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Medlemsmdte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12

1. M<itets 6ppnande

Johan Karlsson ftlrklarar m6tet ftir <ippnat kl l8:51

2. Faststdllande av r<istlingd

Johan Karlsson yrkar pi att mcitet faststiiller ftiljande rdstliingd:

Johan Karlsson
Max Gnipping
Emelie Skog
Daniel Fredriksson
Elin Andersson
Rene Malmgren
Vilho Jonsson

Mcitet faststiiller den ftireslagna rdstldngden.

3. Mr5tets behtirighet

Johan Karlsson yrkar pi att mdtet finner sig behdrigt utlyst

M<itet bifaller Johan Karlssons yrkande.

4. Val av mdtets ordfiirande, sekreterare och tvi justerare

Mdtesordftirande:
Johan Karlsson
Mdtessekreterare:
Max Gnipping
Mdtesjusterare:
Emelie Skog
Rene Malmgren

Mdtet finner ovanstiende personer valda.
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5. Godkinnande av dagordningen
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Johan Karlsson yrkar att mdtet faststiiller nedanstiende dagordning:

l. Mdtets dppnande
2. Faststiillande av rdstliined
3. Mdtets behcirighet
4.Yal av mcitets ordftirande, sekreterare och tvi justerare
5. Godkiinnande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsber?ittelse ftir ftiregiende ir
7. Styrelsens ekonomiska beriittelse ftir ftiregiende 6r.
8. Revisionsberiittelse ftr det ftiregiende iret
9. Frigan om ansvarsfrihet ftir den avg6ende styrelsen
10. Inkomna motioner
I l. Arets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner frin styrelsen
12.Yal av 6rets styrelse:
(a) Val av ordfiirande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassdr (d) Faststiillande av antal
dvriga ledamdter till ett antal mellan tvi och tio (e) Val av dessa ledamd,ter
13. Val av irets revisor och ersiittare ftir denna
14. Val av irets valberedning (en tillfem personer)
15. Ovriga frigor
l5. l  Medlemsavgift
15.2 Medlem i fdreningen
15.3 Medlemsmdten frjr att ta fram sakpolitik
16. Mdtets avslutande

Mdtet bifaller Johan Karlssons vrkande.
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6. Styrelsens verksamhetsberittelse fcir friregiende ir.

Verksamhets beriitte I se frir interi mA r et 20 | 2 :
Fcireningen har under 6ret inte haft nigon verksamhet

Mdtet beslutar attldgga den ftireslagna verksamhetsberiittelsen tillhandlingarna

\y 7. Styrelsens ekonomiska berittelse fiir fiiregiende ir.

Ekonomisk beriittelse ftir interimiret 2012:
Fdreningen har under iret inte haft nigon ekonomi

Mdtet beslutar attldgga den ftireslagna ekonomiska ber2ittelsen till handlingarna

8. Revisionsberattelse frir det friregiende iret

"Jaghar som revisor under korta tiden den sittande interimstyrelsen varit valda granskat styrelsens
arbete. YA
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Jag har ingenting att anmiirka pi och rekommenderar medlemsmdtet att bevilja den avgiende
styrelsens ansvarsfrihet.

Max Gnipping."

Mcitet bes lutar att ld,gga rev is ionsber?ittelsen ti I I handl ingarna

9. Frigan om ansvarsfrihet ftir den avgaende styrelsen

Johan Karlsson yrkar pi att ge den avgiende styrelsen ansvarsfrihet

Mdtet bifaller Johan Karlssons yrkande.

10. lnkomna motioner

Mcitet noterar att inga motioner inkommit.

Mdtet viiljer diirfcir att anse frigan som behandlad.

11. Arets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner frin
styrelsen

Verksamhetsplan:

, Att ftireningen under 6ret ska:'\y 
I . Ta initiativ fcjr att representera Piratpartiet pi Stockholm Pride 2012
2. Starta en diskussion ftjr att ta fram ett sakpolitiskt program ftir Stockholmsomridet
3. Ska driva ideologisk debatt i Stockholmsomridet

\t/ Johan Karlsson yrkar pi att mcitet ska anta den ltireslagna verksamhetsplanen

Mdtet bifaller Johan Karlssons yrkande.

Budget:

Intiikter:
Bidrag: 25 000kr
Frivillig medlemsavgift: 200Okr

Tot: 27000kr

Utgifter: (v,b



Pride:25000kr
Ovriga smiutgifter: 2000kr

Tot:27000

Summa:
0kr

Johan Karlsson yrkar pi att mdtet ska anta den ftireslagna verksamhetsplanen

Mdtet bifaller Johan Karlssons vrkande.
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12.Yal av irets styrelse:

(a) Val av ordfairande

Johan Karlson yrkar att mdrtet viiljer:
Rene Malmgren

Mdtet bifaller Johan Karlssons vrkande.

(b) Val av sekreterare

Johan Karlson yrkar att mcitet viiljer:
Elin Andersson

Mdtet bifaller Johan Karlssons yrkande.

(c) Val av kassiir

Johan Karlson yrkar att m6,tet viiljer:
Emelie Skog

Mcitet bifaller Johan Karlssons vrkande.

(d) Faststdllande av antal iivriga ledamiiter till ett antal mellan tvi och tio

Johan Karlson yrkar att mdtet viiljer:
5st

Mdtet bifaller Johan Karlssons vrkande.

(e) Val av dessa ledam6ter

Johan Karlson yrkar att m<itet viiljer:
{^-V
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Johan Karlsson
Daniel Fredriksson
Vilho Jonsson
Erik Ldnnroth
Emil lsberg

Mcitet bifaller Johan Karlssons vrkande.

13. Val av Arets revisor och ersittare fiir denna
Johan Karlsson yrkar pfl att md,tet v?iljer till:
Ordinarie: Gustav Nipe
Ersiittare: Vakant

Mdtet bifaller Johan Karlssons vrkande.I
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14.Val av irets valberedning (en till fem personer)
Johan Karlsson nominerar Max Gnipping till valberedare.

Mdtet bifaller Johan Karlssons yrkande.

15. Ovriga frigor

15.1 Medlemsavgift

Mdtet diskuterar medlemsavgift ftlr 6ret.

M<itet beslutar att medlemsavgiften ftr 2012 ska vara 0 kronor samt att mdtet iliigger
styrelsen att inftira ett system med frivillig medlemsavgift ri 200 kronor per verksamhetsir.

15.2 Medlem i fcireningen

Mdtet diskuterar hur man formellt ska tolka stadsan om medlemmar och vilka som iir
medlemmar i ftireninsen.

Mdtet noterar att niirvarande vid uppstartsmdtet fir anses som ftireningens grundande
medlemmar samt att ytterligare medlemmar som anmiilt intresse fir anses som medlemmar.

Mdtet noterar ocksi att man som medlemshanteringssystem avser att anviinda den av
P iratpartiets diirftir til lhandahi I lna infrastruktur.
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15.3 Medlemsm6ten for att ta fram sakpolitik



Mdtet uppmanar styrelsen att under iret hilla fler medlemsmdten ftir att diskutera och anta
sakpolitik.

16. Mdtets avslutande

Johan Karlsson ftirklarar mdtet ftir avslutat kl 20:15.
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