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Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län
Tid

Torsdagen den 29:e november 2012, klockan 18:30

Lokal
Ung Pirat – Stockholms kansli, Styrbjörnsvägen 3, 126 55 Hägersten

Möteshandlingar
Möteshandlingar till styrelsemöte, ska normalt skickas i samband med dagordningen och annars 
senast tillhandahållas på mötet. Möteshandlingar bifogas med kallelsen.

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten

Org. nr: 802466-0881 Stockholms.lan@piratpartiet.se
stockholm.piratpartiet.se
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Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län
Torsdagen 29:e november 2012

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 Johan Karlsson som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

Förslag att: mötet väljer Elin Andersson 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. Val av fokusområde fram till februari
8. Mötets avslutande

Förslag att: mötet godkänner dagordningen.

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.

7. Val av fokusområde fram till februari
Efter det extrainsattta medlemsmötet bör vi rimligtvis ha någonting att faktiskt fokusera på och arbeta 
med. Förslagsvis skattefinansierad kollektivtrafik, psykisk ohälsa hos skolelever eller öppen källkod i 
offentlig förvaltning.

Förslag att: styrelsen väljer minst ett fokusområde.

8. Mötets avslutande
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