
 

Förslag till dagordning för kretsstämma 2020 

Centerpartiet Kungsör 

1) Mötet öppnas 

2) Val av mötesfunktionärer 

a) mötesordförande 

b) sekreterare 

c) justeringspersoner tillika rösträknare 

3) Godkännande av kallelse 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Fastställande av föredragningslista 

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi 

7) Revisorernas berättelse 

8) Fastställande av balans- och resultaträkning 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10) Informationspunkter  

a) Information om policy gällande Centerpartiets verksamhet: ”Centerpartiets 

verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier” 

b) Medlemstävling och event i distriktet 

11) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

12) Ersättningsfrågor 

13) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

14) Val av ordförande 

15) Val av övriga ledamöter i styrelsen 

16) Val av ombud till distriktsstämman 

17) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare 

18) Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsårsmöte 

19) Val av repr distriktets valberedning 

20) Val av ombud till film- och teaterföreningen 

21) Val av valberedning 

22) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

23) Behandling av motioner 

24) Rapporter 

25) Vid mötet väckta frågor 

26) Mötet avslutas 

  



 

     Kungsör 21 januari 2020 

 

KALLELSE 

Kretsstämma 2020 

Härmed kallas du till kretsstämma med Centerpartiet Kungsör. 

Tid: 16 februari 2020, kl 17.00 

Plats: Kungsudden. 

Anmäl dig senast den 10 februari genom att sms:a eller ringa: 

Petter Westlund, 070 535 42 87. 

Vi bjuder på enklare förtäring, kaffe och kaka. 

Kretsstämmans preliminära dagordning finns med i denna kallelse. 

Handlingar finns på plats på stämman samt på hemsidan: 

centerpartiet.se/kungsor  

För mer information, kontakta: 

Petter Westlund, kretsordförande 

petter.westlund@centerpartiet.se alt 070-535 42 87. 

 

Varmt välkomna till kretsstämman och ett nytt centerår! 

Styrelsen för Centerpartiet Kungsör 

Petter Westlund 

Kretsordförande 

 

Kretsstämman är centerkretsens årsmöte. Alla medlemmar i centerrörelsen i Kungsör är 

välkomna på årsmötet och innehar yttrande, förslags- och beslutanderätt. I 

centerrörelsen innefattas Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets 

Ungdomsförbund samt Centerstudenter. Till kretsstämman kan du som medlem lämna 

förslag genom en motion. Motionen ska kretsstyrelsen tillhanda senast 31 januari, genom 

att den sänds till ordföranden. 
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