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Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län
Onsdagen 27:e februari 2013

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.

Rösträtt har de som har varit medlem i föreningen i minst två månader. 

3. Mötets behörighet
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)

Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.

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

4.1 Val av mötesordförande
Förslag att: mötet väljer Rene Malmgren som mötesordförande.

4.2 Val av mötessekreterare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson som mötessekreterare.

4.3 Val av justerare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

Förslag att: mötet väljer Erik Lönroth och Emelie Skoog som justerare.
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5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötesfunktionärer

4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av mötessekreterare
4.3 Val av justerare

5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
8. Revisionsberättelse för föregående år
9. Ansvarsfrihet
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan

11.1 Årets budget
11.2 Propositioner

12. Val av årets styrelse
12.1 Val av ordförande
12.2 Val av sekreterare
12.3 Val av kassör
12.4 Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
12.5 Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Förslag att: mötet godkänner dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde under 2012. Här är det öppet för 
medlemmar att ställa frågor om hur året har gått, hur saker genomfördes eller varför saker inte 
genomfördes.

Förslag att: Mötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde med eventuella pengar under 
2012. Här är det öppet för medlemmar att ställa frågor om hur pengarna spenderades, hur budgeten 
fungerade eller varför inga pengar spenderades.

Förslag att: Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för föregående år
Under den här punkten redogör föreningens revisor för hens uppfattning om hur styrelsen har skött sitt 
uppdrag och sin ekonomi. Revisorn kan rekommendera ansvarsfrihet om så finnes lämpligt.

Förslag att: Mötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna
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9. Ansvarsfrihet
Under denna punkt får medlemmarna ta ställning till om de vill ge den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet. Det innebär styrelsen är juridiskt befriad från sitt uppdrag och kan ej längre ställas till 
svars för eventuella oegentligheter under verksamhetsåret. 

10. Inkomna motioner
Om föreningens medlemmar har lämnat in motioner senast en vecka före medlemsmötet behandlas 
dessa under denna punkt.

11. Årets verksamhetsplan
Under den här punkten redogör styrelsen för sitt förslag på vad föreningen bör syssla med under 2013, 
alltså verksamhetsplanen. Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg 
till verksamhetsplanen innan omröstning. 

Förslag att: Mötet antar en verksamhetsplan.

11.1 Årets budget
Under den här punkten redogör styrelsen för sitt förslag på budget för 2013, alltså vad föreningen ska 
lägga pengar på. Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg till 
budgeten innan omröstning.

Förslag att: Mötet antar en budget.

11.2 Propositioner
Under den här punkten behandlas de förslag som styrelsen lagt, till exempel ny landstingspolitik. Här 
är det öppet för medlemmar att lägga ändringsförslag och tillägg till de enskilda propositionerna innan 
omröstning.

12. Val av årets styrelse
Varje medlemsmöte väljer medlemmarna den styrelse som ska leda föreningen följande år. Alla 
medlemmar kan ställa upp i valet. Inför valet ska en valberedning ta fram ett förslag på en ny styrelse 
och presentera på medlemsmötet.

12.1 Val av ordförande

12.2 Val av sekreterare

12.3 Val av kassör

12.4 Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

12.5 Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
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15. Övriga frågor
Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3)
majoritet för att mötet ska fatta beslut.

16. Mötets avslutande
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