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Ptotolroll, stwelsem0te PiraUaniet i Stoclrholms lf,n
Onsdagen 1-9:e September 2012

Motet oppnas
Rene Malmgren fdrklarar mritet dppnat. 18:55

Ndrvaro/Fr&nvaro
Vi vill garna veta vilka som var med och rcistade. Pi den hdr punkten sammanstdller vi en lista river
ndrvarande.

Rene Malmgren
Erik Lonroth
Emil Isberg
Daniel Fredriksson
Johan Karlsson
Emelie Skoog
Elin Andersson

Frinvarande:
Vilho Jonsson

Frirklarar att dvriga ndrvarande har ndrvaro-, yttrande- och forslagsrdtt.
Leopold Birkholm
Jerker Montelius

3. Val av motesfunktiondrer

3.i- Val av m1tesordf1rande
Vi viiljer en motesordfdrande, en sekreterare och en eiler tvA justerare

Beslutar att: mcjtet viiljer Johan Karlsson sorn mcjtesordfcjrande.

3.2 Val av mltessekreterare
Vi viiljer en motesordfcirande, en sekreterare och en eller tvA justerare

Beslutar att: motet viiljer Elin Andersson som motessekreterare.

3.3 Val av justerare
Vi vliljer en motesordfcirande, en sekreterare och en eller tva justerare

Beslutar att: mdtet vliljer Emelie Skoog som justerare.

4, Motets behorighet
Kallelse ska ha g6tt ut minst en vecka i ftirviig ifall minst 50% av styrelsen dr niirvarande och minst 2
dagar i forviig ifall minst tvA tredjedelar av styrelsen dr ndrvarande.

Beslutar att: motet finner sig behorigt kallat.
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5. Godkiinnande av dagordning
Foresiagen dagordning:

Dagordning

l-. Motet rippnas
2. Ndrvaro/Fr6nvaro
3. Val av mritesfunktiondrer

3.1 Val av motesordfrirande
3.2 Val av motessekreterare
3.3 Val av justerare

4. Mdtets behririghet
5. Godkiinnande av dagordning
6. Val av fokusomrAden for hosten
7. Skrivelse fcir Wikileaks
B. Styrelsens arbetsformer
9. Ringa till foreldsare
10. F-acebooksidor
11. Nlista styrelsemote
12. Motets avslutande

Beslutar att: motet godkdnner dagordningen.

Val av fokusomrAden fdr hosten
Vi har under de senaste veckorna diskuterat vilka tre fokusomrAden vi ska jobba med och liigga IRL-
tid pA under hcjsten. Vi ska besluta vilka tre dessa ska vara och planera in dessa under hcisteir i samrAd
med Ung Pirat - Stockholm.

1. Skattef inansierad kollektiwafik

2. Oppen kiillkod i offentlig forvaltning

3. Mental hiilsa i skolan

Skrivelse for Wikileaks
Erik Lcjnroth har tagit fram en skrivelse angdende Wikileaks. Vi har antagit den hdr skrivelsen. Det
hdr dr en diskussionspunkt om vad vi ska gtira mer pA dmnet.

Beslutar att: Erik Lonroth fAr ansvaret for skrivelsen och for att liimna in den vid politiskt taktiskt
Iiimpligt liige.

Styrelsens arbetsformer
Vi har tidigare under hristen haft problem med att fA till giltliga kallelser till styrelsemoten och
allmdnt ha framfdrhillning. Det finns ocks6 styrelseledamciter som kdnner att de inte dr inkluderade i
styrelsearbetet och/eller kdnner en oro over att inte kunna ndrvara pga frir kort kallelsetid.

Fiirslag att: mdtet formulerar och antar ett dokument som beskriver styrelsens arbetsformer.

Beslutar att: Sekreteraren ldgger upp dokumentet som beskriver styrelsens arbetsformer pi Google
Docs och delar den med styrelsen. Fram till niista styrelsemrite diskuterar styrelsen dokumentet och
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kommer fram till en version som kan antas med konsensus.

9. Ringa til l fdrelfisare
Ung Pirat - Stockholm behover hjiilp med att ta kontakt med ftireldsare som ska besrika kansliet
under hosten.

Fiirslag att: Deltagare pd mritet hjiilper Ung Pirat - Stockholm med detta.

Beslutar att:

Emelie fixar en busschauffor om vad han tycker om fri kollektivtrafik
Elin fixar Drott som pratar Retorik - hur man overtygar en motst6ndare
Emelie fixar Anna Troberg som pratar om insdndare - och vdrdet av att synas
Elin fixar Isak Gerson om kopimism i en reiigicis kontext

Rene fixar Oia Andersson p6 filmworkshop si sminingom

10. Facebooksidor
Vi behover ta fram en strategi ftir vad vi ska gdra med alla vAra sidor pA Facebook. Emelie Skoog har
pAborjat arbetet med att sammanstdila och hdmta in rdttigheter for de clika sidorna.

Beslutar att: mdtet delegerar till Emelie Skoog att bli ansvarig fdr aila Piratpartiet Stockhoims
Facebooksidor och Facebookgrupper. Emelie Skoog ska fA admin-riittigheter pA alla sidor.

11. Ndsta styrelsemote
Styrelsen har pA fdregAende mcite beslutat att h6lla ntista styrelsemcite den 6:e November. Genom den
hdr punkten fastsldr vi det.

Beslutar att: Att styrelsen h6ller ndsta (afk-)styrelsemrite den 5:e November 2012.

l-2. Mdtets avslutande
Johan Karlsson fdrklarar motet avslutat 21:28
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