
 

 

 

 

Medlemsbrev för Kristdemokraterna i Dalarna november 2016 

 

I detta medlemsbrev vill jag: 

 Påminna om extra årsmöte/höststämma i Hedemora 12 november 

 Informera om planerna i daladistriktet för 2017 

 

1. Extra årsmöte/höststämma 12 november i Hedemora 

 Det blir tal av riksdagsledamoten Aron Modig som har uppdrag som talesperson för 

Kristdemokraterna i integrationsfrågor och är ombedd att särskilt tala om detta ämne. På 

dagordningen i övrigt för stämman står beslut om nomineringsriktlinjer och val av 

nomineringskommitté inför valen 2018 till riksdagen och 

landstingsfullmäktige/regionfullmäktige samt beslut om budget för daladistriktet 2017 – för 

beställning av förtäring behöver vi anmälan från partiavdelningarna senast 7 november. 

 

2. Regionala utbildningar 

 21 januari i Stockholm 

 28 januari i Örebro 

 

3. Årsmöten i partiavdelningarna  

 Partiavdelningarna ska hålla årsmöte senast i vecka 8 och då bl.a. besluta om lokala 

nomineringsriktlinjer, välja nomineringskommitté och valledare inför kommunvalet 2018, utse 

ombud till distriktets årsmöte och behandla eventuella motioner till partiets riksting i Uppsala. 

Ta chansen att påverka partiets politik genom att skriva motioner! 

 

4. Distriktets årsmöte 25 mars  

 Årsmötet ska bl.a. utse ledamöter i distriktsstyrelsen och ombud till rikstinget samt yttra sig över 

motioner till rikstinget. Partiavdelningar uppmanas att till valberedningen (Samuel Hedström är 

sammankallande och nås på mejladress samuel.hedstrom@kristdemokraterna.se) nominera 

personer till de olika uppdragen. Efter årsmötet blir det också utbildning för 

partiavdelningarnas nomineringskommittéer. 
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5. Kommun- och landstingspolitiska dagar i Karlstad 7-8 april 

 Kommun- och landstingspolitiska dagarna innehåller, förutom kommun- och landstingspolitik, 

även utbildning av partiavdelningarnas valledare. 

 

6. Riksting i Uppsala 20-22 oktober 

 Rikstingsombuden samlas 5 oktober klockan 17-20 för genomgång och ställningstaganden av 

ärenden till rikstinget. Större delen av rikstinget kommer att ägnas åt behandling av motioner. 

Det blir även val av partistyrelse. 

  

7. Extra årsmöte/höststämma 25 november 

 Extra årsmötet/höststämman ska bl.a. fastställa listor till val till riksdagen och 

landstingsfullmäktige/regionfullmäktige, fastställa valplan och budget för 2018. 

 

Välkommen till aktiviteterna! 

 

Torsten Larsson, Distriktsordförande 

 


