
Årsmötesinbjudan 2018

Välkommen till årsmöte med

Moderaterna i Spånga
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Varmt välkomna!  
Dennis Wedin,  
Ordförande

Datum och tid:  
Måndag den 12 februari 
2018, kl 17.30. 

Plats för årsmöte:  
Stormbyvägen 2-4,  
Tre Kockar.

Ytterstadsträff med: 
Ulf Kristersson,  
partiledare kl. 18.00. 

Jubileumsmiddag: 
90 års jubileum,  
Kl. 19.00.

Kallelse till årsmöte

FOTO: FREDRIK WENNELUND

Tid och plats: Måndag den 12 februari kl. 17.30.
Ytterstadsträff med Ulf Kristersson: kl. 18:00.

Motioner: 
Motioner senast den 29 januari till dennnis.wedin@moderaterna.se.

Vill du kandidera till styrelsen? Maila din intresseanmälan
till valberedningsordföranden: anders.karlsson@moderaterna.se, 
senast 29 januari 2018. 

Årsmöteshandlingarna hittar du på vår hemsida:
spangamoderaterna.se senast en vecka innan mötet.

Anmälan: 
Anmäl dig gärna till dennis.wedin@moderaterna.se.

Härmed kallas alla medlemmar i Spångamoderaterna 
till årsmöte. Efter årsmötet arrangerar föreningen en 
Ytterstadsträff med Moderaternas partiledare  
Ulf Kristersson. Kvällen avslutas med jubileums- 
middag, då föreningen firar 90 år.

Jubileumsmiddag

ÅRS 
JUBILEUM

Plats: Stormbyvägen 2-4, Tre Kockar.
Tid: 19:00.
Kostnad: 200 kr per person.
Anmälan sker till: Dennis Wedin,  
dennis.wedin@moderaterna.se, senast 
fredag den andra februari 2018.



1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera
 årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorns/ernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande 
17.  Val av vice ordförande
17. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
18. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild(a)
 granskningsperson(er) av redovisning av användning av lokalt    
 partistöd
19. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att    
 förbereda val vid årsmöten
20. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
21. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet   
 med dess stadga
22. Övriga ärenden
23. Avslutning

Föredragningslista
Politik Beslut

P



Spångamoderaterna firar 90 år
 
Det är ett alldeles särskilt årsmöte vi har framför oss.  
Vår förening firar 90 år, och det uppmärksammar vi rejält med 
en jubileumsmiddag, efter att vi tillsammans med  
Stockholms övriga ytterstadsföreningar lyssnat till vår 
partiledare Ulf Kristersson. Hoppas att du som medlem  
inte missar möjligheten att delta, och inspireras inför den  
kommande valrörelsen.
 
Spångamoderaternas förste föreningsordförande var lantbrukare Axel Wahlgren. Han tillträdde 
1913 arrendet Nälsta gård, och var lokalt välkänt på sin tid för att han exempelvis upplät sin mark 
för fältridklubbens tävlingar, en 5000 meter lång bana med 17 hinder. Själv bor jag en 2:a i Solhem, 
och blev nog föreningsordförande på helt andra meriter.
 
Under det verksamhetsår som varit har föreningens fokus varit att bli större, och ta mer plats.  
Genom imponerande insatser från enskilda i föreningsstyrelsen har vi lyckats med detta. Vi  
har växt med över 30 medlemmar och ligger nu stadigt över 150 medlemmar, varav 49 är 
MUF-medlemmar. Flera företrädare för föreningen är också kandidater till såväl riksdag,  
landsting och kommun.
 
Vår främsta politiska fokus inför valet är på ett tryggare Spånga. Det är påtagligt att området 
bubblar av missnöje mot den negativa utvecklingen. Västerortarna upplever sig otryggast i landet. 
Bland det värsta under verksamhetsåret var den explosion som inträffade på nya frisörsalongen. 
När Spångas företagare stänger sina butiker i protest, och TV4 livestreamar från manifestation  
på Spånga torg mot det eskalerade våldet, visar det otvivelaktigt att kejsaren är naken. Social- 
demokraterna har misslyckats med att säkra en grundläggande trygghet.
 
Spångamoderaterna är en pigg 90-åring. Vi fortsätter vara den enda partiföreningen i Spånga 
som regelbundet är synlig. Vi tar fram eget material, finns på sociala medier och är fortsatt den 
största moderatföreningen i kretsen. Jag intalar mig att Axel Wahlgren hade varit stolt.
 
Vi står starkare än på länge inför valrörelsen, med många aktiva och engagerade företrädare.  
Hör av dig om du som medlem vill engagera dig, det kommer att bli en spännande valrörelse  

och friheten behöver alla sina vänner.

 
Dennis Wedin
Föreningsordförande

Ordförandebrev

ÅRS 
JUBILEUM


