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Protolroll, styrelsemiite PiratRaniet i stoctholms Ifln
Sdndagen 14:e April 2013

1-. Mdtet dppnas
Erik avslutar mritet 11:40

2. Niirvaro/FrAnvaro
Vi vill garna veta vilka som var med och rcistade. Pi den hlir punkten sammanstiiller vi en lista river
ndrvarande.

Ndrvarande:
Erik Lcirrroth
El in Andersson
Johan Karlsson
Emelie Skoog

Damien Marches anskjt under punkt 8.4 och ndrvarade dven under punkt 7 som diskuterades efter
punkt B.

3. Val av motesfunktiondrer
vi viiljer en mcitesordfrirande, en sekreterare och en eller tvd iusterare

3.1 Val av m1tesordforande
Beslut att: mritet v;iljer Erik Lrinroth som mdtesordfcirande.

3. 2 Val ay mofess ekreterare
vi viiljer en mcitesordforande, en sekreterare och en eller tv6 justerare

Beslut att: mdtet viiljer Johan Karlsson som mrjtessekreterare.

3.3 Val av justerare
vi viiljer en mcitesordfcirande, en sekreterare och en eller tv6 justerare

Beslut att: mcitet vdljer Emelie Skoog som justerare.

4. Mdtets behorighet
Kallelse ska enligt stadgarna ha g6n ut minst en vecka i fdrviig ifall minst 5}o/o av styrelsen Ar
niirvarande och minst 2 dagar i fdrvlig ifall minst tvi tredjedelar av styrelsen Ar nlirvirande.

Enligt dokumentet "Sty'relsens arbetsformer" ska kallelse alltid ha gdtt ut en vecka i fdrvrig.

Beslut att: mrttet finner sig behririgt kallat.
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5. Godkdinnande av dagordning
Fcireslagen dagordning:

1. Mdtet dppnas
2. Ndrvaro/Frdnvaro
3. Val av mcitesfunktiondrer

3.1 Val av mcitesordfcirande
3.2 Val av mcitessekreterare
3.3 Val av justerare

4. Motets behdrighet
5. Godkiinnande av dagordning
6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
7. Rapporter frin personer med ansvarsomriden

7.1 Press - Elin Andersson
7.2 Kampanj- Er ik Lcinroth
7.3 Ekonomi - Emelie Skoog
7.4 Kommunikation - Erik Lrinroth
7.5 N{edlemsservice - Johan Karlsson

B. Besl utsuppfci l jn i  ng
8.1 Val av firmatecknare
8.2 Mcitesschema ftir Aret
8.3 Uppdatera styfelsens arbelsformer
8.4 Stockholm Pride 2013
8.5 Andring av stadgar
8.6 Lokal fcir 3:a april nlir hax kommer
8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
8.8 Festivalkit: 5000kr budget (Pl+Llp;
8.9 Radiopratare

9. Eventuella tidigare bordlagda frigor
9.1 Beslutsuppfdjning friin foregdende mrite
9.2 Konkretisering av verksamhetsplanen

10. Policy och rutiner fcir att dela ut konton till vira kommunikationskanaler
11. Aktivistgruper
12. Maktig Mindag
13. Delta i Creative commons filmfestival
14 .  Ovr ig t
15. Ndsta sty'relsernrite
16. Mcitets avslutande

Beslut att: m6tet godkiinner dagordningen.

6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
Under den hdr punkten protokollfdr vi de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan frirra
och detta styrelsemcitet.

Beslut att: Avfrjra punkten frin dagordningen.
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7. Rapporter frAn personer med ansvarsomrAden
Detta 5r ingen beslutspunkt utan en ren informationspunkt. Diirftir tas inga beslut. De som har
ansvarsomrfrden inkommer med en kort rapport som bifogas protokollet.

7.7 Press - Elin Andersson
Har inte haft nigon kontakt med press eller media pga bor utomlands.

7.2 Kampanj- Erik Ldnroth
' Hjtilper Kajsa Larsson om att fixa festivalkit.

. Fcirsriker fA till mera radio-prat om "Fri kollektivtrafik" i plankas studio (med Talesman for infra och
kollektivtrafik Damien fdrhoppiringsvis).

. Spfrnar pfr en #nolltaxa kampanj

. SpAnar pA en ""Vi fAllde #ACTA, rdr inte vAn snus" kampanj.

7.3 Ekonomi - Emelie Skoog
. Bankkonto lir piviig. Flattrkonto finns skapad, men den behciver en plats pA bloggen.

. Erik dclegerad bitcoin server via lT:centralen (Ola Nystr<im har inte svarat iinnu pA mail)

7.4 Kommunikation - Erik Ldnroth
. Skriver ner en kommunikationsplan (beta version som sty'elsen ska f6 ta del av i btirjan av Mai)

. Spannrar pd Facebook, Twitter och uppnruntrar alla att gdra sat-nma sak. Helt ocks6 G+ som vi inte
dnnu har si mycket ndrvaro i.

7.5 Medlemsservice - Johan Karlsson
Alla rl iuigheter i PW dr korrekt satta. Det har varit viss kontakt med medlemmar och de har fitt den

hje lp de behcivt .

8. Beslutsuppfoljning
Under den hdr punkten gf,r vi igenom beslutspunkterna fr6n fcirra mcjtet och foljer upp ifall nigot
behtiver vidare uppfoljning.

8.7 Val av firmatecknare
Erik Ldnroth och Emelie Skoog valdes til l justerare

Beslut att: avftira punkten frin dagordningen

8.2 Motesschema fdr Aret
Styrelsen har 6 ordinarie mritestillflillen under iret. Prelimindra datum dr 14:e April (extrainsatt,
verksamhetsplan), 1:a Juni, 12:e Augusti, 7:e Oktober, 2:a December, 13:e Januari (extrainsatt,
frirbereda dokument infrir medlemsmtitet), 3: e Februari.

Beslut att: avfora punkten fr6n dagordningen.
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8. 3 U ppdatera styrelsens arbetsformer
Styrelsen uppdaterar till sekreteraren att i samrdd med ordfciranden inkomma med frirslag till
uppdateringar av dokumentet.

Sekreteraren och ordfciranden har inte hunnit diskutera igenom punkten ordentligt dn.

Beslut att: punkten bordlAggs till niista mrite.

8.4 Stockholm Pride 20L3
Styrelsen stdller sig positiv till an delta pi Stockholm Pride och delegerar till Elin Andersson att
utreda ifall detta lir mojligt. Elin f6r ocksA ansvar for att att realisera ett eventuellt deltagande och fir
rett att teckna avtal med Stockhom Pride om monterplats frir Piratpartiet i Stockholms liins riikning.

Beslut att: Punkten avfcirs frdn dagordningen.
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8.5 Andring av stadgar
Deligera till Johan att skriva en motion eller yrkande for att forhindra att syftena med Piratpartiets
styrelses proposition "Medlemskap i lokala fdreningar" gAr igenom.

Skriftligen meddela Piratpartiets styrelse om att Piratpartiet i Stockholms lSns sty'else tycker det iir
trikigt att Piratpartiets styrelse iindrar spelreglerna utan att ens meddela oss, och iin mindre frdga oss,
innan.

Beslut att: Alla i styrelsen uppmanas att frirsvara motionerna pA medlemsmdtet

8.6 Lokal fdr 3:a april ner hax kommer
Kvdllen med HAX ska vara pA Cafd Grimunken om mrijligt. Deligera till Erik att prata med Caf6
Grimunken om detta.

Beslut att: Avfora punkten frin dagordningen.

8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
Emelie jobbar redan med att s:itta upp konton frjr detta fcir att kunna ta emot donationer.

Beslut att: Avfora punkten frAn dagordningen.

8.8 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
Deligera ti l l  Emelie att undersrika mojligheterna ti l l  samfinansiering ti l l  detta med Ung Pirat
Stockholmsditriktet

Deligera ti l l  Johan att undersrika mrij l igheterna ti l l  samfinansiering ti l l  detta med Piratpartiet

Ftirslag att: punkten bordliiggs till ndsta mcite.

8.9 Radiopratare
Deligera till Darnien att ta hjiilp av bland annat Anna Troberg och aktivistbloggen fcir att hitta en
radiopratare.

Ftirslag att: punkten bordlliggs till n5sta mclte.

9. Eventuella tidigare bordlagda frAgor
Under den hiir punkten gAr vi igenonr de frigor som bordlades pd fdrra motet.

9.7 Beslutsuppfdjning friln fdregilende mdte

9.1-.1 Pressbilder

Beslutet som togs var: Sfyrelsen uppdrog Emelie Skoog att liisa pressbilder till aIIa i Piratpartiet
Sfockholms kin och Stockholms lokolav delningors styrelser.

Toni Cherfan blir officiell fotograf och fotograferar sgtrelsen pd medlemsmdtet.

Detta skedde dock inte utan vi behriver en ny plan frir pressbilder.

Beslut att: Elin fAr i uppdrag att ta fram en plan frir tema fdr pressbilder. Elin ska ocksd se till att
planen genomfdrs.
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9.7.2 Pubkviillar

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrog Rend att onordna fler publ<viillar och sociala events.

Rene kiir vidure nu nrir jul och nydr cir over.

Vi btir prata med Rene ifall han fortfarande har bollen eller ifall vi ska ta tillbaka den.

Beslut att: Notera att Erik redan pratat med Ren6 om detta.

9.7.3 Ekonomi-parley

Forra styrelsen tog beslut om att ha ett ekonomi-parley i v6r.

Beslut att: Delegera till Ren6 Malmgren att annordna ett Parley den 10:e Augusti i Europahuset. Erik
Lrinroth Ar samordnare mellan Rene och styrelsen.

9.7.4 Politikkviillar

Fcirra styrelsen tog beslut om att ha en polikkviill om invandring. Det har inte skett. Bcjr vi ha det? Brir
vi dven planera andra politkkviillar?

Punkten diskuteras i samband med verksamhetsplanen

g.1-.5 Kulturbombning

Fdrra styrelsen delegerade till Kajsa Larsson att kulturbomba skiten ur Stockholm.

Beslut att: Tacka Kajsa for det arbete hon liigger ner pA kulturbomningarna och be Kajsa fortsiitta
med det jiittebra arbetet.

9.2 Konkretisering av verksamhetsplanen
Efter att varje styrelse ti l l trdder si eir det brukligt att denna gir igenom verksamhetsplanen och
planerar fcir hur man kan genomfora den. Verksamhetsplanen ligger som bilaga.

Beslut att: Bordll igga punkten ti l l  niista mrite.

10. Policy och rutiner for att dela ut konton til l vAra kommunikationskanaler
Idag har vi inga bra rutiner fcir vem som fir skriva vad genom v6ra komnunikationskanaler. Vi brir ta
fram n6gon policy fcir hur vi hanterar sidant.

Beslut att: BordlAgga punkten till nAsta mcite.

11. Aktivistgruper
M behover kunna Ateraktivera gamla pirater och kunna syrkroniera nya pirater pi enkelt stitt. Max
Gnipping har sagt att han kan tlinka sig jobba med detta. Erik Lrjnroth friredrar.

Beslut att: Styrelsen uppdrar Erik att komma med ett beslutsunderlag fcir aktivistgrupper tiil nesta
mdte.

12. Miiktig MAndag
Det har dragits iging ett initiativ som kallas Mekdg Mindag. Det g8r ut pe att varje vecka pA mindag
ska det griras nigon aktivism i stockholm.

Beslut att: Styrelsen tackar Leo Rudberg, som dr initiativtagare till Mliktig Mindag frir ett gott
initiativ. Styrelsen uppdrar till Johan Karlsson att samordna med Leo om hur vi kan grira det bzista av
eventet.
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13. Delta i Creative commons filmfestival
Erik Ltinroth har bdrjat frjra inledande samtal med Createive Commons filmfestival om eft eventuellt
samarbete. Erik fdredrar. http://www.creativecommons.se/2013/01129/nordens-forsta-creative-
commons-f ilmf estival-ef terlyser-di g/

Beslut att: Besluta att foftsetta samarbetet med Creative Commons filmfestival och deligera till Erik
Lrinroth att genomfdra detta.

14. Ovrigt
Pi punkten Ovrigt kan man ta upp punkter som inte finns med pi dagordningen. Punkter under Ovrigt
behciver minst 75% majoritet bland de nlirvarande fdr att gi igenom.

Beslut att: Avfcira punkten frin dagordningen.

15. Ntista styrelsemote
Beslut att: styrelsen hdller nlista styrelsemcite Torsdagen den 2:a Maj.

16. Motets avslutande
Erik avslutar motet 13:12

Johan Karlsson, Sekreterare Emelie Skoog, Justerare
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