Den 14 februari 2016

Bildandemöte
Bildandemöte för
Sverigedemokraterna Vetlanda
Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.
xxxxxxxx xxxxxxxx förklarar mötet för öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
Valdes xxxx xxxxx xxxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 3. Val av mötessekreterare.
Valdes xxxxx xxxxxxx medlemsnr xxxx.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Valda xxxxxx xxxxxx medlemsnr xxxx och xxxx xxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till x röstberättigade. Röstlängd bifogas protokollet.
§ 6. Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§ 7. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 8. Beslut om att bilda kommunförening samt antagande av namn och geografisk omfattning.
Mötet beslöt att bilda kommunföreningen som kommer att heta Sverigedemokraterna xxxxxxxx samt att
geografiskt område skall vara xxxxxxx kommun.

§ 9. Beslut om antagande av partiets stadgar.
Mötet beslutade att anta Sverigedemokraternas partistadgar.
§ 10. Fastställande av antalet ledamöter i kommunföreningsstyrelsen.
( minst 5, högst 12) Antalet ledamöter i kommunföreningsstyrelsen skall vara x till antalet.
§ 11. Fastställande av antalet suppleanter i kommunföreningsstyrelsen.
(minst 1, högst 10) Antalet suppleanter i kommunföreningsstyrelsen skall vara x till antalet.
§ 12. Val av ordförande för en tid av 1 år.
Till ordförande valdes xxxxx xxxxx medlemsnr xxxxxx.
§ 13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år.
Till vice ordförande valdes xxxxx xxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 14. Val av andre vice ordförande för en tid av 1 år. valfritt
(valfritt) Till andre vice ordförande valdes xxxxx xxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 15. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år.
(antalet fastställda ledamöter exkl ordf, vice ordf samt evetuellt andre vice ordf) Till styrelseledamöter
valdes xxxxxx xxxxxxx medlemsnr xxx o.s.v.
§ 16. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
Till styrelsesuppleanter valdes xxxxxx xxxxx medlemsnr xxxx o.s.v.
§ 17. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.
Till revisorer valdes xxxxx xxxxxxx medlemsnr xxxx samt xxxx xxxxx medlemsnr xxxx

§ 18. Val av 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år.
Till revisorsuppleant valdes xxx xxxxxx medlemsnr xxxx.
§ 19. Fastställande av antalet valberedare i distriktet
(3-7 ledamöter)
§ 20. Val av valberedning för en tid av 1 år.
(3-7 ledamöter) Till valberedning valdes xxxx xxxxxxx medlemsnr xxxx o.s.v.
§ 21. Mötet avslutas.

§ 22. Övriga frågor.
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