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Kallelse till medlemsmöte,
Piratpartiet i Stockholms län
Praktisk information
Medlemsmötet är det årliga mötet som en förening håller när
det är dags för styrelsen att redogöra för året som gått, och
för medlemmarna att rösta fram nya planer och ny politik
som föreningen ska genomföra detta år. Det vill säga, det är
nu du som medlem får vara med och bestämma vad
Piratpartiet i Stockholms Län ska syssla med 2013.
Mötet kommer att äga rum den 27 februari 2013, klockan
18.00.
Vi kommer att befinna oss i Ung Pirat Stockholms kansli,
som Ung Pirat Stockholm vänligen lånat ut till oss. Kansliet
finns på adressen Styrbjörnsvägen 3.
Enklaste sättet att ta sig dit är buss 161 till Styrbjörnsvägen. Den stannar precis utanför. Alternativ
resväg är med tunnelbanan till Aspudden och sen gå en liten bit.
Karta finns på: http://goo.gl/maps/SO2ZY

Kontakt
Om ni behöver hjälp att hitta eller har några frågor, kontakta Johan Karlsson på telefonnummer
0737-68 92 68 eller mailadress johan.karlsson@piratpartiet.se

Möteshandlingar
Möteshandlingar till medlemsmöte kommer anslås på http://stockholm.piratpartiet.se och mailas ut till
alla föreningens medlemmar senast 5 dagar innan mötet.
På plats kommer vi att ha utskrivna möteshandlingar för de som inte har med egna.

Motioner
Vill du lägga förslag som Piratpartiet i Stockholms läns medlemmar ska ta ställning till? Skicka in en
motion till johan.karlsson@piratpartiet.se senast 20 mars, en vecka före medlemsmötet.

Vi ses på medlemsmötet!
Hälsningar,
Elin Andersson
Sekreterare och pressansvarig
Piratpartiet i Stockholms län
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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

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten

Org. nr: 802466-0881

stockholms_lan@piratpartiet.se
stockholm.piratpartiet.se

1

Verksamhetsberättelse, Piratpartiet i Stockholms län 2012
Lördagen 23:e februari 2013

Maj 2012
Den 9:e maj hölls det första medlemsmötet för Piratpartiet i Stockolms Län.
Till ordförande valdes René Malmgren, till sekreterare Elin Andersson och till ledamöter Emelie
Skoog, Johan Karlsson, Erik Lönroth, Emil Isberg och Daniel Fredriksson.

Augusti 2012
Piratpartiet i Stockholms Län deltog på Pridefestivalen i Stockholms stad för Piratpartiet SE:s räkning.
Vi deltog i paraden samt hade ett tält inne på området under hela veckan. Många medlemmar värvades
och vi blev till och med utmämnda som den utsände DN-reportens favoritekipage i paraden. Och
massa boobs!
En infoträff hölls på kansliet för att träffa nya medlemmar och för att skapa en rikting för hösten.
Kvällen blev startskottet för traditionen att livesända träffarna på kansliet.
Bambuser:
Del 1:http://bambuser.com/v/2922164
Del 2:http://bambuser.com/v/2922257

Piratpartiet i Stockholms Län deltog framgångsrikt på Kringelfestivalen i Södertälje och värvade dels
många medlemmar och såg till att hundratals människor såg oss.

September 2012
Piratpartiet i Stockholms Län deltog på World Day of Sign Languages.
På ett styrelsemöte valdes de tre fokusområdena som styrelsen ska verka för under hösten: skolelevers
psykiska hälsa, öppen källkod i offentlig förvaltning och fri kollektivtrafik.

Oktober 2012
Anna Troberg, partiledare, kom och föreläste på kansliet i Stockholm. Kvällens ämne var insändare
och vi livesände såklart: http://bambuser.com/v/3032307
En introduktionskväll för nya medlemmar hölls också där tio helt nya medlemmar dök upp, varav
flera har blivit stammisar på kansliet.
Den första politikkvällen hölls om öppen källkod i offentlig förvaltning. Vi fick till över 25 att-satser
som styrelsen sedan koncentrerade till en proposition.
Veckan därpå hölls den andra politikkvällen om elevers psykiska ohälsa. Det blev mycket diskussion
och förtroliga samtal om upplevelsen av skolans hantering av elevers problem.
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November 2012
Den tredje och sista politikkvällen blev om fri kollektivtrafik. Diskussionen gick varm om fri tillgång
till infrastruktur och gratispartiet. Spännande politik har tagits fram!
En kväll tillägnad debatt hölls, där vi övade oss i att vässa argument och stå och tala i mikrofon
framför en publik. Väldigt roligt och stimulerande!
Styrelsen deltog i ett demonstration mot rasism och främlingsfientlighet i Södertälje tillsammans med
andra politiska partier och organisationer. Vår närvaro var mycket uppskattad.
Ett extra insatt medlemsmöte hölls där två propositioner om öppen källkod i offentlig förvaltning och
skolelevers psykiska hälsa antogs som officiell politik!
Kansliet fick besök av Drott, svenska piratrörelsen inneboende retoriska expert. Kvällen livesändes:
http://bambuser.com/v/3166278

December 2012
En kväll i december ägnades helt åt att baka pepparkakor :-)
Styrelsen deltog på en demonstration mot INDECT tillsammans med Ung Pirat och flera andra partier
samt anonymous.
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Ekonomisk berättelse, Piratpartiet i Stockholms län 2012
Lördagen 23:e februari 2013

1. Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning
2. Budgetutfall
2.1 Noter:
3. Resultaträkning
4. Balansräkning

2. Budgetutfall
Bidrag
Frivillig medlemsavgift
Stockholm Pride

25000
2000
0

0
0
24070

0%
0%
INF

UTGIFTER
Stockholm Pride
Övriga småutgifter

25000
2000

24070
44

96%
2%

S:A Inkomster
S:A Utgifter

27000
27000

24070
24114

89%
89%

0

-44

TOTALT

2.1 Noter
Inkomster
Stockholm Pride
De inkomster som finns i budgetposten är vidarefaktureringar av fakturor
som är adresserade till Piratpartiet i Stockholms Län, till Ung Pirat och
Piratpartiet.

Bidrag från Piratpartiet
Eftersom Piratpartiet i Stockholms Län inte har ett bankkonto har Piratpartiet
inte kunnat betala ut bidrag.
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Utgifter
Stockholm Pride
De utgifter som funnits på budgetposten Stockholm Pride har varit fakturor
som sedan vidarefakturerats till Ung Pirat och Piratpartiet.

Övriga småutgifter
Denna budgetpost innehåller en utskrift av möteshandlingar som måste betalas
så fort ett bankkonto för Piratpartiet i Stockholms Län skaffats.
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3. Resultaträkning
Belopp

% Av Intäkter

INTÄKTER
Stockholm Pride
S:A RÖRELSENS INTÄKTER

24070
24070

100.00%
100.00%

ÖVRIGA KOSTNADER
Stockholm Pride
S:A ÖVRIGA KOSTNADER

24070
24070

100.00%
100.00%

S:A RÖRELSENS KOSTNADER

24070

100.00%

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

0.00%

Årets resultat
RESULTAT

0
0
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4. Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Leverantörskulder
Årets resultat
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Revisionsberättelse, Piratpartiet i Stockholms län 2012
Tisdagen 26:e februari 2013
Revisorn har ej inkommit med revisionsberättelse i tid. Ifall revisorn inkommer med
revisionsberättelse så kommer styrelsen bifoga den som en bilaga till det här kompendiet.
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Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013
Senast reviderat: 2013-02-23
Att föreningen under året ska:
1. Ta initiativ till att representera Piratpartiet på Stockholm Pride 2013
2. Fortsätta ta fram ett sakpolitiskt program för Piratpartiet i Stockholmsregionen
3. Driva ideologisk debatt i Stockholmsregionen
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Budget, Piratpartiet i Stockholms län 2013
Senast reviderat: 2013-02-23

INKOMSTER
Bidrag från Piratpartiet
Frivillig medlemsavgift

25000
2000

TOTALT

27000

UTGIFTER
Kampanj
Småutgifter

-25000
-2000

TOTALT

-27000

SUMMA

0
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Proposition 3 Skattefinansierad Kollektivtrafik
Det finns stort utrymme att förbättra Stockholms lokaltrafik, och göra resenärerna nöjda med sin resa. Vi
måste ändra inställningen till lokaltrafiken från, som det är nu, att folk pratar illa om lokaltrafiken, till
någonting bättre. En vision bör vara att allting fungerar och då det inte fungerar ska resenärerna få realtime
uppdateringar, både från sociala medier och elektroniska tidtabeller. Visionen bör innehålla att folk är stolta
över sin lokaltrafik, tar hand om den, och brukar den så mycket som det är absolut möjligt. Då vi uppnått
dessa mål bör vi inte sluta visionera, utan vi ska fortsätta sträva efter att förbättra lokaltrafiken så att den
fortsätter vara en lokaltrafik i världsklass
Idag finansieras kollektivtrafiken i Stockholms län främst av bidrag av Stockholm Läns Landsting, och
försäljning av biljetter är endast en liten del av SLs intäkter. Skulle kollektivtrafiken i stället finansieras helt
av skatter så behövs en höjning av skatten på 1,24 procentenheter. 1,24 procentenheter är en rejäl ökning av
skatten, men inte så mycket om man räknar på det. Till exempel ett par med två barn, som tjänar 58000 SEK
före skatt, skulle tjäna 492.4 SEK var månad. En ensamstående som tjänar 24000 SEK skulle tjäna 492.4
SEK var månad. Ett övre medelklasspar som tjänar 100000 SEK skulle däremot förlora 250 SEK på
skattehöjningen. Detta är räknat med skäligt bruk av SL, med i genomsnitt en remsa per person i månaden.
Vandalism i kollektivtrafik är ett stort problem i dag. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår
kollektivtrafik och jobbar hårt att göra resorna som görs bekväma för resenärerna för att göra
kollektivtrafiken till någonting som Stockholmare är stolta för. Enligt SL så utgör intäkter för reklam endast
2689 miljoner SEK per år. Det är alltså bara 1,6 procentenheter av SLs intäkter, trots den stora mängd reklam
som finns i lokaltrafiken idag. Därför är det befogat att ta bort all reklam i kollektivtrafiken och i stället ha
kultur och samhällsinformation hängandes på väggarna för allmän beskådan.
Beräkningar
Att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik utan spärrar och biljettkontroller
Att verka för att kollektivtrafiken bättre håller tider och att förbättra informationen om förseningar
Att fortsätta satsa hårt för att förbättra kollektivtrafiken så att den håller hög standard och värderas högt
Att det ska finnas fritt wifi i kollektivtrafiken där det är tekniskt möjligt
Att verka för en kollektivtrafik fri från reklam
Att verka för att frågan utreds av experter inom området huruvida det är genomförbart eller ej då vi kommer
in i Stockholms Landsting
Att verka för att data som samlas in om det kollektiva resandet ska vara anonym och aldrig kunna kopplas till
en individ
Att verka för en kollektivtrafik med goda tvärförbindelser
Att reklamen i kollektivtrafiken ersätts av samhällsinformation och kultur som är licensierad under Creative
Commons eller likvärdig licens
Att erbjuda de som jobbar inom det kollektiva vidareutbildning till trivselvärdar
Att verka för ökandet av antalet trivselvärdar för att göra resandet med kollektivtrafiken tryggt och säkert
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Valberedningens förslag, Piratpartiet i Stockholms län
2013
Lördagen 23:e februari 2013

Styrelseförslag 1
Ordförande
Erik Lönnroth
Sekreterare
Johan Karlsson
Kassör
Emelie Skoog
Ledamöter
Rene Malmgren
Elin Andersson

Styrelseförslag 2
Ordförande
Rene Malmgren
Sekreterare
Johan Karlsson
Kassör
Emelie Skoog
Ledamöter
Erik Lönnroth
Elin Andersson

Motivation till styrelseförslagen
Det har varit den här valberedningens förståelse att dålig närvaro och till viss del engagemang i den
tidigare styrelsen legat till grunden för problem för styrelsens funktion. Därför har jag valt att
begränsa antalet medlemmar i styrelsen till dess absoluta minimum för att förhoppningsvis skapa en
aktiv kärna runt vilken aktivitet kan byggas i mera exekutiva funktioner, t.ex. ad hoc arbetsgrupper.
Jag rekommenderar årsmötet att till ordförande antingen ge Rene Malmgren fortsatt förtroende eller
att välja Erik Lönnroth. Längre förklaring av valberedningens resonemang bakom nomineringarna kan
ges på mötet.

Övriga poster inom föreningen:
Valberedning
Max Gnipping
Revisor
Gustav Nipe
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