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Dagordning, extra medlemsmöte,
Piratpartiet i Stockholms län

Torsdagen 29:e November 2012

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd
Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi en lista över 
närvarande.

3. Val av mötesfunktionärer
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

3.1 Val av mötesordförande
En mötesordförande väljs av medlemsmötet med uppgift att leda mötet under dess arbete.

Förslag att: mötet väljer Rene Malmgren som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare
Medlemsmötet väljer en mötessekreterare som har till uppgift att skriva medlemsmötets protokoll.

Förslag att: mötet väljer Elin Andersson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare
Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från medlemsmötet. Två eller flera justerare bör utses 
för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet.

Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

4. Adjungeringar
Enligt stadgan:

§ 2.3

Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen 
sedan två (2) månader före rösttillfället.

Det står ingenting i stadgan om närvaro- yttrande- och förslags-rätt. Medlemsmötet kan välja att 
adjungera vem som helst med närvaro-, yttrande- och förslags-rätt. Rösträtt kan inte fås på detta sätt.

Förslag att: Alla som är närvarande vid medlemsmötet och inte har stadgemässig rätt att vara där 
adjungeras till mötet och får närvaro-, yttrande- och förslags-rätt till mötet.
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5. Mötets behörighet
Enligt stadgan:

§ 4.2

Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara 
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse 
ska ske i enlighet med § 3.2.

§ 3.2 

Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har 
gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och 
innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet 
(motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets 
hemsida behöver kallelsen återges även där.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar i föreningen som gett sin e-postadress till Piratpartiet. Kallelse 
har även postats på http://stockholm.piratpartiet.se

Kallelsen innehåller information om hur en medlem kan väcka ett ärende till att behandlas på mötet.

Kallelsen skickades ut Måndagen den 12:e November 2012.

Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.

6. Godkännande av dagordning
Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på kongressen. Endast de ärenden som 
nämns i kallelsen 

Föreslagen dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer

3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
3.3 Val av justerare

4. Adjungeringar
5. Mötets behörighet
6. Godkännande av dagordning
7. Propositioner
8. Proposition 1: Öppen källkod i offentlig förvaltning
9. Proposition 2: Psykisk ohälsa i skolan
10. Proposition 3: Skattefinansierad kollektivtrafik
11. Mötets avslutande

Förslag att: mötet godkänner dagordningen.
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7. Propositioner
Propositioner är förslag från styrelsen som medlemsmötet ska ta ställning till.

8. Proposition 1: Öppen källkod i offentlig förvaltning
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som 
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta 
om. Proposition 1 finns i Bilaga 1 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på 
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

9. Proposition 2: Psykisk ohälsa i skolan
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som 
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta 
om. Proposition 2 finns i Bilaga 2 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på 
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

10. Proposition 3: Skattefinansierad kollektivtrafik
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som 
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta 
om. Proposition 3 finns i Bilaga 3 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på 
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

11. Mötets avslutande
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