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L . Mdtetoppnas
Erik Liinroth rippnademcitet20:40

2 . Ndrvaro/FrAnvaro
vi en lista rjver
Vi vill gernaveta vilka som var med och rcjstade.Pd den hiir punktensammanstdller
nHrvarande.
Ndrvarande,elektroniskt:
Erik Ldnroth
EmelieSkoog
Damien Marchese
JohanKarlsson

'l

3. Valav motesfunktiondrer
en sekreterareoch en eller tvi justerare
Vi viiljer en mcjtesordforande,

3.1-Val av m1tesordfdrande
Beslut att: motetviiljer Erik Lrjnroth som mcitesordforande.

f
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3.2 Val av mdtessekreterare
en sekreterareoch en eller tvi justerare
Vi vAljer en motesordfcirande,

,

Beslut att: mdtetviilier JohanKarlssonsom mcitessekreterare.

3.3 Valavjusterare
en sekreterareoch en eller tv6 justerare
Vi viiljer en mcitesordforande,
Beslut att: mcitetvdljer Emelie Skoogoch DamienMarchesesom justerare.

behdrighet
4. MOtets
Kallelseska enligt stadgarnaha g&ttut minst en veckai forviig ifall minst 50%oav styrelsener
ndrvarandeoch minst 2 dagari fdrviig ifall minst tvd tredjedelarav styrelsendr ndrvarande.
Enligt dokumentet"styrelsensarbetsformer"ska kallelsealltid ha gitt ut en vecka i ftirviig.
Beslut att: mdtet finner sig behdrigt kallat.
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av dagordning
5. Godkiinnande
Fiireslagendagordning:
1. Mdtet dppnas
2. Ndrvaro/Fr&nvaro
3. Val av mtitesfunktiondrer
3.1 Val av motesordftirande
3.2 Val av mtitessekreterare
3.3 Val av justerare
4. Mcitetsbehorighet
5. Godktinnandeav dagordning
6. Eventuellatidigareper-capsulam-beslut
7. Beslutsuppfdljning
B. Eventuellatidigarebordlagdafrigor
9. Val av firmatecknare
10. Motesschemaftir 6ret
11. Konkretiseringav verksamhetsplanen
12. Uppdaterastyrelsensarbetsformer
13.StockholmPride2013
14.Deligeringav ansvarsomrAden
15. Ovrigt
15.1Andring av stadgar
15.2Lokal ftir 3:a april ndr hax koururer
15.3Flattr, Bitcoin, Bankkonto
15.4Festivalkit:5000krbudget(PP+UP)
15.5Radiopratare
15.6 Oppnamumble ftir pirat-allmdnheten
16. Ndstasty'relsemote
17. Mtitets avslutande
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dndringar.
Beslut att: mijtet godkdnnerdagordningenmed ovanstAende

6. Eventuellatidigareper-capsulam-beslut

j

som har tagitsundertiden mellan fdrra
Under den hhr punktenprotokollfdr vi de per-capsulam-beslut
och dettastyrelsemcitet.
Beslut att: styrelsennoterar att inga per-capsulam-besluthar tagits sen ftirra styrelsemotet.

7. Beslutsuppfoljning
Under den hdr punkten gir vi igenom beslutspunkternafrin fijna m0tet och fiiljer upp ifall nigot
behrivervidare uppftiljning.
Beslut att: punktenbordliiggs till ndstamtite.

fr&gor
tidigarebordlagda
B. Eventuella
Under den hdr punkten 96r vi igenom de frigor som bordladespA fona motet.
Beslut att: styrelsennoterar att det inte finns nigra tidigare bordlagda frigor.
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Valav firmatecknare
Firmatecknaredr de som f6r ingd avtal fiir fcireningensrdkning. Det dr brukligt att pi den hdr punkten
dra tillbaka firmateckningsrdttfor den avgAendestyrelsenoch ge teckningsrdtttill ordfcjrandeoch
kassor.
Beslut att: Styrelsenbeslutaratt Aterkallaall tidigare firmateckningsrett.
Beslut att: Styrelsenbeslutaratt fdreningensfirma tecknasvar fcir sig av fdreningensordforande,
kassdr,EmelieSkoog(19920116-5249).
och fdreningens
Erik Lcjnroth(19780328-0317)

for Aret
1-0.Motesschema
Det dr smidigt att i fdrvdg bestdmmandr vi vill ha formella mcjtenfrir att diskuterasakeroch ta beslut
tillsammanssi att sAm6ngasom mdjligt kan planerain dessai sina kalendrar.
Beslut att: Styrelsenhar 6 ordinariemcjtestillfdllenunder 8ret.Prelimindradatumiir 14:eApril
(extrainsatt,verksamhetsplan),
1:a Juni, 12:eAugusti, 7:e Oktober,2:a December,13:eJanuari
(extrainsatt,frirberedadokumentinfrjr medlemsmotet),3:e Februari.

av verksamhetsplanen
1-1.Konkretisering
gir igenom och planerarhur den ska
n-rcitet
Det dr brukigt att styrelsenunderdet konstituerande
genomforapunkternasom stir i verksamhetsplanen.
Eftersomdettamritetdr ett telefonmoteoch
verksamhetsplanen
5r ganskamassivkan det dock bli svirt att gdra det pA ett dvergripligtsdtt.Ddrfcjr
istdlletbehandlaspi ett extrainsattstvrelsemcite
att verksamhetsplanen
den 14:e
fdreslArsekreteraren
April.

.

Beslut att: punktenbordliiggstill niistamrjte.

12. Uppdaterastyrelsensarbetsformer
Dokumentetsom beskriverv6rt arbetssdttbehcjveruppdaterasfcir att passaden nya styrelsen.
'

till sekreteraren
att i sanr6d med ordforandeninkomma med frirslag
Beslut att: Styrelsenr-rppdaterar
till uppdateringarav dokumentet.

13. StockholmPricie2OI3
i Piratpartieti
Ledningeni Piratpartiethar inofficiellt tagit kontaktmed styrelsemedlemmar
av att hilla i evenemanget
Stockholmsldn och undratifall Piratpartieti Stockholmsldn dr intresserade
i ir igen.
-

Beslut att: Styrelsenstdllersig positiv till an deltapA StockholmPride och delegerartill Elin
Anderssonatt utredaifall dettalir mdjligt. Elin f6r ocks&ansvarfrjr att att realiseraett eventuellt
deltagandeoch f6r rett att tecknaafial med StockhomPride om monterplatsfor Piratpartieti
Stockholmsldns rdkning.
sig mot beslutetmed fdljandemotivering:Medlemsmbtet
Reservation: JohanKarlssonreserverade
visade med stor tydlighet att det inte ville att vi skulle delta pi Stockholm Pride genom att stryka den
punkten ur verksamhetsplanen.
Att endebeslutaatt medverkadr inget som vi i styrelsenhar mandat
att gdra.
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14. Deligering
av ansvarsomrAden
har uppfattatatt det i styrelsenfinns en vilja att snabbtkunnakomma till skott och grira
Sekreteraren
sakersamtidigtsom det finns en oro om att formalia och styrelsemciten
kommer saktaner och sefta
kiippar i hjulet eftersomdet behcjvertas beslutom viildigt m6ngaobetydligasmdsaker.
I versamhetsplanen
finns det en punkt om att vi ska organiseraossi arbetsgrupper
frir att komma runt
det hdr problemet.Det dr dock viktigt att dvergengentill att arbetai arbetsgrupper
gdrs ordentligtoch
inte som n6gotfulhack.DiirfcjrfcjreslArsel<reteraren
en tillfiillig lcisningmed att deligerabeslutsratt
om ndgraviktiga omr6densom vi omg&endem6stekomma ig6ng och arbetamed.
Beslut att: Dra tillbaka all deligeringoch alla uppdragsom tidigarestyrelserhar gett.
Beslut att: Utse Elin Anderssontill pressansvarig
och ge Elin mandatatt beslutaover hur vi
kommunicerarmed pressen.
Beslut att: Utse Erik Lcjnrothtill kampanjansvarigoch ge Erik fria tyglar att liigga upp
kampanjarbetet.
Beslut att: Deligeratill Emelie Skoogatt ta fram och genomforaen plan frir hur vi kan finansiera
verksamheten.Emelie fir ocksAett dvergripandeansvarfrir hur ekonominska skcjtas.
Beslut att: Deligeratill Erik Ltinroth att ta fram och borja implementeraen kommunikationsstrategi.
Beslut att: Deligeratill JohanKarlssonatt ta hand om medlemsselice.
Beslut att: Utse Damientill att vara talespersoni infrastrukturfrigor.
Beslut att: Alla som har ndgotansvarsomrdde
ska rapporteratillbaka vad som gjortstill niista
ordinariestyrelsemcite.

15.Ovrigt
PApunktenOvrigt kan man ta upp punktersom inte finns med pAdagordningen.Punkterunder Owigt
behrjverrninst 75%omajoritetbland de ndrvarandefol att gd igenom.

15.1-Andring av stadgar
Beslut att: Deligeratill Johanatt skriva eir motion eller yrkandefrir att foi'hindraatt syftenamed
Piratpartietsstyrelsesproposition"Medlemskapi lokala fcireningar"gir igenom.
Beslut att: SkriftligenmeddelaPiratpartietsstyrelseom att Piratpartieti Stockholmslans styrelse
tycker det iir tr6kigt att Piratpartietsstyrelsedndrarspelreglernautan att ensmeddelaoss,och dn
mindre fr6gaoss,innan.

L5.2Lokalfdr 3:a aprilner hax kommer
Beslut att: Kvdllen med HAX skavara pi Caf6 Gr6munkenom mdjligt
Beslut att: Deligeratill Erik att pratamed Caf6 Grimunken om detta

15.3Flattr,Bitcoin.Bankkonto
Beslut att: Notera att Emelie redanjobbar med att settaupp konton frir detta fiir att kunna ta emot
donationer.

15.4Festivalkit:5000krbudget (PP+UP)
Beslut att: Deligeratill Emelie att underscjka
mdjligheternatill samfinansieringtill dettamed Ung
Pirat Stockholmsditriktet
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Johanatt underscikamiijligheterna till samfinansieringtill detta med

Beslut att:
Piratpartiet

15.5Radiopratare
Beslut att: Deligera till Damien att ta hjiilp av bland annatAnna Troberg och aktivistbloggen ftir att
hitta en radiopratare.

15.66ppna mumblefdr pirat-allmdnheten
Beslut att: Noteraatt Erik redanjobbar med detta.

l-6. Ndstastyrelsemdte
den 14:eApril.
Beslut att: styrelsenhAllernestastyrelsemcite

17. Motetsavslutande
Erik Lonroth frirklarademotet avslutat2l:40

JohanKarlsson,Sekreterare
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EmelieSkoog,J..,tu,u,"-DamienMarclrese,Justerare
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