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Malmö den 6 mars 2018
Till representantskapets ledamöter, ersättare och gäster

Kallelse till Malmö arbetarekommuns årsmöte
Härmed kallas du till arbetarekommunens årsmöte lördag den 24 mars i Limhamns Folkets
hus som finns på adressen Linnégatan 61. Mötet inleds 09:00. Handlingarna bifogas. Förslag
från valberedningen för årsmötesval och från valberedningen för politiska val kommer med ett
senare utskick.
Från 08:00 säljer Limhamns S-förening fika och det är möjligt att pricka av sin närvaro. Kom i
god tid till sammanträdet så att vi får en smidig avprickning! Ta med ditt medlemskort för
avprickning, ifall du saknar ett kontakta expeditionen. Eventuella återbud lämnas till
expeditionen via telefon eller e-post enligt ovan och om du är ordinarie ombud bör du även
informera ersättarna i din socialdemokratiska förening/klubb.
På årsmötet kommer vi, bland annat, att behandla förslaget till kommunalpolitiskt program.
För smidigare hantering av ändringsyrkanden får ni gärna maila in dessa till
socialdemokraterna@malmo.sap.se fram till den 22 mars, i övrigt gäller samma ordning som
vanligt med yrkanden på representantskap.
Barnpassning kan erbjudas. Ifall du är av behov - hör av dig till expeditionen snarast på
socialdemokraterna@malmo.sap.se så att vi kan ordna det praktiska.
Vi kommer att bryta årsmötesförhandlingarna för lunch. Eventuella måltidsbegränsningar i
form av allergi och/eller övrigt anmäls till expeditionen snarast.
Bilagor:
Förslag till dag- och arbetsordning - Rött häfte
Verksamhetsberättelse 2017 - Rött häfte
Ekonomisk berättelse 2017 - Orange häfte
Revisorsberättelse 2017 - Orange häfte
Grupprapporter 2017 - Gult häfte
Återrapportering av motioner bifallna under 2017 - Grönt häfte
Motioner och utlåtanden 2018 - Grönt häfte
Verksamhetsinriktning 2018/2019 – Lila häfte
Förslag till kommunalpolitiskt program- Rosa häfte
Med partihälsningar,
Joakim Sandell
Ordförande

Zinaida Kajevic
Ombudsman

