
 

 

Medlemmar i Centerpartiet, Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund och 

Centerkvinnorna med sina medlemsrättigheter i Nacka kallas härmed till årsmöte enligt 

nedan. 

 

Tid: Torsdagen den 23 februari 2016 kl. 18.30 – 20:30. Mingel och fika från 

18:00 i möteslokalen.  
 

Plats: Mötesrummet Orminge i Nacka stadshus 
 

Som vanligt kommer det att finnas smörgåsar och pålägg samt godis och 

dryck på plats. Meddela gärna Johan på johan.krogh@nacka.se senast den 

21/2 om ni har tänkt komma så vi kan beräkna hur mycket mat vi behöver 

köpa. 

Thomas Lind, organisationschef för Centerpartiet kommer och pratar om 

den kommande processen inför valrörelsen 2018. Thomas kommer att prata 

om nomineringar, målgruppsanalys samt annat matnyttigt. 

 

Söndagscentern besöker årsmötet för att informera om kyrkovalet samt 

hjälper oss med att fastställa listorna till församlingarna i Nacka kommun. 

 

Ni som har plupp kommer in själva, ni som inte har det kan ringa till antingen 

Johan (0733206961) eller Christine (0708543387) så kommer någon av dem 

och släpper in er. 

 

Årsmöteshandlingar skickas i ett separat mejl. Det kommer även att finnas 

papperskopior på årsmötet. 

 

Förslag till föredragningslista:  

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

c. Två protokollsjusterare tillika rösträknare 



 

 

d. Pressreferent för mötet 

3. Godkännande av kallelsen 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Verksamhetsberättelse 2016 

7. Ekonomisk berättelse 2016 

8. Revisorns berättelse och beslut om ansvarsfrihet 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen 

11. Verksamhetsplan 2017 

12. Budget 2017 

13. Kyrkoval 2017, fastställande av valsedlar 

14. Allmänna val 2018 

a. Information från riksorganisationen om valarbetet 

b. Information från kretsen om valarbetet 

c. Beslut om regler för nomineringsprocessen 

d. Val av nomineringskommitté 

15. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

16. Val av kretsordförande 

17. Val av vice kretsordförande 

18. Val av kassör 

19. Val av ledamöter i kretsstyrelsen 

20. Val av ombud samt ersättare till distriktsstämman 

21. Val av ombud samt ersättare till partistämman 

22. Val av revisor samt ersättare 

23. Val av valberedning 

24. Tecknande av kommunkretsens firma 

25. Val av ombud till Järlahusets årsmöte 

26. Val av ombud till Nacka närradios årsmöte 

27. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

28. Behandling av motioner 

29. Redovisning av till kretsstyrelsen och KF-gruppen inkomna medlemsinitiativ 

30. Information från mellanvalskommunikationsstrategigruppen  

31. Vid mötet väckta frågor 

32. Mötets avslutande 

 

Välkomna 

Hans Lenkert 

Kretsordförande

 

 

 

 

 


