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Ptotolroll stylelsem0tc Pitatmftiel i $toclrholms lf,n
Torsdagen 23:e Augusti 2012

1. Motet dppnas

2. Ndrvaro/Frinvaro
Man dr ndrvarande om man har avlagt rost i minst en frdga.

Nfirvarande:

Erik Lcinroth
Rene Malmgren
Johan Karlsson
Emelie Skoog
Elin Andersson
Vilho Jonsson
Daniel Fredriksson (under punkt 7)

Frinvarande:

Emil Isberg

3. Val av mdtesfunktiondrer
3.1, Val av mhtesordfdrande
Den hdr typen av mrjte behover ingen mcltesordfrirande.

Beslutsfiirslag: Posten mrjtesordfrirande vakantsdtts.

Beslut: Mtitet bifaller.

3.2 Val av mdtessekreterare
Elin Andersson dr, i sin roll som styrelsesekreterare mdtessekreterare.

Beslutsfiirslag: Elin Andersson vdljs som mcitessekreterare.

Beslut: Mdtet bifaller.

3.3 Val av justerare
TvA justerare ska viiljas ftir att justera protokollet. Di det dr sv&rt att nominera med den hdr mcitesformen sA
fcireslir styrelseselaetareren Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

Beslutsfiirslag: Att vlilja Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

Beslut: Motet bifaller.



4. Motets behorighet
Ftir att mcitet ska vara behorigt krAvs att kallelsen har gdtt ut minst tv& dagar i forviig och att minst tv&
tredjedelar av ledamrjterna deltar eller att mritet kallats en vecka i forvlig och att minst hdlften av ledamcitena
deltar.

Beslutsfiirslag: Mcitet anses behcirigt utlyst.

Beslut: Mdtet bifaller.

5. Godkeinnande av dagordning
Dd vi enbart voterar om sakfr6gor sA kan vi inte iindra i dagordningen.

Beslutsfiirslag: Mritet godkdnner dagordningen.

Beslut: Mritet bifalier.

6. Beslut om arbetsgAng under h6sten
Under det (ej korrekt kallade) styrelsemcitet som holls tisdagen den 21-:a Augusti sd diskuterades fdljande
arbetsplan fcir hcisten fram:

. Styrelsen ska pA plattformen Free & Social arbeta fram en lista med sakpolitiska forslag.

. De forslag som f&r minst tre "likes" noteras i en separat lista.

. Pi ett styrelsemote som h&lls fredagen den 31:a Augusti 96r styrelsen igenom listan over de forslag
som presenterats pA F&S. Styrelsen vliljer ut tre fokusomrAden som vi jobbar med under hcisten.
Styrelsemritet h6lls via mail.

. De tre fokusomriden som styrelsen tycker bdst om kommer diskuteras afk pi Otrolig! Onsdag!
under hosten.

. Pe de te diskussionskvdllarna kommer medlemmarna att ta frarn fdrdiga politiska fdrslag.

. Efter de tre diskussionskvdillarna sd har styrelsen ett styrelsemrite. P& detta styrelsemote sA rcistar
styrelsen om att anta de fiirdiga politiska fcirslagen som propositioner infrir ett extra medlemsmote.
Foreslaget datum for medlemsmtjte Ar torsdagen den 29:e November.

" Pi medlemsmritet som hills torsdagen den 29:e November antas propositionerna (fdrhoppningsvis)
som sakpolitik fdr Piratpartiet i Stockholms ldn.

Beslutsfiirslag: att mritet godklinner ovanst8ende arbetsging.

Beslut: Mdtet bifaller.

7. Antagande av skrivelse for Wikileaks
Erik Lrinroth har tagit fram en skrivelse angAende Wikileaks. Skrivelsen har funnits att besk6da pA Ung Pirat
* Stockholms kansli. De styrelseledamoter som inte har sett skrivelsen har fAtt den skickad hem till sig via
papperspost.

Beslutsfiirslag: att motet stEiller sig bakom Eriks skrivelse.

Beslut: Motet bifaller.



8. Ndsta styrelsemdte
Vi har diskuterat att ha styrelsemote varannan m6nad. DA ndsta mdte skulle infalla tvd veckor innan det dr
dags att ha det andra styrelsem6tet i den frireslagna arbetsgingen ovan lir det biittre att skjuta pi det lite.

Beslutsfiirslag: Att styrelsen h6ller ndsta (afk-)styrelsemrite den 6:e November 2012.

Beslut: Mdtet bifaller.

9. Mdtets avslutande

Justerare: Johan Karlsson

5:e september 2012

Emelie Skoog


