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ÅRSMÖTE FÖR KRISTDEMOKRATERNAS PARTIAVDELNING I SÄVSJÖ 
KOMMUN 2022-03-06 

FÖREDRAGNINGSLISTA med VALBEREDNINGENS FÖRSLAG och övriga BESLUTSFÖRSLAG 
 
1. Årsmötet öppnas 
 
Partiavdelningens ordförande Benjamin Petersson förklarar årsmötet för öppnat 
 
 
2. Val av funktionärer vid årsmötet 
 
att som ordförande vid årsmötet utse Benjamin Petersson och som sekreterare Gunnel 
Lundgren, samt 
 
att som två protokolljusterare tillika rösträknare utse  
 
 
3. Godkännande av kallelse 
 
att godkänna att kallelse till årsmöte har skett på stadgeenligt korrekt sätt 
 
 
4. Fastställande av föredragningslista 
 
att fastställa föreliggande föredragningslista 
 
 
5. Fastställande av röstlängd 
 
att upprättad närvarolista ska vara tillika röstlängd om omröstning begärs 
 
 
6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Partiavdelningsstyrelsens förslag: 
att fastställa verksamhetsberättelse för 2021 och lägga denna till handlingarna (Bilaga 1) 
 
 
6 b. Ekonomisk redovisning för 2020 
 
Partiavdelningsstyrelsens förslag: 
att godkänna ekonomisk redovisning för 2021 och lägga denna till handlingarna (Bilaga 2) 
 
 
6 c. Redovisning av tjänster från distrikt och riksorganisation inför ansökan om 
partistöd 
 
Partiavdelningsstyrelsens förslag: 
att godkänna redovisning av tjänster erhållna från distrikt och riksorganisation (Bilaga 3) 
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7. Revisorernas berättelse 
 
att lägga revisorernas berättelse och granskningsintyg till handlingarna (Bilaga 4) 
 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet 
 
att bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för 2021 
 
 
9. Val av partiavdelningens styrelse 
 
Valberedningens förslag: 
att för perioden fram till årsmötet 2023 utse en styrelse med 8 ordinarie och 4 ersättare 
 
att som styrelseledamöter på 2 år utse: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anna-
Karin Yngvesson, Jan Johansson, Samuel Nikolausson, Gunnel Lundgren 
 
att som ersättare i styrelsen på 1 år utse: Therese Petersson 
 
att som ersättare i styrelsen på 2 år utse: Per-Egon Eliasson 
 
att som ordförande utse: Benjamin Petersson  
 
att som vice ordförande utse: Johanna Danielsson, samt  
 
att som sekreterare utse: Gunnel Lundgren 
 
(På årsmötet 202o utsågs Anders Griph, Ann-Catrin Ek på 2 år som ordinarie och som 
ersättare i styrelsen på 2 år Dan Thelander, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson. Dan 
Thelander avslutar sitt tvååriga uppdrag redan nu och i stället föreslås Per-Egon Eliasson 
som ersättare på två år) 
 
 
10. Adjungerad i styrelsen 
 
Valberedningens förslag: 
att för perioden fram till årsmötet 2022 till styrelsen adjungera partiavdelningens 
kommunpolitiska gruppledare med närvaro- och yttranderätt 
 
 
11. Val av revisorer och tillika granskare enligt regelverk för erhållande 
partistöd 
 
Valberedningens förslag: 
att som ordinarie revisorer utse Hugo Cruz och Helmer Andersson 
 
att som ersättare för revisorer utse Stefan Hjälmeby och Stefan Sven-Åke Gårdstam, samt 
 
att i revisionsuppdrag ingår att vara granskare och utfärda granskningsintyg enligt regelverk 
för erhållande av partistöd 
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12. Val av ombud och ersättare till partidistriktstämmor, 8 ordinarie och 5 
ersättare 
 
Valberedningens förslag: 
att som ombud och ersättare vid distriktsstämmor utse ordinarie och ersättare i 
partiavdelningens styrelse kompletterat med Stefan Gustafsson,  
 
att både ordinarie och ersättare i styrelsen tillsammans med Stefan Gustafsson inbjuds delta 
i distriktsstämmor, samt 
 
att tjänstgöring vid distriktsstämma sker i bokstavsordning om fler än 8 deltar 
 
att utifrån fastlagd princip utse som ordinarie ombud: Benjamin Petersson, Johanna 
Danielsson, Anders Grip, Gunnel Lundgren, Jan Johansson, Ann-Catrin Ek, Samuel 
Nikolausson, Anna-Karin Yngvesson och som ersättare till ordinarie ombud utse: Per-Egon 
Eliasson, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson, Therese Petersson, Stefan Gustafsson 
 
 
13. Nominering av ombud till riksting 
 
Valberedningens förslag: 
att som ombud till riksting nominera Anna-Karin Yngvesson, Stefan Gustafsson, Benjamin 
Petersson 
 
 
14. Val av kommunpolitisk gruppledare 
 
Valberedningens förslag: 
att som ordinarie kommunpolitisk gruppledare utse Stefan Gustafsson med Fredrik 
Håkansson som ersättare 
 
 
15. Val av kassör 
 
Valberedningens förslag: 
att som kassör utse Jan Johansson 
 
 
16. Val av medlemsregisteransvarig 
 
Valberedningens förslag: 
att som medlemsregisteransvarig utse Jan Johansson 
 
 
17. Beslut om firmatecknare 
 
Valberedningens förslag: 
att som firmatecknare för partiavdelningen var för sig utse Benjamin Petersson och Jan 
Johansson 
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18. Valberedning 
 
att som valberedning inför årsmötet 2022 utse Helmer Andersson, Hugo Cruz och Annika 
Andersson, samt 
 
att Helmer Andersson ska vara sammankallande 
 
 
19. Valsedlar i kommunvalet 2022 
 
Nomineringskommitténs förslag: 
att fastställa förslag till valsedlar i kommunvalet 2022 (Bilaga 5), samt 
 
att ge partiavdelningsstyrelsen rätt att göra mindre justeringar i valsedlarna 
 
 
20. Verksamhetsplan 2021 
 
Partiavdelningsstyrelsens förslag: 
att fastställa verksamhetsplan för 2022 enligt redovisat förslag (Bilaga 6) 
 
 
21. Budget 2021 
 
Partiavdelningsstyrelsens förslag: 
att fastställa budget för 2022 enligt redovisat förslag (Bilaga 7) 
 
 
22. Anmälningsärenden 

• Val av val- och kampanjledare 
• Val av förstanamn och KSO-kandidat 
• Val av valledningsgrupp 

 
Partiavdelningens förslag: 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
23. Motioner 
 
att ärendet utgår eftersom inga motioner har inlämnats 
 
 
24. Uttalanden och skrivelser 
 
Partiavdelningens årsmöte har inga inkomna förslag till uttalanden eller skrivelser 
 
 
25. Övriga frågor 
 
  
26. Avslutning 
 
Ordföranden förklarar årsmötesförhandlingarna avslutade 


