
 
Norrköping den 1 februari 2021 

 

 
NORRKÖPINGS KOMMUN 

Kallelse/Inbjudan till 

med Centerpartiet i Norrköpings kommun 
 

Onsdagen den 17 februari 2021 
klockan 18.30 

via det digitala verktyget Zoom med länk: 
https://us02web.zoom.us/j/85061058556?pwd=NUZlOUROVlhEUU5aUVBp

S3M1Uy80UT09 
(Om det frågar efter mötes-id: 850 6105 8556, kod: 144144) 

 

VD Henrik Åkerström och marknadschef Ola Hjärtström 
från Norrköpings Hamn AB informerar 
om hamnens utbyggnad och framtida 
utveckling. 
 
Sedvanliga stämmoförhandlingar mm. 
 

På grund av rådande pandemi måste årsstämman hållas 
digitalt.  Vi bifogar hjälpinstruktioner samt kommer att 
erbjuda osäkra medlemmar på en genomgång dagen innan 
klockan 18.00.  För att underlätta mötet tar vi gärna mot 
synpunkter och idéer mm före mötet! 
 

OBS! Anmäl Ditt deltagande på telefon 070-899 30 00 eller 
maila på norrkoping@centerpartiet.se.   
 

VÄLKOMMEN! 
 
Christian Widlund 
Kretsordförande   / Roger Sandström, organisatör 
 

Bilagor i detta utskick:  Material som finns på mötet: 
Föredragningslista  Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisning (exkl ekonomi)  
Valberedningens förslag   
Verksamhetsplan och budget 
Förslag till nomineringsprocess 
 

I samarbete med: 
 
 



Centerpartiet i Norrköpings kommun  Kretsårsmöte 2021 
 

 
Förslag till 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 
a)  Mötesordförande 
b)  Sekreterare 

c)  Protokollsjusterare/rösträknare 
d)  Pressreferent 

3. Godkännande av kallelsen 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av föredragningslistan 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Anmälningsärenden 
a)  Tillsammans bygger vi ett starkare Centerparti.  Våga värva en medlem 
b)  Samtalsåret och förvalskampanj 
c)  Kyrkoval 2021 
d)  Information om policy gällande Centerpartiets verksamhet: 
     ”Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier” 

11. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och anmälan av 
ekonomisk plan 

12. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och stämmoombud 

13. Beslut om antal ledamöter och ersättare i kretsstyrelsen 

14. Val av kretsordförande samt vice ordförande 

15. Val av styrelseledamöter samt ersättare 

16. Val av ombud till distriktsstämman samt ersättare 

17. Val av ombud till partistämman samt ersättare 

18. Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt ersättare 

19. Val av valberedning samt sammankallande 

20. Valförberedelser inför valet 2022 
a)  Fastställande av nomineringsprocess 
b)  Val av nomineringskommitté 
c)  Eventuellt val av valplattformsgrupp och riktlinjer för denna 

21. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

22. Behandling av inkomna motioner ställda till kretsen 

23. Vid stämman väckta frågor 

24. Avslutning 


