
Dagordning Medlemsmiite Piratpartiet Stockholms liin 9:e Maj 2012

l. M<jtets dppnande
2. Faststiillande av rdstliingd
3. Mdtets behorighet
4.Yal av mcitets ordforande, sekreterare och tvi justerare
5. Godkiinnande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse ft)r foregiende 6r
7. Styrelsens ekonomiska beriittelse ftir foregiende ir.
8. Revisionsberiittelse ftir det fdregiende 6ret
9. Frigan om ansvarsfrihet fOr den avgiende styrelsen
10. Inkomna motioner

i I l. Arets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner frin styrelsen
v 12. Valav irets styrelse:

(a) Val av ordforande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassdr (d) Faststzillande av antal dvriga
ledamdter till ett antal mellan tvfl och tio (e) Val av dessa ledamoter
13. Val av irets revisor och ers?ittare for denna

.V 14. Val av 6rets valberedning (en till fem personer)
15. Ovriea frfleor
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Hej alla Piratpartister i Stockholms l?in!

Det iir minga mdten pi ging samtidigt just nu! Piratpartiet hiller just
nu sitt medlemsmote pi forumet - http://forum.piratpartiet.se - och
samtidigt 6r det dags ftir Piratpartiet Stockholm att hilla sitt forsta
medlemsmdte!

VAD AR DETTA?

Detta 6r ett medlemsmail fr6n
Piratpartiet. Du kan Sndra vilka
utskick du vill ha genom att gt
till PirateWeb och dndra dina
instdllningar, eller klicka pA den
h6r ldnken
[7984]

-9
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Datumet att skriva ned ikalendern 6r Onsdag 9:e maj, alltsi vecka 19, klockan l8:30. Medlemsmiitet
kommer att ske pi Ung Pirat Stockholms kansli pi Styrbjdrnsviigen 3, Aspudden. Dit tar man sig lattast
via tunnelbana mot Norsborg.

Var med att bygga vir nya politik och skriv motioner till medlemsmdtet! Motionsstoppet Ar satt till
onsdag, 2:aMaj, en vecka innan mdtet. Fdr att motionera, skicka iv?ig ett mail med motionen till
jonan.tartsson@p .

Vi syns pi medlemsmdtet!
H6lsningar,
Johan Karlsson
Sekreterare
Piratpartiet Stockholm

This message is sent to members of Piratpartiet SE in Stockholmsdistriktet
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Valberedningens fiirslag

Ordftirande: Rend
Sekreterare : Elin Anderrson
Ovriga i styrelsen: Emelie skoog, Emil Isberg, Johan Karlsson, Jakob Greek

Revisor: Gustav Nipe.



Stadgar fiir lokala fiireningar

$ 1. Fiireningen
l.l Fdreningens namn iir Piratpartiet Stockholms lan och har sitt stite i Stockholm.
1.2 Ftireningens verksamhetsomride omfattar Stockholrns landsting.
1.3 Fdreningens syfte iir:
a) att verka for Piratpartiets syfte och viirderingar,
b) att inom sitt verksamhetsomride driva politiskt arbete baserat pi Piratpartiets politik,
c) att stddja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt pi en solidarisk basis.
1.4 Fdreningens verksamhetsir iir kalenderir.

$ 2. Medlemskap, riistriitt, valbarhet, niiruaro' jiiv
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom ftireningens omride har rtitt att erhilla
medlemskap i foreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sidan koppling till fdreningens
verksamhetsomride kan beviljas ratt att erhilla medlemskap av foreningens styrelse.
2.2 Medlemsavgift faststdlls av medlemsmdte.
2.3 Rostriitt pi medlemsmdte och extra medlemsmdte iiger den som iir medlem i ftireningen sedan tvi
(2) minader ftire rdsttillftillet.
2.4Yalbar till ftirtroendeuppdrag inom fdreningen tir person som dr medlem i foreningen. Detta krav
gtiller inte for revisor eller dess ersiittare. Uppdrag som revisor och valberedare i ftireningen f&r inte
kombineras med att vara styrelseledamot i ftireningen'
2.5 For foreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jiimst?illa med
skriftlig pi papper.
2.6Fdr ftireningens och dessa stadgars syften ska elektronisk ndrvaro vara attjtimstiilla med fysisk
niirvaro.
2.7 Regler om jiiv i Piratpartiets stadga giiller ftir tilliimpliga delar i floreningens arbete.

$ 3. Medlemsmiite
3.1 Medlemsmdte Zir ftireningens hogsta beslutande organ, och ska hillas senast 31 mars. Styrelsen
beslutar om tid och plats.
3.2 Styrelsen ansvarar fdr att kalla till medlemsmdte via e-post till de medlemmar som har gett
Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst tvi (2) veckor fore mdtet, och innehilla information om
hur medlem kan v2icka ett Zirende att behandlas pi mdtet (motion). Om Piratpartiet uppl&tit plats ftir den
lokala ft)reningen pi Piratpartiets hemsida behdver kallelsen iterges iiven diir.
3.3 Medlem kan krziva att ett drende (motion) ska behandlas pi medlemsmote. Motionen ska i sA fall
vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka fcire mdtet.
3.4 Motioner ska vara publicerade viil synliga pi foreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet
via e-post, senast fem (5) dagar fi)re motet.
3.5 F6rslag fran styrelsen till medlemsmdte (exempelvis ftirslag till verksamhetsplan och budget) kallas
propositioner, och ska ocksi senast fem (5) dagar ftire mdtet vara publicerade viil synliga pi
foreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.
3.6 Pe medlemsmdte behandlas endast ftiljande iirenden:
l. Mdtets oppnande
2. Faststiillande av rostlZingd
3. Motets behoriehet



4. Val av m<itets ordforande, sekreterare och tvi justerare
5. Godkdnnande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse for ftiregiende 6r
7. Styrelsens ekonomiska beriittelse for fdregiende ir.
8. Revisionsberlittelse for det ftiregiende 6ret
9. Frigan om ansvarsfrihet for den avgiende styrelsen
10. Inkomna motioner
I l. Arets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner frin styrelsen
12.Yal av irets styrelse:
(a) Val av ordforande (b) Val av sekreterare (c) Val av kasstjr (d) Faststtillande av antal tlvriga
ledamtlter till ett antal mellan tvi och tio (e) Val av dessa ledamdter
13. Val av 6rets revisor och ersiittare ftir denna
14. Val av irets valberedning (en till fem personer)
15. Ovriga frigor
3.7 Om en 6vrig friga viicks pi medlemsmote utan att ha angetts i kallelsen kriivs tvfl tredjedels (2/3)
majoritet ftjr att motet ska fatta beslut.

$ 4. Extra medlemsmtite
4.1 Om foreningens styrelse, revisoE minst en tredjedel (l/3) av foreningens medlemmar eller
Piratpartiets styrelse kriiver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmdte.
4.2Vid giltigt krav pi extra medlemsmote kan den som krdvt det skota kallelsen. F<ir att vara behorigt
miste foreningens medlemmar meddelas minst tvfl (2) veckor i florviig. Kallelse ska ske i enlighet med

$ 3.2.
43 Pe extra medlemsmcite kan endast de 2irenden som ndmnts i kallelsen behandlas.

$ 5. Styrelse
5.l Styrelsen viiljs pi medlemsm<ite och tilltriider direkt efter valet.
5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning for foreningen.
5.3 Styrelsen iir beslutsmiissig om alla ledamoter iir kallade minst en (l) vecka fore motet eller om de iir
kallade minst tvi (2) dagar i forvtig och minst tvi tredjedelar (213) av ledamdterna deltar i miitet.
5.4 Fdreningens revisor och dennes erslittare har riitt att niirvara vid styrelsemoten.
5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom foreningens omride och ska
a) infor medlemsmdte utforma fdrslag till verksamhetsplan och budget fdr kommande verksamhetsir,
b) efter avslutat verksamhetsir redovisa verksamhetsberiittelse och ekonomisk beriittelse, leverera
denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar fore medlemsmotet ansl6
dessa pi foreningens del av Piratpartiets hemsida, om sidan finnes.

$ 6. Revision
6.1 Revisorn ska ftir det frr den tir vald granska foreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen
verkstiillt fattade beslut, anviint ftireningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
6.2Efter genomford revision ska revisorn uppratta en revisonsberiittelse som ska l2imnas till
foreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmdtet, och samtidigt delges Piratpartiets
styrelse samt om mdjligt publiceras pi uppliten plats pi Piratpartiets hemsida.
6.3 Det iligger styrelsen attvara bide foreningens och Piratpartiets revisorer behjAlplig i deras arbete
och l6ta dem ta del av alla relevanta handlingar.
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$ 7. Valberedning
7.1 Valberedningens uppgift ar attta fram ftirslag pi personer till de val som ft)rrtittas pi medlemsmote,
och om medlemsm<ite si beslutar iiven bereda andra val till ftjrtroendeuppdrag.

$ 8. Stadgetolkning
8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgdrs frigan av Piratpartiets styrelse, med undantag
for eventuella stadgebilagor under $ l 1.5 ftir vilket ftireningens styrelse ska anses ha
tolkningsfi)retrdde.

$ 9. Stadgeiindring
9.1 Alla stadgeiindringar utom stadgebilagor under $ 1 I .5 beslutas av Piratpartiets medlemsmote
genom enkel majoritet och trtder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

$ 10. Nedliiggning
l0.l Om ftireningen inte hillit medlemsmrite tvh (2) minader efter utsatt tid i S 3. I anses fdreningen
vilande, i upp till ett (1) tr.
10.2 Ntir ftireningen 5r vilande har vade grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom
foreningens verksamhetsomride rdtt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i fbreningens omride till ett
extra medlemsmrite, fiir att behandla de frigor som niimns i $3.6.
10.3 Om ett sidant mdte viiljer ny styrelse och revisor och pib6rjar en process for att hantera de
ytterligare frigor som nZimns i $3.6 ska ftireningen anses vara iteruppvtickt.
l 0.4 Om forening inte iteruppvtickts inom ett ( I ) 6r laggs den ned, och dess tillgingar tillfaller
Piratpartiet.

$ 11. Bilagor
I 1 . I Medlemsmtite kan viilja att liigga dokument som bilaga till stadgan.
I L2 Vid motsiigelser mellan bilagas och stadgas formulering giiller stadgan.
I 1.3 Bilaga 6ndras, liiggs till eller tas ifrin stadgan genom beslut p& medlemsmote med tvi tredjedels
(213) majoritet av rdsterna.
11.4 Niir bilaga l6ggs till eller tas ifrin stadgan uppdateras $ 11.5 omede lbart utan att vidare beslut om
stadgedndring krtivs.
11.5 Fdljande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
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Regelverk ftir Piratpartiet kring lokala fiireningar

$ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i en kommun dlir lokal kommunftirening saknas
onskar det ska partiledningen vara dem behjiilplig att kalla alla partiets medlemmar i kommunen till ett
konstituerande uppstartsmdte for en lokal kommunftirening. Om minst fem (5) av Piratpartiets
medlemmar i ett landsting/en region ddr lokal regionftirening saknas dnskar det ska partiledningen vara
dem behjiilplig att kalla alla partiets medlemmar i landstingeVregionen till ett konstituerande
uppstartsmdte ftir en lokal regionfdrening.

$ 2. En lokal ftirening inom Piratpartiet har bildats ifall:
a) ett konstituerande uppstartsmdte genomfcirts med minst fem (5) deltagare diir fOljande punkter ingitt
i dagordningen:
l. Mtitets oppnande
2. Faststiillande av rristliingd
3. GodkZinnande av dagordning
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmcite faststiillda stadga ftir lokala ftireningar
5. Valav styrelse:
(a) Val av ordftirande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassdr (d) Faststiillande av antal rivriga
ledamtiter till ett antal mellan tvi och tio (e) Val av dessa ledam6ter
6. Val av revisor och ersiittare ftir denna
7.Yal av valberedning (en till fem personer)
8. Ovriga frigor
b) protokoll frin uppstartsmdtet delgetts Piratpartiets styrelse tillsammans med de kontaktuppgifter
som ska glilla for fcireningen.
c) foreningen valt ordftirande, sekreterare, kassdr och revisor, och antagit den av Piratpartiets
medlemsmdte faststiillda stadgan fiir lokala ftreningar.

$ 3. Partistyrelsen ska pi sitt niirmast kommande m<ite diirefter notera i protokollet att en lokal fcirening
bildats, och tillse att den fhr en egen del av partiets hemsida.

$ 4. Lokalpoli t ik:
4.1 Kommunforening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionftirening i
landstings-/regionpolitik inom sitt omride.
4.2Lokala ftireningens medlemsmdte beslutar om att stdlla upp i valtill kommuner, landsting/regioner
och kyrkofullmiiktige, faststiiller listor och beslutar om lokala politiska program. Bide listor och
program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokala foreningens styrelse eller medlemsmote nominerar partiets kandidater till dvriga
fiirtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.
4.4 Lokala fdreningens medlemsmdte kan besluta hur partiet ska agera i frigor av stor principiell vikt i
kommunen/landstingeVregionen/kyrkopolitiken.
4.5 Piratpartiets ledamoter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions-/kyrkofullmiiktige bildar
partiets fullmiiktigegrupp, som ldpande avgdr hur partiets ledam<iter ska rdsta. Vid lika rdstetal avgdrs
frflgan av lokala ftireningens ordftirande.
4.6Vid fullmiiktigegruppens moten har lokala fdreningens alla medlemmar niirvaro- och yttranderZitt.
Fullmiiktigegruppen kan dock om omstiindigheterna si kriiver begrtinsa denna till ett tidsbegriinsat
inlagg per medlem och fr&ga pi fullmtiktiges dagordning.

$ 5. Ifall partistyrelsen beddmer att den lokala ftireningens agerande uppenbarligen stir i strid mot



representera och agdfa i partiets namn. Sidant beslut ska fattas med minst tre fiiirdedelars (3/4)
majoritet av styrelsefts ledamdter och gtiller med omedelbar verkan. Vid partiets niista medlemsmdte
ska dock beslutet taq:Upp ftir behandling, varvid beslutet antingen bekriiftas eller upphdvs.

l r
t t

partiets intressen, ufrfinbarligen skadar partiet eller lokala fiireningen, eller pi annat siitt motarbetar

r;b

$ 6. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det omride en vilande lokal ftirening tdcker dnskar
det ska partiledningen vara dem behjiilplig att kalla alla partiets medlemmar i omrfldet till ett extra
medlemsmdte ftir att ftirsdka iteruppvdcka fbreningen.

$ 7. Om en lokal ftirening liiggs ned ska partistyrelsen pi sitt ndrmast kommande mdte ddrefter notera
detta i protokollet.
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Arenden pi Uppstartsmcitet

l) Motet ftirklaras dppnat.
Oppnas den 14 mars 19:00
Aspudden, Stockholm

2) Faststiillande av rcistliingd
Johan Karlsson
Emelie Skoog
Leo Rudberg
Jakob Greek
Johantan Rieder
William Bredberg
Rene Malmgren
Max Gnipping
Erik Lcinroth
Gustav Nipe
Soares Chen
Vilho Jonsson

3) Val av mritets ordforande, sekreterare och justerare
Ordf. Rene Malmgren
Sekr. Erik Lonroth
Just. Johathan Rieder
Just. Johan Karlsson

4) Godkiinnande av dagordningen
Johan Karlsson gcir en protokollantecking om att dagordningen inte var
exakt samma som den som f6reslagna dagordningen,
och att detta iir olyckligt.
- Med ftr?indringar i enlighet med Piratpartiets fdreslagna stadgar

5) Antagande av stadgar.
Bifall

6) Mtitet beslutar att bilda fiirening.
Vi bildade fdreningen med bifall fr&n samtliga niirvarande: "2012 l4 mars 19'34"

7) Val av konstituerande styrelse tills frirsta ordinarie medlemsmdte.
a) Valav ordflorande (Nominerad: Rene Malmgren, Johan Karlsson)
Rene Malmgren, vald.
b) Val av sekreterare (Nominerad: Johan Mlg)
Johan Mlg Karlsson
c) Val av kassor
Emelie Skoog
d) Faststiillande av antal ovriga ledamoter (2-10)

a
J

e) Val av dessa ledamciter
Wiliam Bredberg
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Vilho Johnsson
Erik Ldnroth

8) Val av valberedning.
Jakob Greek

9) Val av revisor.
Revisor: Max Gnipping
Ersiittare : Gustav Nipe

10) Ovriga frflgor.
Styrelsen ska delge piratpartiets styrelse om att detta mdte har

hillts och bifoga det hdr protokollet.

I l) Mdtet ftirklaras avslutat.
Rene Malmgren avslutar motet 20:00


