
Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län
Torsdagen 23:e Augusti 2012

1. Mötet öppnas

2. Närvaro/Frånvaro
Man är närvarande om man har avlagt röst i minst en fråga.

3. Val av mötesfunktionärer

3.1 Val av mötesordförande
Den här typen av möte behöver ingen mötesordförande.

Beslutsförslag: Posten mötesordförande vakantsätts.

3.2 Val av mötessekreterare
Elin Andersson är, i sin roll som styrelsesekreterare mötessekreterare.

Beslutsförslag: Elin Andersson väljs som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare
Två justerare ska väljas för att justera protokollet. Då det är svårt att nominera med den här mötesformen så 
föreslåt styrelsesekretareren Johan Karlsson och Emelie Skoog som justarere.

Beslutsförslag: Att välja Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

4. Mötets behörighet
För att mötet ska vara behörigt krävs att kallelsen har gått ut minst två dagar i förväg och att minst två 
tredjedelar av ledamöterna deltar eller att mötet kallats en vecka i förväg och att minst hälften av ledamötena 
deltar.

Beslutsförslag: Mötet anses behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning
Då vi enbart voterar om sakfrågor så kan vi inte ändra i dagordningen.

Beslutsförslag: Mötet godkänner dagordningen.

6. Beslut om arbetsgång under hösten
Under det (ej korrekt kallade) styrelsemötet som hölls tisdagen den 21:a Augusti så diskuterades följande 
arbetsplan för hösten fram:

• Styrelsen ska på plattformen Free & Social arbeta fram en lista med sakpolitiska förslag.

• De förslag som får minst tre ”likes” noteras i en separat lista.

• På ett styrelsemöte som hålls fredagen den 31:a Augusti går styrelsen igenom listan över de förslag 
som presenterats på F&S. Styrelsen väljer ut tre fokusområden som vi jobbar med under hösten. 



Styrelsemötet hålls via mail.

• De tre fokusområden som styrelsen tycker bäst om kommer diskuteras afk på Otrolig! Onsdag! 
under hösten.

• På de tre diskussionskvällarna kommer medlemmarna att ta fram färdiga politiska förslag.

• Efter de tre diskussionskvällarna så har styrelsen ett styrelsemöte. På detta styrelsemöte så röstar 
styrelsen om att anta de färdiga politiska förslagen som propositioner inför ett extra medlemsmöte. 
Föreslaget datum för medlemsmöte är torsdagen den 29:e November. 

• På medlemsmötet som hålls torsdagen den 29:e November antas propositionerna (förhoppningsvis) 
som sakpolitik för Piratpartiet i Stockholms län.

Beslutsförslag: att mötet godkänner ovanstående arbetsgång.

7. Antagande av skrivelse för Wikileaks
Erik Lönroth har tagit fram en skrivelse angående Wikileaks. Skrivelsen har funnits att beskåda på Ung Pirat 
– Stockholms kansli. De styrelseledamöter som inte har sett skrivelsen har fått den skickad hem till sig via 
papperspost.

Beslutsförslag: att mötet ställer sig bakom Eriks skrivelse.

8. Nästa styrelsemöte
Vi har diskuterat att ha styrelsemöte varannan månad. Då nästa möte skulle infalla två veckor innan det är 
dags att ha det andra styrelsemötet i den föreslagna arbetsgången ovan är det bättre att skjuta på det lite.

Beslutsförslag: Att styrelsen håller nästa (afk-)styrelsemöte den 6:e November 2012.

9. Mötets avslutande
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