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Senast uppdaterad 2014-02-04

Bakgrund:
År 2013 låg mandatstödet på 389 300 SEK per mandat. Vi kan få som minst 4,47 mandat. Vilket 
innebär en årsbudget på 1 557 200 SEK.

Dessa pengar måste täcka kostnaderna för kansli, politiskt arbete och material som kan tänkas 
behövas. Det vill säga, ju mer pengar vi ger bort i obligationer, ju mindre arbete kan vi utföra. Men 
om vi får flera mandat så kan dessa mandat dela på mycket, till exempel kansli, och därför så avtar 
kurvan för hur mycket pengar som går åt ju fler mandat vi har. Med det i tanken så kan ett upplägg 
där Kalle Kula får tillbaka mer på sina obligationer beroende på hur många mandat vi får, med start 
med 120% och ytterligare 5% för varje mandat utöver de första fyra. Och ändå få mer och mer 
pengar över till nästa val.

Den största kostnaden kommer att bli ett kansli. Kostnaden för själva lokalen kan vi bara spekulera 
i, eftersom det är helt beroende på vilken lokal vi väljer. Utöver det tillkommer inredning, möbler 
och kontorsmaterial för att få en bra kontorslokal. Sedan behöver vi en kanslist. Vi behöver även 
kunna göra administrativt arbete, möten, anlita en revisor och synas bland våra väljare. Allting är 
övergripande räknat i nedanstående budget.

Kanslikostnader 100 000

1 st kanslist, heltid 460 000

Bankkostnader 25 000

Möteskostnader 100 000

Events 100 000

Övrigt/Oförutsett 100 000

Valfond 250 000

Totalt 1135000

Vad vi får per år 1557200

Vad vi har över per år 422200

Vad vi har över totalt 1688800

(räknat på fyra mandat och per år)
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Beslut:

Obligationerna är värda 100 SEK per styck och ger en kickback på 5% per person som blir invald i 
landstinget, dvs. minst 120 kronor per person ifall vi får 4 kandidater invalda. Ifall Piratpartiet i 
Stockholms län inte kommer in i landstinget så sker ingen återbetalning alls.

Tillbakabetalning ska ske över en treårsperiod som startar direkt efter vi har fått partistödet. Styrelsen 
har rätt att bestämma vilka obligationer (upp till ett värde av 250 000:-) som ska betalas tillbaka först. 
Resterande obligationer återbetalas efter att dessa obligationer är återbetalade.

Totalt ska det ställas ut 7 500 obligationer (till ett totalt värde av 750 000 kronor). Styrelsen har rätt att
när som helst både stoppa försäljning av obligationer och utöka programmet, men ifall inget annat 
sägs så pågår obligationsprogrammet fram till att valurnorna stänger.
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