Ptotoltoll
meülemsmöte
PiratRaniet
i Stoclrholms
län
Onsdagen27:efebruari2013

L , Mötetöppnas
JohanKarlssonöppnarmötet 18:45

2 . Fastställande
av röstlängd
Vi vill gärnaveta vilka som var med och röstade.Pä den här punktensammanställervi en lista över
närvarande.
Rösträtthar de som har varit medlemi föreningeni minst tvä mänader.
Erik Närström
JerkerMontelius
Max Gnipping
Erik Lönroth
ThomasAhlström
Michael Germardt(inte medlem)
Per Germardt(inte medlem)
Daniel Fredriksson
Ren6Malmgren
Leopold Birkirolm
Kajsa Larsson
DennisWolden

De icke'-lttcdlenttrtar
som fannspä mötetblev acljungerade
merl yttrancle,l'örslagsrätt
samtnärvarorätt
vid punkt 10.
Daminen Marcheseanländevid punkt 10.

3. Mötetsbehörighet
Styrelsenansvararför att kalla till medlemsmötevia e-posttill de medlemmarsom har gett
Piratpartietsin adress.Kallelseska ske minst tvä (2) veckor före mötet,och inlehälla information
om hur medlemkan väcka ett drendeatt behandlaspä mötet (motion)
Beslutat att: mötet finner sig behörigt kallat

4. Valav mötesfunktionärer
Vi väljer en mötesordförande,en sekreterareoch en eller tvä justerare

4.L Valav mötesordförande
Beslutat att: mötet väljer JohanKarlssonsom mötesordförande.
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4.2 Valav mötessekreterare
Vi väIjer en mötesordförande,en sekreterareoch en eller tvä justerare

ll

Beslutat att: mötetväljer Emelie Skoogsom mötessekreterare.

i

4.3 Vatav justerare
Vi väljer en mötesordförande,en sekreterareoch en eller tvä justerare
Beslutat att: mötet väljer Erik Lönroth justerare.
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av dagordning
5. Godkännande
Föreslagendagordning:
l-. Mötet öppnas
2. Faststäliandeav röstlängd
3. Mötetsbehörighet
4. Val av mötesfunktionärer
4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av mötessekreterare
4.3 Val av justerare
5. Godklinnandeav dagordning
för föregäendeär
6. Styrelsensverksamtietsberäitelse
7. Styrelsensekonomiskaberättelseför föregäendeär
för föregäendeär
B. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet
10. Inkomnamotioner
11. Arets verksamhetsplan
11.1Aretsbudget
11-.2Propositioner
1-2.Val av äretsstyrelse
12.1VaI av ordförande
12.2Yal av sekreterare
12.3Val av kassör
av antalövrigaledamötertill ett antalmellantvä och tio
L2.4Fastställande
12.5Val av dessaledamöter
13. Val av äretsrevisoroch ersättareför denna
1-4.Val av äretsvalberedning(en till fem personer)
15. Övriga frägor
i6. Mötets avsiutande
Beslutat.att: mötet godkännerdagordningen.

för föregäendeär
6. Styrelsensverksamhetsberättelse
Under den här punktenredogörstyrelsenför vad föreningengjordeunder2012.Här är det öppetför
rnedlemmaratt ställa frägor om hur äret har gätt, hur sakergenomfördeseller varför sakerinte
genomfördes.
till handlingarna.
Beslut att: Mötet läggerverksamhetsberättelsen
Föreningenbestärav 5l- medlemmar.
Beslut att: Läggaföjandeprotokollanteckning:

förföregäende
berättelse
är
ekonomiska
7. Styrelsens
Under den här punktenredogörstyrelsenför vad föreningengjorde med eventuellapengarunder
hur budgeten
2012. Här är det öppet för medlemmaratt ställa frägor om hur pengarnaspenderades,
fungeradeeller varför inga pengarspenderades.
Beslutat att: Mötet lägger den ekonomiskaberättelsentill handlingarna.
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B. Revisionsberättelse
förföregäende
är
Under den här punkten redogörföreningensrevisor för hensuppfattningom hur styrelsenhar skött sitt
uppdragoch sin ekonomi. Revisornkan rekommenderaansvarsfrihetom sä finnes lämpligt.
Beslutat att: Mötet läggerrevisionsberättelsen
till handlingarna

9. Ansvarsfrihet
Under dennapunkt fär medlemmarnata ställningtill om de vill ge den avgäendestyrelsen
ansvarsfrihet.Det innebärstyrelsenär juridiskt befriad frän sitt uppdragoch kan ej längre ställastill
svarsför eventuellaoegentligheterunder verksamhetsäret.
Beslutat att: Styrelsenfär ansvarsfrihet

10. Inkomnamotioner
Om föreningensmedlemmarhar lämnatin motionersenasten veckaföre medlemsmötetbehandlas
dessaunderdennapunkt.
Beslutat att: Notera att det inte inkommit nägramotioner

il. Aretsverksamhetsplan
Under den här punktenredogörstyrelsenför sitt förslagpä vad föreningenbör sysslamed under2013,
Här är det öppetför medlemmaratt komma med ändringsförslagoch tillägg
alltsäverksamhetsplanen"
innan ornröstning.
till verksamhetsplanen
Beslutat att: Fastställaden korrigeradeverksainhetsplanen.
gesmöjlighetenatt korrigera spräkfeli verksamhetsplanen
Beslut att: Att mötessekreteraren
som inte
ändrarsyftet.

LL.LAretsbudget
Under clenhär punktenredogörstyrelsenför sitt förslagpä budgetför 2013,alltsävad föreningenska
läggapengarpä. Här är det öppetför medlemmaratt komma med ändringsförslag
och tillägg till
budgeteninnan omröstning.
Förslag att: Mötet anfarden korrigeradebudgeten.

11,2Propositioner
Under den här punktenbehandlasde förslag som styrelsenlagt, till exempelny landstingspotitik.Här
är det öppet för medlemmaratt lägga ändringsförslagoch tillägg till de enskildapropositionernainnan
omröstning.
Beslutar att: Propositionenom Skattefinansierad
kollektivtrafik.

12.Yalav äretsstyrelse
Varje medlemsmöteväljer medlemmamaden styrelsesom ska leda föreningenföljande är.Alla
medlemmarkan ställa upp i valet. Inför valet ska en valberedningta fram ett förslag pä en ny styrelse
och presenterapä medlemsmötet.

-a'r)qb

12.1Val av ordförande
Beslut att: Erik Lönroth valdesenhälligt
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L2.2 Val av sekreterare
Beslut att: JohanKarlssonvaldesenhälligt

1-2.3Val av kassör
Beslut att: Emelie Skoogvaldesenhälligt

|-2.4Fasfsfättandeav antalövriga ledamötertitl ett antal mellantvä och tio
Beslut att: 2 st

ir

1-2.5Val av dessa ledamöter
Beslut att: Elin Anderssonoch DamienMarchese

1-3.Val av ärets revisoroch ersättareför denna
Beslut att: GustavNipe

(en tillfem personer)
1,4.Valav äretsvalberedning
Beslut att: Vi ska ha en valberedningpä tvä personer,och dessaär Max Gnipping och Erik Närström
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15. Övrigafrägor
Om en övrig fräga väcks pä medlemsmöteutan att ha angettsi kallelsenkrävs tvä tredjedels(2/3)
majoritet för att mötet ska fatta beslut.

1s.1Faststämmande
av medlemsavgift
Beslut att: Medlemsavgiftenskall vara frivillig och vara pä 200 SEK.

16. Mötetsavslutande
JohanKarlssonförklarar mötet avslutatklockan 23:08

17. Ordningsfrägor
som blevbifallna
Ordningsfräga: Mötet ska användaMLGs möteshandlingaristället för de som skickadesut frän
styrelsen.Skillnadernaär formateringsfixar,en uppdateradverksamhetsplanoch en uppdaterad
budget.
Ordningsfräga: Max Gnipping väljs till rösträknare.

18. Reservationer
Verksamhetsplan:JohanKarlssonreserverarsig mot bestlutetatt vi inte skaha nägraeventsnämnda
i verksamhetsplanen
med motivering "Att delta pä eventssom StockholmPride kommer att göra att vi
förlorar jättemycket."

JohanKarlsscru.mötessekreterare Emelic Skoog,sekretelare
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Politisktprogramarbete.......
Aktivismeramera!
inför valrörelsen201'4....
Förberedelser
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Kampanja,kampanja,kampanja!

Verksamhetensmäl för 2013 är ambitiöst sattaoch kräver att alla verksamhetensdelar arbetar
mälmedvetetför att nä dom.
Den övergripanderöda trädeni verksamhetenär att förberedaPiratpartieti Stockholmsregionenför
supervaläret20L4.

lnterntarbete
För att vara framgängsriki det utäftiktadearbetetar det helt nödvändigtatt det internaarbetetfungerar
som det ska och flngerar som en stabilbasför allt annatarbete.

Piratpar::::
ili#::::T,
o

samheten
rörde' rokaraverk
rtierr'rhandarrärrer

Skaffabankkonto.
Löpandeskickaut inbetalningskorttill alla iiiedleiitruarför clen..,alfriamedlemsavgiften.

.

där varje
i Piratpartieti StockholmsLän i arbetsgrupper
Organiseraverksamheten
ansvarsomräde.
klart
arbetsgrupphar ett

.

Samarbetamed Ung Piratslokalavdelningari omrädetbäde ekonomisktoch operativtpä en
solidariskbasis.
Samarbetamed Piratpartietriks bäde ekonomisktoch operativtpä en solidariskbasis.
Söka samarbetemed andraorganisationersom har sammaeller liknande värderingarsom
Piratpartieti Stockholmsinom vissa eller alla delar av Piratpartieteller Piratpartieti
Stockholmslänspolitik.
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programarbete
Politiskt
När valäret 2014startarär det viktigt att vi har genomarbetade
och trovärdigapolitiska program, som
är väl genomdiskuterade
internt,och där äsikternabeslutatspä sättsom upplevslegitima.Arbetetmed
att breddapartietspolitik bör därför i huvudsakslutförasi och med 2013 sä att vären2014 kan
användastill att föra ut politiken till väljarna.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
'

Att definiera sakpolitik med tydlig förankring där konkretaätgärderkan görasmed tydlig
förankring finns i vär politik där konkretaätgärderkan göras.

:;il: :l:::::::H:1":::,::.".
:
'

där
sakp.,,ik
an,as

Förfinapolitiken inom de omrädendär politik redanär antagen.
Undersökavilka omrädensom Piratpartietriks har föreslagitlänspolitik och föreslä
applicerbaradelarför ett medlemsmöte.

Aktivismera
mera!
Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigastebyggstenarnai Piratpartietsframgängar
i Sverigeoch pä andraställeni världen.Det är därför viktigt att uppmuntrainitiativ sä mycket som
möjligt.
Piratpartiet i Stockholmslän ska:
[Jppmuntraaktivisteratt medverkadeltai aktiviteter
Rekrytera flertalet nya aktivister
Ha medlemsvärdande
aktiviteterför bädenya och gamlaaktivister
Anordna eller medverkapä pubkvällar.
.

Expanderamedlemsbasen

Utbildamera!
Piratpartietsmedlemmar,aktivister och funktionärerär partietsryggrad.Det är viktigt att de känneratt
derasengagemang
i partietär uNecklandeoch ger erfarenheter
och kunskapersom gör det roligt och
meningsfulltatt arbetamed att driva partietoch föra ut dessid6er.Därför skavi under2013 satsapä
intern utbildning.
Piratpartiet i Stockholms län ska:
.

Anordna en helgutbildningom bitcoin och banksystemet

.

Utbilda vära aktivister i aktivism.

'

Utbilda vära aktivister i Piratpartietoch Piratpartieti Stockholmsläns politik.
Medverka pä minst tvä av de utbildningar som Piratpartiettar fram för lokalt aktiva.
Ta fram minst en egenutbildning som resulterari antingenwebbsändning,film eller blogginlägg.
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införvalrörelsen
Förberedelser
Piratpartiet i Stockholms län ska:

I

.

Förberedaoch producerakampanjmaterialom vär politik

q

.

Ta hjälp av kampanjkunnigapersonerinom och utom Piratpartiet

.

Sonderamöjligheternaatt tillsammansmed Piratpartietlägga upp kampanjenför supervaläret201'4.

I

Media
Piratpartiet i Stockholms län ska:
.

Skriva debattartiklarom Piratpartietoch Piratpartieti Stockholmsläns politik

.

Undersökavilka lokala tidningar,radiostationeroch tv-kanaierdet finns och försöka fä dem
intresseradeav vär verksamhet.

lnternet
Ir

län ska:
. Piratpartiet i Stockholms
. Att bloggaom sakeroch ting som har med Piratpartietatt göra.
.

sä medlemmarnafär
Publiceraalla dokument,protokoll och liknande pä stockholm.piratpartiet.se
insikt i hur föreningensköts.

.

Ha en uppdateradkalendersom medlemmarnakännertill.

.

Löpandeskickaut mail med informationtill medlemmarna.

.

Vara aktiv pä socialamedier.

Kampanja,kampanja,kamPanjal
Piratpartiet i StockholmsIän ska:
.

Ifall finansieringfinns, medverkapä störreeventsi Stockholm.

.

Medverkapä skolbesökunderäret.
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lnkomster
FränPiratpartiet

|

16056

Totalt:

|

16056

Utgifter
Övrig kampanj
Medlemsvärd
Bankkostnader
Utskrifter och administration
Fonderingtill 2014
lTotalt:
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Revisionsberättelse
2012.
Piratpartieti Stockholntslrin, verksamhetsäret
Revisionsbercittelsrfo,
och förvaltningfär efter
Undertecknadrevisor,av föreningenutseddaatt granskaräkenskaper
fullgiortuppdragavgeftiljanderevisionsberättelse
räkenskapcr
ochgättigcnomprotokollochandrahandlingar
som
Jaghargranskatfcircningens
jag
lämnarupplysningarom föreningens
ekonomioch fürvaltning.Det enda kan finna somär värt
att kritiserasfyrelsenför dr att.de ej har införskaffatett bankkontotill föreningen.
är min samladebedömningatt ärsmötetbör beviljastyrelsen
Med bakgrundav ovanstäende
20| 2.
för verksamhetsäret
ansvarsfrihct

GustavNipe
Pätägetmot Uppsalafrän Stockholmden27122013

