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Varmt välkomna

LARS GUSTAFSON
Talman 2018

Kommentarer till dagordningen
Då detta är ett valmöte, som specificerat i stadgarna §5.18, så får inga andra ärenden behandlas
under mötet.
§4
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Då ingen sekreterare finns att tillgå väljs en tillfällig under mötet.
I fortsatt namnordning föreslås fullmäktige att välja Olov Günter-Hanssen
samt Anna-Malin Hallberg till justerare.
Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
runt vid mötets start.
Valen är beskrivna med namn följt av antalet platser.
Valberedningens förslag är bifogade i ett separat dokument. Om du ej är med
på listan, men vill garantera möjligheten att få kandidera på mötet, skall ett mail
skickas till talman@tlth.se innan onsdagen den 21 mars. Under mötet kommer
arvoderade poster ges 20 minuter vardera varav maximalt 8 minuter får vara
presentation, resterande tid ges till utfrågning. Notera att om ni väljer att ha en
kortare presentation så kommer tiden för presentationen vara den tiden som
är kvar till 20 minuter. För resterande poster ges 10 minuter totalt där upp till
4 minuter ges till presentation.
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