
Dags för Årsstämma!

Den 26 mars 2023 är det dags för MP Hallands årsstämma och vi

ses på Folkets Hus i Varberg.

Efter att vi avverkat beslutspunkterna som finns på dagordningen för

Årsstämman övergår vi till ett trevligt medlemsmöte.

Där ska vi först ha en dialog kring hur vi i Distriktet MP Halland kan samverka

mer med i första hand Västra Götalands distrikt utifrån det medlemsmötet vi

hade i januari med Joakim Larsson från Västra Götalands distriktet. MP

Hallands styrelse för 2022 kommer att lägga fram förslag kring samarbete

med andra distrikt som vi vill ha en dialog med er kring.

Efter det har vi bjudit in intressanta gäster.

Kaffe och macka kommer att serveras på eftermiddagen så vi är fulla av energi

när vi ska samtala kring hoten mot vår demokrati och vad vi kan göra för att

vara konstruktiva motkrafter samtidigt som vi är rädda om oss.

Ombuden har rösträtt på stämman, övriga har yttranderätt.

Alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen för Miljöpartiet de Grönas distrikt, Halland



Förslag till dagordning

Årsstämma MP Halland, 26 mars, 2023

Tid: 13.00–17.00

Plats: Varbergs Folkets Hus, Varberg

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av dagordning

§ 8 Propositioner från distriktsstyrelsen

§ 9 Till årsmötet väckta motioner

§ 10 Distriktsstyrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse och

ekonomiska berättelse

§ 11 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022

§ 12 Revisionsberättelse

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2023

§ 15 Val av ordförande för MP Halland

§ 16 Val av vice ordförande



§ 17 Val av kassör

§ 18 Val övriga styrelseledamöter

§ 19 Val av revisorer

§ 20 Val av jämställdhets- och mångfalds ambassadörer

§ 21 Val till ledamot i Riksvalberedningen

§ 22  Val av valberedning

§ 23 Mötet avslutas

Underlag för mötet kommer att finnas tillgängligt på mp.se/halland

senast den 12 mars. Vi meddelar per mail och i Facebookgruppen MP

Halland Medlemmar när handlingarna är på plats.

Varmt välkomna önskar distriktsstyrelsen för

Miljöpartiet de gröna i Halland!

Brukar ni äta lunch mitt på dagen så bör ni göra det innan mötet. På mötet kommer
det att serveras kaffe, fralla och frukt.

Anmäl er helst till elisabeth.falkhaven@mp.se senast den 20

mars så vi vet hur många som kommer.

mailto:elisabeth.falkhaven@mp.se

