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Möt lo al 18.00, Va ato g 1
Tisdag 17 januari Fikakväll
Tisdag 31 januari Samtalskväll
Om idrottspolitiska programmet
Måndag 6 februari Medlemsmöte
Ny organisation och valplanering, del ett
Tisdag 14 februari Fikakväll
Måndag 27 februari Medlemsmöte
Ny organisation och valplanering, del två
Tisdag 7 mars Fikakväll
Måndag 13 mars ÅRSMÖTE
Tisdag 4 april Fikakväll
Måndag 24 april Medlemsmöte
Inför kongressen
Tisdag 9 maj Fikakväll
Måndag 22 maj Medlemsmöte
Inkluderandeplan och listvalprocess
Tisdag 13 juni Fikakväll

Om mötesprogrammet

Ingen planering är perfekt

Från och med 2017 provar vi ett nytt sätt att planera våra
mötesdagar. I stället för hela året planerar vi ett halvår åt
gången. Vi presenterar mötesdatumen som ett vårprogram och ett höstprogram.

Även om ambitionen är att vårens mötesprogram ska
vara spikat nu, så kan förändringar bli nödvändiga. Det
kan handla om ändrade datum, extra medlemsmöten
eller andra slags sammankomster.

I din hand håller du vårprogrammet för 2017. Här ﬁnns
vårterminens mötesdatum. Här ﬁnns även preliminära
mötesdatum för hösten 2017. Dem hittar du till höger.

Inför varje medlemsmöte kommer en kallelse att skickas
ut till alla medlemmar, precis som tidigare. Eventuella
förändringar i mötesprogrammet kommer som vanligt
att meddelas i våra nyhetsbrev.

Höstprogrammet för 2017 kommer att innehålla de slutgiltigt fastställda mötesdatumen för hösten 2017 och de
preliminära för våren 2018. Vi tar fram höstprogrammet
någon gång i vår.

Höstens mötesdatum är fortfarande preliminära. Vår
ambition är att kunna presentera slutgiltigt fastställda
mötesdatum för hösten vid årsmötet 13 mars.

Höstmöte 6 november

Medlemsmöten hösten 2017

Från och med 2017 planerar 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.

Under hösten ska lokalavdelningens politiska program
för mandatperioden 2019–2023 tas fram av medlemmarna. Preliminärt kallar styrelsen till medlemsmöte
måndagar 4 september, 16 oktober och 27 november.

Styrelsemöten våren 2017

Höstmötet kommer att hållas måndag 6 november och
ska bland annat fastställa lokalavdelningens
verksamhetsplan med budget för 2018.

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 är måndagar 9 januari,
13 februari, 27 mars och tisdag 2 maj. Vid behov
sammanträder styrelsen även måndag 6 mars och
tisdag 18 april.

Förtroendevaldas möten våren 2017
Fullmäktigegruppens och de förtroendevaldas möten är
i regel öppna för alla medlemmar. Kontakta kanslichef
Katarina Bååth om du är intresserad av att sitta med
under ett möte. Kontaktuppgifter ﬁnns på medlemswebben.
Under 2017 är fullmäktigegruppens möten 16.00–18.00
och alla förtroendevaldas 18.00–20.00 samma dag.
Datumen är måndag 16 januari, torsdag 2 februari,
torsdag 9 mars, måndag 10 april, måndag 8 maj och
måndag 29 maj.

Distriktsstämmans möten 2017
Partidistriktets stämmor är öppna för alla medlemmar i
länets lokalavdelningar. Stämmor kommer att hållas
torsdagar 16 februari, 11 maj, 14 september och
7 december. Distriktets ordinarie årsstämma kommer
att hållas torsdag 16 mars och höststämman torsdag
26 oktober (förutsatt att distriktet bestämmer sig för att
hålla höststämmor).

Fikakvällar hösten 2017
Preliminärt planerar vi ﬁkakvällar i möteslokalen
tisdagar 22 augusti, 19 september, 24 oktober,
14 november och 12 december.

Styrelsemöten hösten 2017
Styrelsen sammanträder preliminärt måndagar
14 augusti, 25 september, 23 oktober, 13 november och
11 december.

Förtroendevaldas möten hösten 2017
Fullmäktigegruppen och de kommunpolitiskt
förtroendevalda sammanträder preliminärt torsdag
17 augusti, måndag 11 september, måndag 9 oktober,
torsdag 9 november och måndag 4 december.

Mer information på medlemswebben
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/

