
#. Ptotolroll, stwelsGm0te Piratmniet i Stoclrh0lms lf,n
Torsdagen 21,:e Mars 2013

Mdtet oppnas
Erik Liinroth rippnade mcitet 20:40

Ndrvaro/FrAnvaro
Vi vill gerna veta vilka som var med och rcjstade. Pd den hiir punkten sammanstdller vi en lista rjver
nHrvarande.

Ndrvarande, elektroniskt:

Erik Ldnroth
Emelie Skoog
Damien Marchese
Johan Karlsson

3. Val av motesfunktiondrer
Vi viiljer en mcjtesordforande, en sekreterare och en eller tvi justerare

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

3.2 Val av mdtessekreterare
Vi vAljer en motesordfcirande, en sekreterare och en eller tvi justerare

Beslut att: mdtet viilier Johan Karlsson som mcitessekreterare.

3.3 Val av justerare
Vi viiljer en mcitesordforande, en sekreterare och en eller tv6 justerare

Beslut att: mcitet vdljer Emelie Skoog och Damien Marchese som justerare.

4. MOtets behdrighet
Kallelse ska enligt stadgarna ha g&tt ut minst en vecka i forviig ifall minst 50%o av styrelsen er
ndrvarande och minst 2 dagar i fdrviig ifall minst tvd tredjedelar av styrelsen dr ndrvarande.

Enligt dokumentet "styrelsens arbetsformer" ska kallelse alltid ha gitt ut en vecka i ftirviig.

Beslut att: mdtet finner sig behdrigt kallat.
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5. Godkiinnande av dagordning
Fiireslagen dagordning:

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. Mcitets behorighet
5. Godktinnande av dagordning
6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
7. Beslutsuppfdljning
B. Eventuella tidigare bordlagda frigor
9. Val av firmatecknare
10. Motesschema ftir 6ret
11. Konkretisering av verksamhetsplanen
12. Uppdatera styrelsens arbetsformer
13. Stockholm Pride 2013
14. Deligering av ansvarsomrAden
15. Ovrigt

15.1 Andring av stadgar
15.2 Lokal ftir 3:a april ndr hax koururer
15.3 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
15.4 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
15.5 Radiopratare
15.6 Oppna mumble ftir pirat-allmdnheten

16. Ndsta sty'relsemote
17. Mtitets avslutande

- Beslut att: mijtet godkdnner dagordningen med ovanstAende dndringar.

6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut

Under den hhr punkten protokollfdr vi de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan fdrra

och detta styrelsemcitet.

Beslut att: styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen ftirra styrelsemotet.

7. Beslutsuppfoljning
Under den hdr punkten gir vi igenom beslutspunkterna frin fijna m0tet och fiiljer upp ifall nigot

behriver vidare uppf tiljning.

Beslut att: punkten bordliiggs till ndsta mtite.
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B. Eventuella tidigare bordlagda fr&gor
Under den hdr punkten 96r vi igenom de frigor som bordlades pA fona motet.

Beslut att: styrelsen noterar att det inte finns nigra tidigare bordlagda frigor.
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Val av firmatecknare
Firmatecknare dr de som f6r ingd avtal fiir fcireningens rdkning. Det dr brukligt att pi den hdr punkten
dra tillbaka firmateckningsrdtt for den avgAende styrelsen och ge teckningsrdtt till ordfcjrande och
kassor.

Beslut att: Styrelsen beslutar att Aterkalla all tidigare firmateckningsrett.

Beslut att: Styrelsen beslutar att fdreningens firma tecknas var fcir sig av fdreningens ordforande,
Erik Lcjnroth (19780328-0317) och fdreningens kassdr, Emelie Skoog (19920116-5249).

1-0. Motesschema for Aret
Det dr smidigt att i fdrvdg bestdmma ndr vi vill ha formella mcjten frir att diskutera saker och ta beslut
tillsammans si att sA m6nga som mdjligt kan planera in dessa i sina kalendrar.

Beslut att: Styrelsen har 6 ordinarie mcjtestillfdllen under 8ret. Prelimindra datum iir 14:e April
(extrainsatt, verksamhetsplan), 1:a Juni, 12:e Augusti, 7:e Oktober, 2:a December, 13:e Januari
(extrainsatt, frirbereda dokument infrjr medlemsmotet), 3 : e Februari.

1-1. Konkretisering av verksamhetsplanen
Det dr brukigt att styrelsen under det konstituerande n-rcitet gir igenom och planerar hur den ska

. genomfora punkterna som stir i verksamhetsplanen. Eftersom detta mritet dr ett telefonmote och
verksamhetsplanen 5r ganska massiv kan det dock bli svirt att gdra det pA ett dvergripligt sdtt. Ddrfcjr
fdreslAr sekreteraren att verksamhetsplanen istdllet behandlas pi ett extrainsatt stvrelsemcite den 14:e
April.

Beslut att: punkten bordliiggs till niista mrjte.

12. Uppdatera styrelsens arbetsformer
Dokumentet som beskriver v6rt arbetssdtt behcjver uppdateras fcir att passa den nya styrelsen.

' 
Beslut att: Styrelsen r-rppdaterar till sekreteraren att i sanr6d med ordforanden inkomma med frirslag
till uppdateringar av dokumentet.

13. Stockholm Pricie 2OI3
Ledningen i Piratpartiet har inofficiellt tagit kontakt med styrelsemedlemmar i Piratpartiet i
Stockholms ldn och undrat ifall Piratpartiet i Stockholms ldn dr intresserade av att hilla i evenemanget
i ir igen.

Beslut att: Styrelsen stdller sig positiv till an delta pA Stockholm Pride och delegerar till Elin
- Andersson att utreda ifall detta lir mdjligt. Elin f6r ocks& ansvar frjr att att realisera ett eventuellt

deltagande och f6r rett att teckna afial med Stockhom Pride om monterplats for Piratpartiet i
Stockholms ldns rdkning.

Reservation: Johan Karlsson reserverade sig mot beslutet med fdljande motivering: Medlemsmbtet
visade med stor tydlighet att det inte ville att vi skulle delta pi Stockholm Pride genom att stryka den
punkten ur verksamhetsplanen. Att ende besluta att medverka dr inget som vi i styrelsen har mandat
att gdra.
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14. Deligering av ansvarsomrAden
Sekreteraren har uppfattat att det i styrelsen finns en vilja att snabbt kunna komma till skott och grira
saker samtidigt som det finns en oro om att formalia och styrelsemciten kommer sakta ner och sefta
kiippar i hjulet eftersom det behcjver tas beslut om viildigt m6nga obetydliga smdsaker.

I versamhetsplanen finns det en punkt om att vi ska organisera oss i arbetsgrupper frir att komma runt
det hdr problemet. Det dr dock viktigt att dvergengen till att arbeta i arbetsgrupper gdrs ordentligt och
inte som n6got fulhack. Diirfcjr fcjreslAr sel<reteraren en tillfiillig lcisning med att deligera beslutsratt
om ndgra viktiga omr6den som vi omg&ende m6ste komma ig6ng och arbeta med.

Beslut att: Dra tillbaka all deligering och alla uppdrag som tidigare styrelser har gett.

Beslut att: Utse Elin Andersson till pressansvarig och ge Elin mandat att besluta over hur vi
kommunicerar med pressen.

Beslut att: Utse Erik Lcjnroth till kampanjansvarig och ge Erik fria tyglar att liigga upp
kampanjarbetet.

Beslut att: Deligera till Emelie Skoog att ta fram och genomfora en plan frir hur vi kan finansiera
verksamheten. Emelie fir ocksA ett dvergripande ansvar frir hur ekonomin ska skcjtas.

Beslut att: Deligera till Erik Ltinroth att ta fram och borja implementera en kommunikationsstrategi.

Beslut att: Deligera till Johan Karlsson att ta hand om medlemsselice.

Beslut att: Utse Damien till att vara talesperson i infrastrukturfrigor.

Beslut att: Alla som har ndgot ansvarsomrdde ska rapportera tillbaka vad som gjorts till niista
ordinarie styrelsemcite.

15. Ovrigt
PA punkten Ovrigt kan man ta upp punkter som inte finns med pA dagordningen. Punkter under Owigt
behrjver rninst 75%o majoritet bland de ndrvarande fol att gd igenom.

15.1- Andring av stadgar
Beslut att: Deligera till Johan att skriva eir motion eller yrkande frir att foi'hindra att syftena med
Piratpartiets styrelses proposition "Medlemskap i lokala fcireningar" gir igenom.

Beslut att: Skriftligen meddela Piratpartiets styrelse om att Piratpartiet i Stockholms lans styrelse
tycker det iir tr6kigt att Piratpartiets styrelse dndrar spelreglerna utan att ens meddela oss, och dn
mindre fr6ga oss, innan.

L5.2 Lokal fdr 3:a april ner hax kommer
Beslut att: Kvdllen med HAX ska vara pi Caf6 Gr6munken om mdjligt

Beslut att: Deligera till Erik att prata med Caf6 Grimunken om detta

15.3 Flattr, Bitcoin. Bankkonto
Beslut att: Notera att Emelie redan jobbar med att setta upp konton frir detta fiir att kunna ta emot
donationer.

15.4 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
Beslut att: Deligera till Emelie att underscjka mdjligheterna till samfinansiering till detta med Ung
Pirat Stockholmsditriktet
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Beslut att:
Piratpartiet

Johan att underscika miijligheterna till samfinansiering till detta med

15.5 Radiopratare
Beslut att: Deligera till Damien att ta hjiilp av bland annat Anna Troberg och aktivistbloggen ftir att

hitta en radiopratare.

15.6 6ppna mumble fdr pirat-allmdnheten
Beslut att: Notera att Erik redan jobbar med detta.

l-6. Ndsta styrelsemdte
Beslut att: styrelsen hAller nesta styrelsemcite den 14:e April.

17. Motets avslutande
Erik Lonroth frirklarade motet avslutat2l:40

Johan Karlsson, Sekreterare
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