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Ptotoltoll meülemsmöte PiratRaniet i Stoclrholms län
Onsdagen 27:e februari 2013

Mötet öppnas
Johan Karlsson öppnar mötet 18:45

Fastställande av röstlängd
Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. Pä den här punkten sammanställer vi en lista över
närvarande.

Rösträtt har de som har varit medlem i föreningen i minst tvä mänader.

Erik Närström

Jerker Montelius

Max Gnipping

Erik Lönroth

Thomas Ahlström

Michael Germardt (inte medlem)

Per Germardt (inte medlem)

Daniel Fredriksson

Ren6 Malmgren

Leopold Birkirolm

Kajsa Larsson

Dennis Wolden

De icke'-lttcdlenttrtar som fanns pä mötet blev acljungerade merl yttrancle, l'örslagsrätt samt närvarorätt
vid punkt 10.

Daminen Marchese anlände vid punkt 10.

3. Mötets behörighet
Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett
Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst tvä (2) veckor före mötet, och inlehälla information
om hur medlem kan väcka ett drende att behandlas pä mötet (motion)

Beslutat att: mötet finner sig behörigt kallat

4. Val av mötesfunktionärer
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tvä justerare

4.L Val av mötesordförande
Beslutat att: mötet väljer Johan Karlsson som mötesordförande.
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4.2 Val av mötessekreterare
Vi väIjer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tvä justerare

Beslutat att: mötet väljer Emelie Skoog som mötessekreterare.

4.3 Vat av justerare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tvä justerare

Beslutat att: mötet väljer Erik Lönroth justerare.
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5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning:

l-. Mötet öppnas
2. Faststäliande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötesfunktionärer

4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av mötessekreterare
4.3 Val av justerare

5. Godklinnande av dagordning
6. Styrelsens verksamtietsberäitelse för föregäende är
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregäende är
B. Revisionsberättelse för föregäende är
9. Ansvarsfrihet
10. Inkomna motioner
11. Arets verksamhetsplan

11.1 Arets budget
11-.2 Propositioner

1-2. Val av ärets styrelse
12.1 VaI av ordförande
12.2Yal av sekreterare
12.3 Val av kassör
L2.4 Fastställande av antal övriga ledamöter til l ett antal mellan tvä och tio
12.5 Val av dessa ledamöter

13. Val av ärets revisor och ersättare för denna
1-4. Val av ärets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frägor
i6. Mötets avsiutande

Beslutat.att: mötet godkänner dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregäende är
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde under 2012. Här är det öppet för
rnedlemmar att ställa frägor om hur äret har gätt, hur saker genomfördes eller varför saker inte
genomfördes.

Beslut att: Mötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Beslut att: Lägga föjande protokollanteckning: Föreningen bestär av 5l- medlemmar.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregäende är
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde med eventuella pengar under
2012. Här är det öppet för medlemmar att ställa frägor om hur pengarna spenderades, hur budgeten
fungerade eller varför inga pengar spenderades.

Beslutat att: Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
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B. Revisionsberättelse för föregäende är
Under den här punkten redogör föreningens revisor för hens uppfattning om hur styrelsen har skött sitt
uppdrag och sin ekonomi. Revisorn kan rekommendera ansvarsfrihet om sä finnes lämpligt.

Beslutat att: Mötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna

9. Ansvarsfrihet
Under denna punkt fär medlemmarna ta ställning till om de vill ge den avgäende styrelsen
ansvarsfrihet. Det innebär styrelsen är juridiskt befriad frän sitt uppdrag och kan ej längre ställas till
svars för eventuella oegentligheter under verksamhetsäret.

Beslutat att: Styrelsen fär ansvarsfrihet

10. Inkomna motioner
Om föreningens medlemmar har lämnat in motioner senast en vecka före medlemsmötet behandlas
dessa under denna punkt.

Beslutat att: Notera att det inte inkommit nägra motioner

il. Arets verksamhetsplan
Under den här punkten redogör styrelsen för sitt förslag pä vad föreningen bör syssla med under 2013,
alltsä verksamhetsplanen" Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg
till verksamhetsplanen innan ornröstning.

Beslutat att: Fastställa den korrigerade verksainhetsplanen.

Beslut att: Att mötessekreteraren ges möjligheten att korrigera spräkfel i verksamhetsplanen som inte
ändrar syftet.

LL.L Arets budget
Under clen här punkten redogör styrelsen för sitt förslag pä budget för 2013, alltsä vad föreningen ska
lägga pengar pä. Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg till
budgeten innan omröstning.

Förslag att: Mötet anfar den korrigerade budgeten.

11,2 Propositioner
Under den här punkten behandlas de förslag som styrelsen lagt, till exempel ny landstingspotitik. Här
är det öppet för medlemmar att lägga ändringsförslag och tillägg till de enskilda propositionerna innan
omröstning.

Beslutar att: Propositionen om Skattefinansierad kollektivtrafik.

12.Yal av ärets styrelse
Varje medlemsmöte väljer medlemmama den styrelse som ska leda föreningen följande är. Alla
medlemmar kan ställa upp i valet. Inför valet ska en valberedning ta fram ett förslag pä en ny styrelse
och presentera pä medlemsmötet.

12.1 Val av ordförande
Beslut att: Erik Lönroth valdes enhälligt
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L2.2 Val av sekreterare
Beslut att: Johan Karlsson valdes enhälligt

1-2.3 Val av kassör
Beslut att: Emelie Skoog valdes enhälligt

|-2.4Fasfsfä ttande av antal övriga ledamöter titl ett antal mellan tvä och tio
Beslut att: 2 st

1-2.5 Val av dessa ledamöter
Beslut att: Elin Andersson och Damien Marchese

1-3. Val av ärets revisor och ersättare för denna
Beslut att: Gustav Nipe

1,4. Valav ärets valberedning (en ti l l  fem personer)
Beslut att: Vi ska ha en valberedning pä tvä personer, och dessa är Max Gnipping och Erik Närström
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15. Övriga frägor
Om en övrig fräga väcks pä medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs tvä tredjedels (2/3)
majoritet för att mötet ska fatta beslut.

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

16. Mötets avslutande
Johan Karlsson förklarar mötet avslutat klockan 23:08

17. Ordningsfrägor som blev bifal lna
Ordningsfräga: Mötet ska använda MLGs möteshandlingar istället för de som skickades ut frän
styrelsen. Skillnaderna är formateringsfixar, en uppdaterad verksamhetsplan och en uppdaterad
budget.

Ordningsfräga: Max Gnipping väljs till rösträknare.

18. Reservationer
Verksamhetsplan: Johan Karlsson reserverar sig mot bestlutet att vi inte ska ha nägra events nämnda
i verksamhetsplanen med motivering "Att delta pä events som Stockholm Pride kommer att göra att vi
förlorar jättemycket."

Johan Karlsscru. mötessekreterare i i .  juslcr . r iu
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Emelic Skoog, sekretelare
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Uerl(samnetsRlan til Piramafiiet i $t0cltholms län 2013
Senast reviderat : 2013-02-25

lnnehällsförteckning

Poli t iskt programarbete... . . . .  . . . . .- . . . . . .2

Aktivismera mera! """"""2

Förberedelser inför valrörelsen201'4.... """"'3

Kampanja, kampanja, kampanja! ...."""""""'3

Verksamhetens mäl för 2013 är ambitiöst satta och kräver att alla verksamhetens delar arbetar

mälmedvetet för att nä dom.

Den övergripande röda träden i verksamheten är att förbereda Piratpartiet i Stockholmsregionen för

supervaläret 20L4.

lnternt arbete
För att vara framgängsrik i det utäftiktade arbetet ar det helt nödvändigt att det interna arbetet fungerar

som det ska och flngerar som en stabil bas för allt annat arbete.

Piratpar:::: 
ili#::::T, rti er r'rhandarrärrer rör d e' rok a r a verk samheten

o Skaffa bankkonto.

Löpande skicka ut inbetalningskort till alla iiiedleiitruar för clen ..,alfria medlemsavgiften.

. Organisera verksamheten i Piratpartiet i Stockholms Län i arbetsgrupper där varje

arbetsgrupp har ett klart ansvarsomräde.

. Samarbeta med Ung Pirats lokalavdelningar i omrädet bäde ekonomiskt och operativt pä en

solidarisk basis.

Samarbeta med Piratpartiet riks bäde ekonomiskt och operativt pä en solidarisk basis.

Söka samarbete med andra organisationer som har samma eller liknande värderingar som

Piratpartiet i Stockholms inom vissa eller alla delar av Piratpartiet eller Piratpartiet i

Stockholms läns politik.
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Politiskt programarbete
När valär et 2014 startar är det viktigt att vi har genomarbetade och trovärdiga politiska program, som
är väl genomdiskuterade internt, och där äsikterna beslutats pä sätt som upplevs legitima. Arbetet med
att bredda partiets politik bör därför i huvudsak slutföras i och med 2013 sä att vären 2014 kan
användas till att föra ut politiken till väljarna.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

' Att definiera sakpolitik med tydlig förankring där konkreta ätgärder kan göras med tydlig
förankring finns i vär politik där konkreta ätgärder kan göras.

: 
:;il: :l:::::::H:1":::,::.". där sakp.,,ik an,as
Förfina politiken inom de omräden där politik redan är antagen.

' Undersöka vilka omräden som Piratpartiet riks har föreslagit länspolitik och föreslä
applicerbara delar för ett medlemsmöte.

Aktivismera mera!
Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigaste byggstenarna i Piratpartiets framgängar
i Sverige och pä andra ställen i världen. Det är därför viktigt att uppmuntra initiativ sä mycket som
möjligt.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

[Jppmuntra aktivister att medverka delta i aktiviteter

Rekrytera flertalet nya aktivister

Ha medlemsvärdande aktiviteter för bäde nya och gamla aktivister

Anordna eller medverka pä pubkvällar.

. Expandera medlemsbasen

Utbilda mera!
Piratpartiets medlemmar, aktivister och funktionärer är partiets ryggrad. Det är viktigt att de känner att
deras engagemang i partiet är uNecklande och ger erfarenheter och kunskaper som gör det roligt och
meningsfullt att arbeta med att driva partiet och föra ut dess id6er. Därför ska vi under 2013 satsa pä
intern utbildning.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

. Anordna en helgutbildning om bitcoin och banksystemet

. Utbilda vära aktivister i aktivism.

' Utbilda vära aktivister i Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik.

Medverka pä minst tvä av de utbildningar som Piratpartiet tar fram för lokalt aktiva.

Ta fram minst en egen utbildning som resulterar i antingen webbsändning, film eller blogginlägg.
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Förberedelser inför valrörelsen 20L4
Piratpartiet i Stockholms län ska:

. Förbereda och producera kampanjmaterial om vär politik

. Ta hjälp av kampanjkunniga personer inom och utom Piratpartiet

. Sondera möjligheterna att tillsammans med Piratpartiet lägga upp kampanjen för supervaläret 201'4.

Media
Piratpartiet i Stockholms län ska:

. Skriva debattartiklar om Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik

. Undersöka vilka lokala tidningar, radiostationer och tv-kanaier det finns och försöka fä dem
intresserade av vär verksamhet.

lnternet

. Piratpartiet i Stockholms län ska:

. Att blogga om saker och ting som har med Piratpartiet att göra.

. Publicera alla dokument, protokoll och liknande pä stockholm.piratpartiet.se sä medlemmarna fär

insikt i hur föreningen sköts.

. Ha en uppdaterad kalender som medlemmarna känner till.

. Löpande skicka ut mail med information till medlemmarna.

. Vara aktiv pä sociala medier.

Kampanja, kampanja, kamPanjal
Piratpartiet i Stockholms Iän ska:

. Ifall finansiering finns, medverka pä större events i Stockholm.

. Medverka pä skolbesök under äret.
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BüügGt, Pimilartiet i $tocltholms Iän 2013
Senast reviderat : 2013-02-25

lnkomster

Frän Piratpartiet | 16056

Totalt: | 16056

Utgifter

Övrig kampanj

Bankkostnader

Utskrifter och administration

Fondering till 2014

lTotalt:

Medlemsvärd
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Revisionsberättelse
Revisionsbercittelsrfo, Piratpartiet i Stockholnts lrin, verksamhetsäret 2012.

Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning fär efter
fullgiort uppdrag avge ftiljande revisionsberättelse

Jag har granskat fcircningens räkenskapcr och gätt igcnom protokoll och andra handlingar som
lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och fürvaltning. Det enda jag kan finna som är värt
att kritisera sfyrelsen för dr att. de ej har införskaffat ett bankkonto till föreningen.

Med bakgrund av ovanstäende är min samlade bedömning att ärsmötet bör bevilja styrelsen
ansvarsfrihct för verksamhetsäret 20 | 2.

Gustav Nipe

Pä täget mot Uppsala frän Stockholm den 2712 2013


