Kallelse till distriktsstämma för
Miljöpartiet Östergötland
I enlighet med § 5.3 i Miljöpartiet Östergötlands stadgar kallas härmed till distriktsstämma
söndagen den 18 mars 2018 klockan 13.15 i Stadshuset i Linköping.
Alla medlemmar i distriktet har närvaro- och yttranderätt på stämman. Rösträtt har de av
lokalavdelningarna utsedda ombuden. Samtliga lokalavdelningar i Östergötland utser ett
ombud vardera. Övriga ombud upp till fastställt antal fördelas proportionerligt mellan
lokalavdelningar utifrån medlemsantal den 31:a december föregående år. Nedan bifogas
ombudsfördelningen för de olika lokalavdelningarna, som är fastställd av
distriktsstyrelsen.
Avdelning
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

Antal ombud
1
1
2
8
2
2
5
2
2
1
2
1
2

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer också Miljöpartiet Östergötlands
valsedlar till regionfullmäktige 2018 fastställas. Förslag till dagordning bifogas denna
kallelse, övriga handlingar kommer att skickas ut senare.
Varmt välkomna!
Distriktsstyrelsen för Miljöpartiet Östergötland
genom
Robert Damberg, distriktsordförande

Förslag till dagordning vid Distriktsstämma med
Miljöpartiet de gröna i Östergötland söndagen
den 18 mars, Linköping
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två protokollsjusterare
5. Val av två rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämmans behöriga utlysning
8. Fastställande av dagordning
9. Proposition om valplan
10. Fastställande av Miljöpartiet Östergötlands valsedlar till regionfullmäktige 2018
11. Styrelsens verksamhetsberättelse
12. Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
13. Ekonomisk berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
14. Revisionsberättelse
15. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
16. Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
17. Val av föreningens ordförande (1 år)
18. Val av föreningens vice ordförande (1 år)
19. Val av sekreterare (1 år)
20.Val av kassör (1 år)
21. Val av ledamöter till distriktsstyrelsen
22. Val av ersättare till distriktsstyrelsen
23. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
24. Nominering av en representant till riksvalberedningen
25. Val av två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
26. Val av kongressombud samt ersättare för dessa
27. Val av fem ledamöter till distriktsvalberedningen varav en sammankallande
28.Övriga frågor
29. Mötets avslutande

