppen
mellan klockan 18 och 21 och du kan
komma och gå när det passar dig.

Även om ambitionen är att höstens
mötesprogram ska vara spikat nu, så kan
förändringar bli nödvändiga. Det kan
handla om ändrade datum, extra
medlemsmöten eller andra slags
sammankomster.
Eventuella förändringar i
mötesprogrammet kommer som vanligt
att meddelas i våra nyhetsbrev.

I möteskalendern på vår medlemswebb
finns alltid aktuell information om
mötesplaneringen. På medlemswebben
hittar du även handlingar inför
medlemsmöten och kontaktuppgifter till
lokalavdelningens internt och politiskt
förtroendevalda. Du är alltid välkommen
att kontakta någon i styrelsen om du har
frågor.
Här hittar du lokalavdelningens medlemswebb: http://orebro.medlem.mp.se/
Information om partidistriktets aktiviteter
finns på partidistriktets medlemswebb:
http://orebro-lan.medlem.mp.se/

