Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-01-27

Nyhetsbrev med kallelse till årsmöte
Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från Miljöpartiets lokalavdelning i Örebro
kommun. Det här nyhetsbrevet innehåller kallelse till årsmötet 13 mars.

Kallelse: Miljöpartiet de gröna i Örebro kommuns
årsmöte
Alla medlemmar i Örebro lokalavdelning kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Dag: måndag 13 mars 2017.
Tid: 18.00. Fika finns från klockan 17.45.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Handlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast en vecka före årsmötet.
De kommer även finnas på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
Motioner
Motion till årsmötet kan inges av alla medlemmar och ska vara styrelsen tillhanda senast 20
februari. Mejla din motion till mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se eller skicka med post. Skriv
”Motion Örebro” i mejlets ämnesrad eller på kuvertet.
Nomineringar
Skicka in nomineringar till:
• Styrelseuppdrag
• Revisorsuppdrag
• Uppdrag som ombud och ersättare till partidistriktets stämmor (tidigare representantskap)
• Valberedningsuppdrag
Nomineringar till uppdrag i styrelsen, som revisor och som stämmoombud skickas till
valberedningen senast 31 januari. Det går bra att skicka in nomineringar till valberedningens
sammankallande Camilla Hansén, camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga finns
på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda,  under rubriken V
 alberedning.
Om du själv vill ingå i valberedningen eller nominera någon annan så skickar du
nomineringen till styrelsens sammankallande Lea Strandberg, lea.strandberg@mp.se.
Det går också bra att nominera genom att skicka post till kansliet eller genom att lämna
nomineringar direkt i brevinkastet. Senast 31 januari 2017 måste nomineringarna komma in.
Skriv på kuvertet vilket uppdrag nomineringen avser.
Rösträtt
Enligt stadgarna behöver du för att delta i beslut vid årsmöte ha varit medlem i minst tolv
veckor före mötets öppnande, det vill säga 19 december 2016. För rätt att delta i beslut krävs
även uppteckning i röstlängd innan fastställandet av mötets föredragningslista.
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På årsmötet kommer följande behandlas
• Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst
• Fastställande av röstlängd
• Val av mötesfunktionärer
• Fastställande av föredragningslista
• Till årsmötet väckta propositioner:
a) Lokala stadgetillägg
b) Proposition om regler för nomineringsprocesser
• Till årsmötet väckta motioner
• Redovisning av den politiska ledningsgruppens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse
• Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
• Redovisning av föreningens resultat- och balansräkning
• Redovisning av revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av medlemsavgift för nästföljande kalenderår
• Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande verksamhetsår
• Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt val av ledamöter till styrelsen, varav
en ledamot ska vara ordförande, en ledamot ska vara vice ordförande, och en ledamot ska
vara kassör.
• Val av revisorer och revisorssuppleant
• Val av ombud och ersättare till partidistriktets stämmor
• Eventuella övriga val och fyllnadsval
• Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen samt val av ledamöter till
valberedningen, varav en ska vara sammankallande
Adress
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Vasatorget 1
703 54 Örebro.
Mer information
Mer information om mötet finner då på medlemswebben,
orebro.medlem.mp.se/medlemsmote. Har du frågor om mötet kan du kontakta styrelsens
sammankallande Lea Strandberg, l ea.strandberg@mp.se, eller ringa det administrativa
kansliet på 019-611 00 31. Nuvarande stadgar finns på medlemswebben,
orebro.medlem.mp.se/dokument.
Välkomna önskar styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun!
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