Kallelse årsmöte
Miljöpartiet Östergötland
2014-03-22
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
Datum: 2014-13-22
Tid: 10.00-17.00 (fika från 9.30)
Observera, vi bjuder på lunch, så vänligen respektera följande.
Anmäl:

Välj mellan vegetariskt eller husmanskost.
Meddela eventuella matallergier
Senast:
20140318
Till:
ostergotland@mp.se
(alternativt 073-7783187)
För e-post mottagare av kallelsen, det kommer utskick, alternativt länkar, senare
med kompletterande material, (såsom regionalt handlingsprogram, vallistor,
budgetförslag med mera).
För de med brevkallelse ombedes kontakta kansliet för kompletterande material.
Anmäl gärna e-postadress till ostergotland@mp.se, undvik helst hotmail, yahoo
och live-adresser, det är ofta problem med dessa i samband med utskick.

Nominera!
Det är ett supervalår med mycket spännande som kommer att ske. Nominera
någon du har förtroende för, eller ställ upp själv!
Nominera till följande;
Ordförande för regionstyrelsen
Vice ordförande för regionstyrelsen
Sekreterare för regionstyrelsen
Kassör för regionavdelningen
Två språkrör (en kvinna och en man)
Två jämställdhetsambassadörer (en kvinna och en man)
Styrelsemedlemmar samt ersättare
Förtroenderåd
Revisorer
Regionrepresentant till Miljöpartiets riksvalberedning
Regional internationell kontaktperson
Nomineringar görs via e-post, senast 2014-03-09, klockan 12.00 till:
valberedningen@mpostergotland.se
Eller per telefon till:
Anita Norrman, tel. 0141-222301, 0702-512875
Gunnar Gustavsson, tel. 013-238787, 0709-544778
Mattias Wingstedt, tel. 013-120421, 0708-343005
Göran Hellqvist, tel. 011-89466, 0705-596711
Klas Linné, tel. 011-148006, 0705-199326,
som även kan svara på frågor om uppdragen, per telefon eller via e—post:
klas.linne@telia.com
Nominera även till:
Valberedning och sammankallande för valberedning
Till:
ostergotland@mp.se
Datum som ovan

FÖRSLAG DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare (tillika
rösträknare)
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
6. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen
a. dessutom föredragning av landstingsgruppens och Östsams
fullmäktigegrupps verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
10. Inkomna propositioner och motioner
11. Val av ordförande för regionstyrelsen
12. Val av vice ordförande för regionstyrelsen
13. Val av sekreterare för regionstyrelsen
14. Val av kassör för regionavdelningen
15. Val av två språkrör (en kvinna och en man)
16. Val av övriga styrelsemedlemmar (6-8 st) samt ersättare (2-3 st)
17. Val av ett ordinarie ombud samt två ersättare till förtroenderådet
18. Val av två jämställdhetsambassadörer (en kvinna och en man)
19. Val av regional internationell kontaktperson
20. Val av valberedning (minst 3 st) och sammankallande
21. Val av revisorer samt ersättare
22. Val till nominerad regionrepresentant till Miljöpartiets riksvalberedning
23. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
24. Fastställande av budget för 2014
25. Provvalet – information om process och om sammanräkning
26. Beslut om vallistor till fem landstingsvalslistor och riksdagsvalet
27. Information för toppkandidater på Landstings- och Riksdagslistan
28. Beslut om regionalt handlingsprogram
29. Övriga frågor
30. Mötets avslutande
För regionstyrelsen, Bengt Nordström/regionordförande
Ber om ursäkt för denna något försenade kallelse, detta beror på vissa praktiska
problem!

