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Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län
Tid
Måndagen den 7:e Oktober 2013, klockan 20:00

Lokal
Online på mumble.piratpartiet.se. För att delta, ladda ner klienten från
http://mumble.sourceforge.net/#Get_Mumble

Möteshandlingar
Möteshandlingar till styrelsemöte, ska normalt skickas i samband med kallelsen och annars senast
tillhandahållas på mötet. Möteshandlingar publiceras på http://stockholm.piratpartiet.se senare under
kvällen.
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Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län
Måndagen 7:e Oktober 2013

1. Mötet öppnas
2. Närvaro/Frånvaro
Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi en lista över
närvarande.

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

3.1 Val av mötesordförande
Förslag att: mötet väljer Erik Lönroth som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare
Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare
Förslag att: mötet väljer Emelie Skoog som justerare.

4. Mötets behörighet
Kallelse ska enligt stadgarna ha gått ut minst en vecka i förväg ifall minst 50% av styrelsen är
närvarande och minst 2 dagar i förväg ifall minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande.
Enligt dokumentet ”Styrelsens arbetsformer” ska kallelse alltid ha gått ut en vecka i förväg.
Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.
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5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvaro/Frånvaro
3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
3.3 Val av justerare
4. Mötets behörighet
5. Godkännande av dagordning
6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
7. Rapporter från personer med ansvarsområden
7.1 Press – Elin Andersson
7.2 Kampanj – Erik Lönroth
7.3 Ekonomi – Emelie Skoog
7.4 Kommunikation – Erik Lönroth
7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson
7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping
8. Beslutsuppföljning
8.1 Pressbilder
8.2 Framtagande av landstingslista
8.3 Uppstart av kommunföreningar inom länet
8.4 Uppföljning efter TPB-festen
8.5 Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i kommuner och
landsting
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9.1 Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
9.2 Valobligationer
9.3 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som betalar avgiften
9.4 Uppdatera styrelsens arbetsformer
9.5 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
10. Deltagande på Art of Sound
11. Mediaträningshelg
12. Deltagande på manifestation
13. Informations- och samordningsmöte om valkampanjen
14. Valberedning inför medlemsmöte
15. Aktivistkväll kring fokuskommuner och analys av demografin
16. Medlemskvällar
17. Genomgång av verksamhetsplanen
18. Donationer via bitcoin
19. Inbjudan till kommuner och funktionärer i piratledarskapsutbildning
20. Samordningsmöte med kommunerna i länet
21. Kommunikationsstrategi
22. Rollbeskrivningar för styrelsen
23. Arbetsbelastningen hos styrelseledamöterna
24. Övrigt
25. Nästa styrelsemöte
26. Mötets avslutande
Förslag att: mötet godkänner dagordningen.
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6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
Under den här punkten protokollför vi de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan förra
och detta styrelsemötet.
Förslag att: styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet.

7. Rapporter från personer med ansvarsområden
Detta är ingen beslutspunkt utan en ren informationspunkt. Därför tas inga beslut. De som har
ansvarsområden inkommer med en kort rapport som bifogas protokollet.

7.1 Press – Elin Andersson
7.2 Kampanj – Erik Lönroth
7.3 Ekonomi – Emelie Skoog
7.4 Kommunikation – Erik Lönroth
7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson
7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping
8. Beslutsuppföljning
Under den här punkten går vi igenom beslutspunkterna från förra mötet och följer upp ifall något
behöver vidare uppföljning.

8.1 Pressbilder
Emelie Skoog har ansvaret för pressbiler sen beslut på förra mötet.

8.2 Framtagande av landstingslista
Inledande diskussion om hur vi ska ta fram landstingslistan.
Beslutet som togs var
att: ha som målsättning att landstingslistan ska fastställas på Piratpartiet i Stockholms läns
medlemsmöte i vår.
att: Uppdra till Elin Andersson att ta fram underlag för framställande av landstingslista.

8.3 Uppstart av kommunföreningar inom länet
Det har visats intresse för att starta kommunföreningar inom länet. Hur kan vi hjälpa aktivister och
medlemmar med detta arbete?
Beslutet som togs var att ålägga Johan att skriva en kort How-To om hur man startar upp
kommunföreningar i Stockholms län med syftet att någon annan ska kunna göra det. Max
hjälper till.
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8.4 Uppföljning efter TPB-festen
Vi har anordnat det coolaste AFK-eventet i hela piratrörelsens historia. Hur ska vi följa upp det här?
Diskussionspuckar: Samla aktivister efter festen, domänen tpb10.com, efterfest, ekonomi-uppföljning.
Beslutet som togs var
att Erik och Max anordnar en träff för aktivister efter festen.
att Erik tar kontakt med Fabel angående efterfesten.
Det är också mer jobb som är kvar efter festen. Vi måste dokumentera och sammanställa vilken
spridning och exponering vi fått och vi måste analysera exponeringen. Vi måste också stämma av med
Fabel angående avtalet.
Förslag:
att uppdra åt Max Gnipping att sammanställa exponeringen.
att uppdra åt Erik Lönroth att skapa en sammanställd dokumentation om festen som kan
presenteras för medlemar.
att anse avtalet helgat och förmedla detta till Fabel Kommunikation AB.

8.5 Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i
kommuner och landsting
Beslutet som togs var att vi ska hålla en politikkväll om korruption i landsting och
kommuner. Erik håller i kvällen och den ska ske under hösten.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
Under den här punkten går vi igenom de frågor som bordlades på förra mötet.

9.1 Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
Idag har vi inga bra rutiner för vem som får skriva vad genom våra kommunikationskanaler. Vi bör ta
fram någon policy för hur vi hanterar sådant.
Beslut att: delegera till kommunikationsansvarig Erik Lönroth att ta fram ett förslag för sådant
dokument till nästa styrelsemöte.

9.2 Valobligationer
Erik har inkommit med ett förslag om valobligationer. Erik föredrar.
Beslutet som togs var: att ålägga vår kassör att ta fram ett rimligt obligationsprogram till nästa möte.
Målsättningen med programmet ska vara att maximera mängden pengar vi kan lägga på valet 2014
utan att för den delen göra att vi inte kan bedriva god verksamhet ifall vi kommer in i landstinget.

9.3 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som
betalar avgiften
Beslutet som togs var: Emelie Skoog ska snarast börja skicka ut inbetalningskort för den frivilliga
medlemsavgiften till de medlemmar som är medlemmar innan medlemöverföringen. Emelie ska även
sätta ihop en kickback för upp till 30:- per medlem som betalar medlemsavgiften.
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9.4 Uppdatera styrelsens arbetsformer
Styrelsen uppdaterar till sekreteraren att i samråd med ordföranden inkomma med förslag till
uppdateringar av dokumentet.
Sekreteraren och ordföranden har inte hunnit diskutera igenom punkten ordentligt än.
Beslut att bordlägga frågan.

9.5 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
Delegera till Emelie att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Ung Pirat
Stockholmsditriktet
Delegera till Johan att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Piratpartiet
Beslut att bordlägga frågan.

10. Deltagande på Art of Sound
Vi har blivit erbjudna att få en plats på "Art of Sound" (Ett house event mitt i Stockholm med beräknat
2000-3000 besökare.
Vi har fått en bra plats inne på klubben som vi får göra vad vi vill av. För att folk ska ha en bra
anledning att besöka oss, så får vi bemanna vattenstationen på klubben och delar ut gratis vatten till
alla gäster. Arrangören hjälper oss lösa vattenfrågan antingen med budget, eller att vi själva kan fixa
det hela via sponsorer och därmed kunna generera en kickback för oss.
Vi hjälper dem genom att försöka få folk som vill hjälpa till att :
1. bygga på fredagen mellan 14-22. Det ingår mat, dryck och sociala smörjmedel. Biljett till lördagen
ingår också. Högst 10 personer.
2. 4 personer att bemanna vår spot på festen från kl 22-03 både fredag och lördag.
Vi kan undersöka vad ett "crew-kit" för festen skulle kosta med AoS crew samt PP-loggan för de som
bemannar vår spot på platsen. Proffsfotograf som tar bilder på PP en masse för vår räkning?
Förslag:
att vi ska vara med
att vi ska bjuda in samtliga kommuner att vara med och hjälpa till.
att vi ska informera aktivister att man kan vara med och hjälpa till och vad det innebär.

11. Mediaträningshelg
Vi har möjlighet att skicka en representant från vår förening till mediaträning från partiet centralt. Erik
föredrar.

12. Deltagande på manifestation
Vi är inbjudna att vara med på en manifestation mot främlingsfientlighet och rasism. Erik föredrar.
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13. Informations- och samordningsmöte om valkampanjen
Vi har blivit inbjudna på ett möte inför valrörelsen. Från ett mail vi fått: Moderaterna i Stockholm
inbjuder till ett gemensamt informations- och samordningsmöte angående valstugor, torgmöten och
affischering inför de båda valen 2014. Återkommer med dagordning för mötet men bekräfta gärna ert
deltagande och antal från er så snart ni kan.
Dag och tid: tisdag 22 oktober kl 10.00 Plats: Moderaternas hus, Stora Nygatan 30
Förslag att: Ge XXXXX mandat att föra Piratpartiet i Stockholms län talan på mötet givet vissa
riktlinjer.

14. Valberedning inför medlemsmöte
Vi bör ha en dialog med valberedningen inför nästa möte. Eventuellt bör vi också föreslå för
valberedningen att utöka styrelsen?

15. Aktivistkväll kring fokuskommuner och analys av demografin
Max Gnipping föredrar

16. Medlemskvällar
Vi behöver delegera uppgiften att arrangera diverse politikkvällar.
•

Antikorruption, Erik

•

Landstingslistan : Elin

•

Vård inom landstinget

•

Kollektivtrafiken

•

Sociala medier

•

Landstinget i Stockholm

•

Fokusområden och fokuskommuner inför valet 2014 : Max Gnipping

•

Seminarium om bitcoin. Erik har en kontakt som kan föreläsa.

17. Genomgång av verksamhetsplanen
Erik har gått igenom verksamhetsplanen. Se bilaga. Erik föredrar.

18. Donationer via bitcoin
Få igång vårt eget bitcoin-system ordentligt och potensiellt hjälpa kommunföreningar i länet med att
ta emot donationer via bitcoin?

19. Inbjudan till kommuner och funktionärer i piratledarskapsutbildning
Elin och Erik kanske kan fixa en sådan kväll. Syfte är att fånga upp våran gedigna lista på aktivister
som visat intresse.

20. Samordningsmöte med kommunerna i länet
Vi behöver sätta ett datum, innehåll och fundera på vilka vi ska bjuda in.
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21. Kommunikationsstrategi
Gå igenom kommunikationsstrategin och Erik berättar om hur vi kan jobba och fördela arbete/ansvar i
den. Se bilaga.

22. Rollbeskrivningar för styrelsen
Erik har skickat ut ett exempelunderlag för styrelsen att arbeta med på egen personbasis för att
säkerställa en bra framtid för föreningen.
Förslag
att upprätta ett historiskt arkiv för föreningen.
att varje funktion i styrelsen försöker beskriva i ett dokument vilken roll man spelat i styrelsen
och hur man uppfattat och hur man genomför sitt uppdrag på den posten.
att ordföranden skickar ut riktlinjerna och en mall som sedan respektive roll får tolka fritt och
fylla i efter bästa förmåga och slutligen arkivering. Syfte: Att inte ge efterkommande
förtroendeuppdrag en nollstart utan kunna bygga vidare på våra erfarenheter.
att förbereda en propsition för modifiera stadgarna så att arkivets roll i föreningen klargörs.

23. Arbetsbelastningen hos styrelseledamöterna
Redogör lite för hur vi kan tänkas klara av belastningen och hur vi ska lägga upp aktiviteterna.
- Nu - Vinter - Våren - Valet 2014

24. Övrigt
På punkten Övrigt kan man ta upp punkter som inte finns med på dagordningen. Punkter under Övrigt
behöver minst 75% majoritet bland de närvarande för att gå igenom.
Förslag att: Styrelsen noterar att det inte inkommit några övriga frågor.

25. Nästa styrelsemöte
Förslag att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 2:e December (enligt mötesschemat)

26. Mötets avslutande
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Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013
Senast reviderat: 2013-10-05
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Verksamhetens mål för 2013 är ambitiöst satta och kräver att alla verksamhetens delar arbetar
målmedvetet för att nå dom.
Den övergripande röda tråden i verksamheten är att förbereda Piratpartiet i Stockholmsregionen för
supervalåret 2014.

Internt arbete
För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet fungerar
som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Söka de bidrag som Piratpartiet tillhandahåller för den lokala verksamheten. (Kassören
redogör för vilka som finns att söka och vilka vi sökt.)

•

Skaffa bankkonto. (Avklarad. Uppge kontonummer.)

•

Löpande skicka ut inbetalningskort till alla medlemmar för den valfria medlemsavgiften. (Ej
genomförd)

•

Organisera verksamheten i Piratpartiet i Stockholms Län i arbetsgrupper där varje
arbetsgrupp har ett klart ansvarsområde. (Avklarad)

•

Samarbeta med Ung Pirats lokalavdelningar i området både ekonomiskt och operativt på en
solidarisk basis. (Vi har beslutat att ha ett samarbete med Ung Pirat)

•

Samarbeta med Piratpartiet riks både ekonomiskt och operativt på en solidarisk basis.
(Vi har löpande skickat inviter till Piratpartiet centralt med varierande resultat. Över lag så är
kontakten dominerad av internpolitik och revirpiss vilket försvårat arbetet. Graden av
förtroende för vår förening upplever vi som låg från moderpartiet.
Exempel 1: Responsen och praktisk hjälp vi fick centralt inför planeringen och utförandet av
arrangemanget av TPB10 var försvinnande lågt fram till själva utförandet. Ledning och
styrelse var i princip deltagare på festen och i efterhand den uppmärksamhet vi fått kan
summeras i två bloggposter:
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Före: http://www.annatroberg.se/2013/08/10/grattis-pa-10-arsdagen-tpb/
Efter: http://nyheter24.se/blogg/anna-troberg/2013/08/12/the-pirate-bay-10-ar-och-sen-da/
Vi konstaterar att den uppmärkamheten står sig blek i jämförelse med exempelvis Pride.
Pride, som för övrigt inte ville hjälpa oss alls med marknadsföringen av #tpb10 men som
gladeligen accepterade våra pengar. Något att komma ihåg inför nästa års Pride.
Exempel 3: Vi har efterfrågat hejälp via mail i att få fram datorresurser till att kunna ta emot
bitcoin-donationer. Det har ignorerats helt.
Exempel 4: Vi blir informerade enbart via protokoll att Stockholms läns mumble-server ska
”tas över” vilket vi förundras över sker på ett sådant våldsamt sätt. Eftersom den servern
ingår i vår antagna kommunikationsstrategi, skulle det kunna orsaka problem för oss att bli
av med möjligheterna att agera i den plattformen. Man kan fråga först när vi ändå är i samma
lag.
Exempel 5: Piratpartiets ledning problematiserade över ett domännamn i samband med
tpb10, som i praktiken gjorde att vi blev tvugna att rikta om trafik från en redan etablerat
domännamn tpb.piratpartiet.se till något i stil med tpb10.stockholm.piratpartiet.se. Detta gav
oss bara mer problem i en kritisk tidpunkt i projektet.
Exempel 6: Vi fick inte något ekonomiskt bidrag till att arrangera TPB10. Det kan absolut
finnas goda anledningar, men det ska påpekas att vi fick 26.000 till att arrangera Pride för
Piratpartiet riks. Samtidigt lyckades ett annat politiskt undomsparti ta beslut på mindre än 24
timmar att stödja evenemeanget med både personal, pengar och material. Det lämnar stora
frågetecken för oss utan insyn i processen i hur prioriteringen av resurser ser ut.
Vi ser verkligen att samarbetet måste förbättras.
•

Söka samarbete med andra organisationer som har samma eller liknande värderingar som
Piratpartiet i Stockholms inom vissa eller alla delar av Piratpartiet eller Piratpartiet i
Stockholms läns politik. (Vi har samarbetat med planka.nu kring kollektivtrafik. Vi har
samarbetat med crowdcultore för CC-licensierad kultur. Vi har samarbetat mer andar
politiska organisationer i samband med de många demostrationer vi deltagit i.
Samordningsmöten med Moderaterna inför valet 2014. Vi har varit i kontakt med
Transparency )
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Politiskt programarbete
När valåret 2014 startar är det viktigt att vi har genomarbetade och trovärdiga politiska program, som
är väl genomdiskuterade internt, och där åsikterna beslutats på sätt som upplevs legitima. Arbetet med
att bredda partiets politik bör därför i huvudsak slutföras i och med 2013 så att våren 2014 kan
användas till att föra ut politiken till väljarna.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Att definiera sakpolitik med tydlig förankring där konkreta åtgärder kan göras med tydlig
förankring finns i vår politik där konkreta åtgärder kan göras. (Avklarad. Se
http://stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/)

•

Hålla kvällar där ny sakpolitik tas fram. (Behövs fler)

•

Hålla minst ett extrainsatt medlemsmöte där sakpolitik antas. (Avklarad)

•

Förfina politiken inom de områden där politik redan är antagen. (Behövs fler)

•

Undersöka vilka områden som Piratpartiet riks har föreslagit länspolitik och föreslå
applicerbara delar för ett medlemsmöte. (Vi har undersökt men ej arbetat med. Det finns
underlag framtagen av ledningen till vår hjälp.)

Aktivismera mera!
Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigaste byggstenarna i Piratpartiets framgångar
i Sverige och på andra ställen i världen. Det är därför viktigt att uppmuntra initiativ så mycket som
möjligt.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Uppmuntra aktivister att medverka delta i aktiviteter. (Avklarad. Vi engagerade omkring 200
aktivister i TPB10 samt tillsatte en Aktivistsamordnare.)

•

Rekrytera flertalet nya aktivister. (Svårt att kvantifiera )

•

Ha medlemsvårdande aktiviteter för både nya och gamla aktivister. (TPB10)

•

Anordna eller medverka på pubkvällar. (Henrik Alexandersson på Café Grå munken)

•

Expandera medlemsbasen. (Svårt att kvantifiera. Johan MLG föredrar.)
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Utbilda mera!
Piratpartiets medlemmar, aktivister och funktionärer är partiets ryggrad. Det är viktigt att de känner att
deras engagemang i partiet är utvecklande och ger erfarenheter och kunskaper som gör det roligt och
meningsfullt att arbeta med att driva partiet och föra ut dess idéer. Därför ska vi under 2013 satsa på
intern utbildning.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Anordna en helgutbildning om bitcoin och banksystemet. (Ej avklarad)

•

Utbilda våra aktivister i aktivism. (Vi har skapat en sida på vår blogg som beskriver hur man kan bli
en ”Aktivist” i Stockholms län samt upprättat ett styrdokument för denna roll. )

•

Utbilda våra aktivister i Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik. (Vi har informerat
löpande i våra kommunikationskanaler i enlighet med vår kommunikationsstrategi.)

•

Medverka på minst två av de utbildningar som Piratpartiet tar fram för lokalt aktiva. (Ordföranden
deltog på den centrala utbildningen i Mediaträning. )

•

Ta fram minst en egen utbildning som resulterar i antingen webbsändning, film eller blogginlägg. (Vi
arrangerade en kväll tillsammans med Ung Pirat en websänd föreläsning om EU med Amelia
Andersdotter. Detta sändes på vår bambuser-kanal)

Förberedelser inför valrörelsen 2014
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Förbereda och producera kampanjmaterial om vår politik. (Ej avklarad. Vi har däremot skapat två
rejäla ”rollups” )

•

Ta hjälp av kampanjkunniga personer inom och utom Piratpartiet. (Ej avklarad)

•

Sondera möjligheterna att tillsammans med Piratpartiet lägga upp kampanjen för supervalåret 2014.
(Genom ett antal inviter, till bland annat samordningsmöten inför valåret 2014.)

Media
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Skriva debattartiklar om Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik. (Inte sammanställt,
men vi har varit dåliga på detta.)

•

Undersöka vilka lokala tidningar, radiostationer och tv-kanaler det finns och försöka få dem
intresserade av vår verksamhet. (Inte sammanställt, men vi har varit dåliga på detta. Pressansvarig
föredrar.)
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Internet
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Att blogga om saker och ting som har med Piratpartiet att göra. (Fram till nu så har över 20
bloggposter publicerats)

•

Publicera alla dokument, protokoll och liknande på stockholm.piratpartiet.se så medlemmarna får
insikt i hur föreningen sköts. (Avklarad. Sekreteraren föredrar.)

•

Ha en uppdaterad kalender som medlemmarna känner till. (Ej genomfört. Sekreteraren föredrar)

•

Löpande skicka ut mail med information till medlemmarna. ( Avklarat. )

•

Vara aktiv på sociala medier. (Vi har jobbat med vår kommunikationsstrategi som innhåller flera
sociala medierna Twitter och Facebook.)

Kampanja, kampanja, kampanja!
Piratpartiet i Stockholms län ska:
•

Ifall finansiering finns, medverka på större events i Stockholm. (Vi har arrangerat TPB10 som nådde
över en halv miljon exponeringar, Deltagit på Nordic Createive Common Film Festival, Deltagit som
arrangör av #reva demonstrationen med omkring 1000 deltagare, deltagit på #nolltaxedagen med
omkring 100 deltagare, varit drivande som arrangörer av demostrationen under Obamas besök med
omkring 3000 deltagare, varit med på Art of Sound med omkring 3000 deltagare. Vi har deltagit på
en demo mot rysslands anti-gay-lag. Medverkade på Teckenspråkets dag.)

•

Medverka på skolbesök under året. (Ej avklarat. Ordförande föredrar.)
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Rollbeskrivningar - Ordförande
Senast reviderat: 2013-10-05

Ordförandens uppgifter:
•

Ordföranden är firmatecknare, d.v.s du får ingå avtal i föreningens namn.

•

Tillsammans med sekreteraren, bokar du in regelbundna styrelsemöten i god tid.

•

Studera verksamhetsplanen noga så att du vet vad medlemarna förväntar sig av er.

•

Leda styrelsen så att verksamhetsplanen blir genomförd i sin helhet.

•

I slutet av mandatperioden, förbättra och passa detta dokument vidare till nästa ordförande.

•

I slutet av mandatperioden, samla in detta dokument från Sekreteraren & Kassören och andra
styresleledamöter som har ett sådant här dokument för arkivering.

Ordförandens viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”
•

Princcipprogrammet i Piratpartiet.

•

Föreningens verksamhetsplanen

•

Teckningsrätten för föreningen

•

Accessdokument till samtliga ekonomiska tillgångar.
- Bankkontot:
- Den privata nycken till föreningens bitcoinkonto:

•

Dokumentet med loginuppgifter för samtliga kommunikationskanaler för föreningens räkning.

•

Detta dokument.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Rollbeskrivningar - Sekreterare
Senast reviderat: 2013-10-05

Sekreterarens uppgifter:
•

Dokumentera, publicera och arkivera viktiga dokument.

•

Samarbeta med ordföranden för att organisera styrelsens arbete.

•

Samarneta med ordföranden för att planera i tiden styrelsens arbete.

•

Värna om föreningens historia.

•

Underhålla dokumentarkivet.

•

I slutet av mandatperioden, förbättra och passa detta dokument vidare till nästa sekreterare.

Ordförandens viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”
•

Detta dokument.

•

Dokument med loginuppgifter för samtliga kommunikationskanaler för föreningens räkning.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Rollbeskrivningar - Kassör
Senast reviderat: 2013-10-05

Kassörens uppgifter:
•

Kassören är ekonomisk firmatecknare, d.v.s du får juridiskt ingå ekonomiska avtal i föreningens
namn.

•

Inför varje styrelsemöte kunna redovisa föreningens ekonomiska situation.

•

I slutet av mandatperioden, passa detta dokument vidare till nästa kassör.

Kassörens viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”

•

Detta dokument.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Rollbeskrivningar - Pressansvarig
Senast reviderat: 2013-10-05

Pressansvarigs uppgifter:
•

I slutet av mandatperioden, passa detta dokument vidare till nästa pressansvarig.

Pressansvarigs viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”

•

Detta dokument.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Rollbeskrivningar - Medlemsansvarig
Senast reviderat: 2013-10-05

Medlemsansvarigs uppgifter:
•

I slutet av mandatperioden, passa detta dokument vidare till nästa medlemsansvarig.

Medlemsansvarigs viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”

•

Detta dokument.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Rollbeskrivningar - Aktivistsamordnare
Senast reviderat: 2013-10-05

Aktivistsamordnares uppgifter:
•
•

Aktivistsamordnaren är en kontaktperson för omvärlden som ska hjälpa folk in i
organisationen och hjälpa dem hitta vägar in i organisationen och aktivitet.
I slutet av mandatperioden, passa detta dokument vidare till nästa aktivistsamordnare.

Aktivistsamordnares viktiga dokument:
”Dessa dokument ska du se till finns i din presonliga närhet under hela din mandatperiod. Fyll på
med nya som kan tillkomma.”

•

Detta dokument.

Hur jag gjorde:
”Skriv ner ditt minne för framtiden för nästkommande ordförande. Med dessa ord hjälper jag min
näste.”
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Kommunikationsstrategi Piratpartiet i Stockholms län
Senast reviderat: 2013-10-05
Debattera med folk på ett positivt sätt.
Optimism ska prägla våra samtal med omgivningen.
"Optimism is a strategy for making a better future. Because unless you believe that the future can be
better, you are unlikely to step up and take responsibility for making it so."

Kanal

Typ av kommunikation

Målgrupp

Syfte

Twitter
Ut med politik, events och nå
(@pp_sthlm) andra samhällsdebattörer.

Politiskt intresserade utanför
partiet

Bygga upp en följarbas
för spridning

Facebook

Events och prata med väljare

Sympatisörer på facebook

Löpande kontakt med
sympatisörer

Bloggen

Lyfta fram aktivister och
aktivistgrupper i stockholm

Aktivister och framtida
aktivister

Ge aktivister en plats att
marknadsföra sina event

Sidor på
Bloggen

Publicera formella dokument (På Redan aktiva pirater
en egen diskret sida)

Transparens och öppenhet
i vårt arbete

Mumble

Hålla möten på nätet, bjuda in
andra att delta i samtal med röst

Interna möten och inkludera
pirater som har svårt att delta
annars

Erbjuda möjlighet att
delta även om man bor
långt bort.

Bambuser

Exponera våra aktiviteter

Sympatisörer som är nyfikna
på våra aktiviteter.

Erbjuda möjlighet att
delta även om man bor
långt bort.

Artiklar i
media

Fördjupa och debattera politik.

Allmänheten

Bilda opinion och stöd
för vår politik.

Festivaler/
Event

Synas och finnas attrahera
medlemar

Kulturälskare

Visa att vi tar kultur på
allvar.

Politiska
events

Ta plats i debatten AFK

Politiskt intresserade

Se till att vi etablerar oss
som politiskt parti i
politiska kretsar.

Skolor

Föreläsa om ämnen och debattera Unga förstagångsväljare
inför valen

Långsiktigt arbeta med
återväxt inom partiet

Newsdesk

Pressmeddelanden

Informera media om våra
aktiviteter
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