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MÖTESTEKNIK

Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad 

de tycker. För att det inte ska bli för rörigt och för att undvika 

missförstånd har vi sammanställt regler för mötesteknik. Dessa 

regler finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och 

vilka möjligheter man har att påverka mötet. En mötesordförande 

kommer leda mötet 

genom att fördela ordet bland dem som vill tala samt leda 

beslutsfattandet. 
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1. Att begära ordet

Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du 

genom att räcka upp handen tills personen som sköter mötets 

talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner  ditt namn på 

listan och sedan är det bara att vänta på din tur att tala då ditt 

namn kommer att ropas upp.

2. Yrkanden

Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om 

presenterar du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag 

med inledningen “Jag yrkar att...”. Alla yrkanden lämnas in skriftligt 

till mötesordföranden.

3. Beslut

När debatten är över och det är dags att besluta säger man att 

mötet går till beslut. När mötet valt att gå till beslut ställer mötets 

ordförande upp en så kallad propositionsordning. Denna bestämmer 

i vilken ordning yrkandena kommer att ställas mot varandra. När 

propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden yrkandena 

mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen 

mot avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot 

avslag.

4. Omröstning 

När mötets ordförande föreslagit en propositions-ordning och fått 

den godkänd av mötet frågar denne om mötet vill rösta för 

yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet handuppräckning. När 

eller om man ska rösta med hjälp av handuppräckning påkallar 

mötesordföranden omröstning med händerna (försöksvotering). I en 

sådan omröstning läser mötesordföranden upp de olika 

röstningsalternativen i tur och ordning och man räcker då upp sin 

hand då man vill rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ 

ställs sedan oftast mot avslag. I vissa frågor kan ett alternativ direkt 

ställas mot avslag. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon 

anser har vunnit.

Om man tycker att resultatet är oklart på något sätt har alla med 

yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får alla 

räcka upp sina händer på samma sätt som ovan, men nu räknar de 

två valda rösträknarna rösterna. Det går också bra att begära sluten 

omröstning. Då röstar man genom att skriva yrkandets namn eller 

nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in och räknas 

av rösträknarna.  
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När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något 

som kallas acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna 

röstar med sin egen röststyrka istället för med handen. När mötets 

ordförande gjort propositionsordningen och fått den godkänd av 

mötet frågar hon om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för 

yrkandet svarar då högt och tydligt “Ja”. Sedan frågar ordföranden 

om det är någon som är däremot och dessa svarar då “Ja”. 

Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit.

5. Sakupplysning

Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta 

genom att säga “sakupplysning”. Talarlistan bryts då tillfälligt och 

du får av mötesordföranden möjlighet att framföra korrekt 

information. En sakupplysning får inte användas för att framföra nya 

åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår man till 

den vanliga talarlistan.

6. Ordningsfråga

Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas 

begär du ordet genom att säga “ordningsfråga”. En ordningsfråga 

bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att 

ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare 

och flyttande av punkter på dagordningen. Mötet tar normalt 

ställning till ordningsfrågor omedelbart.

7. Streck i debatten

Om du tycker att en fråga är färdigdebatterad kan du begära streck 

i debatten. Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska 

sättas. Streck i debatten innebär att alla som önskar får sätta upp 

sig på talarlistan, men endast en gång. Innan strecket dras måste 

alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får inga fler 

yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När 

alla som blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom 

går mötet till beslut. Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas 

senare som resultat av en ordningsfråga.

8. Replik

Om du blir personligt angripen kan du få möjlighet att bemöta detta 

genom att begära ordet och samtidigt säga “replik”. Om 

mötesordföranden anser det vara befogat bryts då den vanliga 

talarlistan tillfälligt. En replik får aldrig användas för att föra fram 

nya åsikter eller yrkanden.
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DAGORDNING

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

2. Formalia

2.1 Fastställande av röstlängd

Under denna punkt ropas de anmälda ombuden upp och de 

närvarande noteras. På distriktets kongress har bara ombuden 

rösträtt.

Styrelsen yrkar

att fastställa röstlängden.

2.2 Mötets beslutsmässighet

Ordinarie distriktskongress är beslutsmässigt:

I distriktets stadga 28§... 

§28. Mötet är beslutsmässigt om: 

A) Skriftlig kallelse sänts senast 3 veckor före mötet till 

samtliga som äga stadgad närvarorätt enligt denna stadga. 

B) Möteshandlingarna sänts senast 2 veckor före mötet till 

samtliga som äga stadgad närvarorätt enligt denna stadga.

$25 Som behandlar närvarorätt...

§25. Vid distriktskongressen har alla medlemsföreningars 

medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen samt ung pirats förbundsstyrelse rätt att 

närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att 

ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller 

ställa förslag.

Så här har det gått till:

Kallelsen skickades ut den 4:e maj 2013 till lokalavdelningar, 

lokalavdelningars medlemmar, revisorer, förbundsstyrelse, 

distriktsstyrelse och valberedning.

Styrelsen yrkar

att mötet finner kongressen behörigt kallad.

2.3 Val av mötesordförande

En mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet 

under dess arbete.

Förslag

att mötet väljer Dennis Barvsten till mötesordförande.
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2.4 Val av mötessekreterare

Kongressen väljer en mötessekreterare som har till uppgift att skriva 

kongressens protokoll.

Förslag

att mötet väljer Johan Karlsson till mötessekreterare.

2.5 Val av justerare

Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från kongressen. Två 

eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt 

skrivet.

Förslag

att mötet väljer Emelie Skoog och Max Gnipping till 

justerare.

2.6 Val av rösträknare

Mötet väljer två eller flera rösträknare. Dessa kan väljas bland 

ombuden eftersom mötet ändå måste stoppas under rösträkningen.

Förslag

att mötet väljer Emelie Skoog och Max Gnipping till 

rösträknare.

2.7 Adjungeringar

Ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på 

kongressen. 

Medlemmar i distriktets lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, 

revisorerna, valberedningen samt förbundet Ung Pirats 

förbundsstyrelse har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på 

kongressen.Utöver dessa personer kan kongressen välja att 

adjungera vem som helst till närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

Rösträtt kan inte fås på detta sätt.

Förslag

att alla som är närvarande vid kongressen och inte har 

stadgemässig rätt att vara där adjungeras till mötet och får 

närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till mötet.

2.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på 

kongressen. 

Distriktsstyrelsens förslag på dagordning finns på sidan 1.

Förslag

att anta distriktsstyrelsens förslag till dagordning för 

mötet.
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3. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Verksamhetsvberättelsen för 2012 är styrelsens avrapportering till 

kongressen om vad den gjort under det förra verksamhetsåret. Det 

vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna vilket är ett finare sätt att säga att den ska sparas i 

protokollet.

Styrelsen yrkar

att verksamhetsberättelsen för 2012 läggs till 

handlingarna.

Se bilaga 1: Verksamhetsberättelse för 2012

4. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

Den ekonomiska berättelsen för 2012 är styrelsens ekonomiska 

avrapportering till kongressen. I vanliga fall består den av en del 

som i ord och siffror berättar om hur distriktets pengar använts 

under 2012 tillsammans med en jämförelse med budgeten för 2012 

och en del en formell årsredovisning för verksamhetsåret med 

resultat- och balansräkning. Det vanliga beslutet är att lägga den 

ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Styrelsen yrkar

att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.

Se bilaga 2: Ekonomisk berättelse för 2012

5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Distriktsstyrelsen väljs av kongressen för att verkställa de beslut 

som fattats av kongressen. De ska också ansvara för den löpande 

verksamheten. För att kontrollera att allt går rätt till och att 

styrelsen håller sig till lagen har kongressen valt revisorer. Dessa 

kontrollerar hur styrelsen har använt distriktets pengar och att allt 

är ordentligt redovisat.

Revisorerna skriver en revisionsberättelse där de berättar om 

revisionen och ifall de rekommenderar kongressen att bevilja 

distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. Detta är revisorerna berättelse efter 

att sin granskning av styrelsen för verksamhetsåret 2012. Det 

vanliga beslutet är att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Styrelsen yrkar

att revisionsberättelsen för 2012 läggs till handlingarna.

 Se bilaga 3: Revisionsberättelse för 2012
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6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutar om distriktsstyrelsen ska få ansvarsfrihet för år 2012. 

Det betyder att styrelsen slipper vidare ansvar för sitt styrelseår. 

Ansvarsfrihet beviljas bara för det som är känt, det vill säga att om 

något olagligt senare avslöjas finns ingen ansvarsfrihet för detta. 

Det är därför viktigt att styrelsen redovisar allt som skulle kunna 

kritiseras. 

Det normala är att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, men hela eller 

delar av styrelsen kan också nekas ansvarsfrihet om kongressen 

anser att de misskött distriktet på ett brottsligt sätt. Det måste då 

stå i protokollet varför man nekar ansvarsfrihet. Praxis är att man 

bara nekar ansvarsfrihet om man planerar att gå vidare till domstol 

med ärendet. Detta måste ske inom ett år. Annars preskriberas 

ärendet.

Förslag

att bevilja ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2012.

7. Motioner

Motioner är förslag från medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, 

distriktsstyrelse, 

valberedning eller revisorer i distriktet, som de vill ta upp på 

kongressen och som inkommit till distriktet senast tre veckor innan 

mötet. Till detta möte var sista dag att komma in med motioner den 

8 april 2013. Förslag som kommer senare till distriktet och under 

mötet kallas ”övriga frågor” och sådana behandlar ombuden senare 

på distriktskongressen.

Hur lätt är det att få bifall?

Det vanliga är att ombuden bifaller eller avslår hela eller delar av 

motionerna. För motioner räcker det med att fler röstar för än röstar 

mot en motion för att den ska bifallas. Bifall är ett finare ord för att 

motionen blir godkänd och beslutet blir giltigt.

7.1 Motion om stadgerevidering

Motion av: Johan Karlsson

Styrelsen fick av förra distriktskongressen i uppdrag att inkomma 

med ett förslag till en reviderad stadga. Då styrelsen enligt 

nuvarande stadga inte har mandat att skicka in proposisitioner till 

distriktskongressen så har styrelsens sekreterare tagit på sig att 

som medlem i en medlemsförening skicka in styrelsens förslag.

Jag yrkar

att: anta styrelsens förslag till stadga som stadga för Ung 

Pirat Stockholmsdistriktet.

att: Inga delar av den nya stadgan blir giltliga förrän hela 

nya stadgan har gått igenom en andra läsning.

 Se bilaga 4: Styrelsens förslag till nya stadgar
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7.2 Tiden är inne

Motion av: Ung Pirat Järfalla-Upplands-bro

Alltför länge har vi i Ung Pirat Järfalla-Upplands-bro bott nära den 

farliga gränsen mot Östra distriktet. Det kalla kriget som pågått 

mellan det goda Stockholm och vår västliga motståndare ingjuter 

skräck i våra medlemmar. Tiden för handling är nu.

Stockholmsdistriktet måste visa att Östras retorik om furstendömen 

inte längre accepteras. Eftersom de brutit all diplomatisk kontakt är 

den enda lösningen krig.  Naturligtvis är vi inte intresserade av 

gemensam förstörelse utan vill visa att vi inte kan knuffas runt hur 

som helst. Ett steg i rätt riktning är att rensa åtminstone ett 

väderstreck från den Östra belägringen av distriktet. Det naturliga 

strategin blir alltså att annektera Gotland.

Därför yrkar vi

att förklara krig mot Östra distriktet.

att arbeta för att uppta Gotland i Stockholmsdistriktets 

upptagningsområde.

7.3 Vardagen skall inte begränsas till dagstid

Motion av: Ung Pirat Järfalla-Upplands-bro

Stockholm växer årligen med över 30.000 invånader. Därför anser vi 

i UP JUB att pendeltågens brist på avgångar nattetid, speciellt på 

helger, hindrar Stockholm från att bli den dynamiska storstaden 

som den håller på att bli.

Därför vill vi driva frågan att även pendeltågen, likt tunnelbanan, till 

en början ska börja gå nattetid på helger, för att sedan se till att 

både tunnelbanan och pendeltågen går dygnet runt, alla dagar i 

veckan.

Därför yrkar vi

att distriktsstyrelsen ska driva "att pendeltåg ska börja gå 

nattider" mot Piratpartiet Stockholms län.

7.4 Justering av stadgar

Motion av: Johan Karlsson

Ung Pirat Stockholmsdistriktet har i dagsläget ingen kopia av 

stadgarna som är signerade då detta glömdes bort på 

uppstartsmötet. Det är dock väldigt enkelt att fixa.

Jag yrkar

att distriktskongressen verifierar att Bilaga 7 är distriktets 

stadga.

att bilaga 7 läggs till handlingarna som distriktets stadga.
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7.5 Kampanjkitt

Ett distrikts syfte är inte att göra utåtriktade aktiviteter, skriva 

debattartiklar eller dricka kaffe. Ett distrikt ska hjälpa sina 

lokalavdelningar. I Ung Pirat Stockholmsdistriktet har det inte 

fungerat särskillt bra, och lokalavdelningarna har ofta fått stå 

ensam vid utåtriktad aktivitet. Så ska det absolut inte få vara!

Jag yrkar

att följande skrivs in i verksamhetsplanen "Ung Pirat 

Stockholmsdistriktet ska i början på verksamhetsåret köpa 

in ett kampanjkitt som innefattar sådant som man behöver 

vid utåtriktad aktivitet. Detta kampanjkitt ska alla 

lokalavdelningar under Ung Pirat Stockholmsdistriktet 

kunna låna under utåtriktade aktiviteter".

att det skapas en post under utgifter i budgeten på 10 000 

kronor för inköpet av kampanjkittet.

att Ung Pirat Stockholmsdistriktet samarbetar med 

Piratpartiet i Stockholms Län vid framtagningen av 

kampanjkittet.

7.6 Namnbyte

Ung Pirat Stockholmsdistriktet heter egentligen inte så. Vi heter 

"Stockholms distriktet". Utplåna särskrivningen!

Jag yrkar

att vårt fina distrikt byter namn till "Ung Pirat 

Stockholmsdistriktet".

7.7 Kampanjmaterial

Ung Pirat och några distrikt inom Ung Pirat har köpt presentkort av 

Piratshoppen. Det går ut på att distriktet köper ett presentkort av 

Piratshoppen, och sedan får distriktet beställa gratis ifrån shoppen 

för det beloppet. Fördelen är att distriktet kan godkänna att vissa 

lokalavdelningar och aktivister kan köpa kampanjmaterial för 

distriktets räkning.

Idag finns det knappt något kampanjmaterial för Ung Pirat, och 

detta är någonting som Piratshoppen nu försöker rätta till genom 

dessa presentkort. Genom att flera distrikt köper presentkortet så 

får Piratshoppen pengar till att köpa in kampanjmaterial för Ung 

Pirat.

Jag yrkar

att Ung Pirat Stockholmsdistriktet köper ett presentkort av 

Piratshoppen.

att det budgeteras 25 000 kronor för inköpet av 

presentkortet.
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8. Fastställande av verksamhetsplan för 2013

Verksamhetsplanen är kongressens sätt att berätta för styrelsen vad 

de vill att styrelsen ska utföra under det kommande 

verksamhetsåret. Det är uppdelat i en visionsdel som berättar vad 

de långsiktiga målen för distriktet ska vara och en verksamhetsdel 

som mer konkret berättar vad som ska göras under året.

Styrelsen yrkar

att verksamhetsplanen för 2013 antas.

Se bilaga 5: Verksamhetsplan för 2013

9. Fastställande av medlemsavgift för 2013

Distriktet har möjligheten att ta ut en medlemsavgift från sina 

lokalavdelningar. Denna brukar vanligen sättas till noll.

Styrelsen yrkar

att medlemsavgiften för distriktet under 2013 sätts till 0kr.

10. Fastställande av budget för 2013

Budgeten är det andra sättet kongressen kan påverka hur styrelsen 

ska arbeta under året. 

Det är där man sätter upp hur mycket pengar som ska gå till de 

olikla utgiftsposterna.

Styrelsen yrkar

att budgeten för 2013 antas.

Se bilaga 6: Budget och budgetkommentarer.

11. Stadgemässiga val

Inför en kongress är det öppet för alla medlemmar att nominera och 

lägga fram förslag till de stadgemässiga valen. Vanligen lägger 

också valberedningen fram förslag till dessa som mötet sedan får ta 

ställning till. Förra året valde dock distriktskongressen att 

vakantsätta valberedningen. Därför har vi inte fått in något förslag. 

Det är dock fortfarande möjligt att nominera och lägga förslag på 

själva kongressen.

11.1 Val av distriktsstyrelse för 2013

Styrelsen som utses av distriktskongressen, ska utöver distriktets 

ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. Valbar är 

person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i 

förbundet Ung Pirat. 
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11.2 Val av valberedning för 2013

Valberedningen består av minst tre (3) valberedare utav vilka 

kongressen utser en sammankallande. Valbar till valberedningen är 

person bosatt i distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen. 

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de 

av stadgarna föreskrivna valen.

11.3 Val av revisorer för 2013

Vi ska välja en eller två revisorer och personliga ersättare till dessa. 

Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Till 

revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i 

distriktsstyrelsen, valbar.

12. Övriga frågor

Förslag som inkommit senare än tre veckor före kongressen 

behandlas som övriga frågor.

När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor lämnas in. Övriga 

frågor är förslag från lokalavdelningar, medlemmar, ombud, 

förbundsstyrelse, valberedning eller revisorer i distriktet, som de vill 

ta upp på kongressen och som inkommit till förbundet senare än tre 

veckor innan kongressen. Till denna kongress är det alla ärenden 

som inkommer efter den 4 maj 2013.

Hur länge går det att lämna i övriga frågor?

Stadgarna är inte helt tydliga med hur länge det går att lämna in 

övriga frågor. En del säger att de måste inkomma innan mötet 

börjar, andra att de ska inkomma innan mötet slutar, så ombuden 

på mötet brukar själva komma överens om en sista tidpunkt. Målet 

är att alla ska ha haft chansen att läsa förslagen innan de går till 

beslut.

Hur lätt är det att få bifall?

Övriga frågor fungerar precis som motioner, men det är svårare att 

få bifall för dem. Det krävs nämligen två tredjedelars majoritet för 

bifall. Det innebär att minst dubbelt så många måste rösta för som 

rösta mot för att en övrig fråga ska bifallas.

13. Mötets avslutande

När alla punkter på dagordningen är slut kommer mötesordföranden 

att förklara mötet avslutat. Då är mötet slut och alla kommer att 

kunna bege sig hem eller göra vad de nu känner för att göra.

Välkommen åter nästa år!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

För verksamhetsåret 2013

Senast reviderad Tisdagen 7:e maj 2013

VISION

Stockholmsdistriktet ska bli det största och mest välfungerande av 

alla distrikten i förbundet Ung Pirat. Det är den fråga vi främst vill 

fokusera på under det kommande verksamhetsåret och är något vi 

kan arbeta mot på flera sätt.

Vi vill utöver att vara ett föredöme också bli mer synliga i politiken i 

området. Vi behöver bli mer aktiva och snabbare att gå ut med 

åsikter när något händer. Vi behöver även börja samarbeta med 

andra organisationer i området som kan hjälpa oss att föra upp våra 

frågor på agendan.

Mål

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska vara det mest 

välfungerande distriktet i hela riksorganisationen.

Vi har fortfarande en lång bit kvar för att vara fullt välfungerande, 

men arbetet fortgår och vi har jobbat fram en bra arbetsmetodik. I 

dagsläget törs vi påstå att vi är det bästa distriktet.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska bli ett föredöme för 

andra inom förbundet för hur en organisation ska skötas.

Vi börjar ta en sådan stor plats att andra distrikt börjar titta på vad 

vi gör.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska bli en naturlig del av 

det politiska livet i Stockholms län.

Vi har börjat ta plats inom den politiska kretsen i Stockholms län, till 

exempel genom att delta på Stockholm debate Team.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet arbeta för att frågor om 

integritet, upphovsrätt och patenträtt ska vara en del av 

den politiska agendan i Stockholm.

Vi har fortfarande ett stort arbete framför oss att få andra politiker 

att anamma våra politiska frågor. Vi har dock sett till att flera av 

våra frågor har debatterats med de andra politiska 

ungdomsförbunden.
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VERKSAMHET

Politik

För att distriktet och dess lokalavdelningar ska kunna driva 

lokalpolitik i Stockholms län ska distriktet arbeta med att undersöka 

hur lokalpolitik i Stockholms län bedrivs och ta fram våran egen 

lokalpolitik.

Mål

• Distriktet ska under året fortsätta arbeta för att ta fram 

en politisk handlingsplan för hur vi ska driva en politisk 

agenda i Stockholms län.

Vi har samarbetat med Piratpartiet i Stockholms Län med att ta 

fram politiken som ska drivas i Stockholms län.

Organisation

För att under året kunna arbeta oss närmare de målen vi satt upp 

ska vi under året åstadkomma flera olika saker. Först och främst ska 

vi bygga upp vår egen organisation och stödja de lokalavdelningar 

som finns i distriktet, men vi bör också arbeta aktivt för bildandet av 

fler lokalavdelningar i distriktets upptagningsområde. Vi ska under 

året söka efter ytterligare finansiering för att göra det enklare att 

arrangera verksamhet.

Mål

• Distriktet ska under året förbereda för att söka bidrag för 

verksamhet från Stockholms län.

Detta jobbas på, och vi har alla förutsättningar att få ett sådant 

bidrag detta år.

• Styrelsen ska under året söka efter alternativa 

finansieringsmodeller.

Detta har vi inte lagt så stort arbete på, och en sådan eventuell 

finansieringsmodell har ej hittats. Det är distriktsstyrelsens åsikt att 

bidrag från Stockholms läns landsting och bidrag från Ung Pirat i 

dagsläget är tillräckligt för att fortsätta driva distriktet.

• Styrelsen ska ta fram arbetsformer och styrdokument för 

hur distriktets styrelse och arbetsgrupper hanteras.

Vi har tagit fram en lätthanterlig mall som den sammankallande i 

varje arbetsgrupp ska använda sig av. När det kommer till 

styrelsens arbete så har detta diskuterats under året. Resultatet har 

till stor del impementerats i den nya stadgan som distriktsstyrelsen 

lägger fram för distriktskongressen.
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• Distriktet ska aktivt uppmuntra bildandet av flera 

lokalavdelningar inom distriktet.

Vi har under året fått två nya lokalavdelningar, och minst två till 

kommer att startas inom en snar framtid.

• Distriktet ska ekonomiskt och med arbetskraft stödja sina 

lokalavdelningar i deras verksamhet.

Vi har hjälpt Ung Pirat – Stockholm med finansiering av deras kansli.

Vi har både hjälpt alla lokalavdelningar som har haft aktivitet under 

året med bemanning på deras aktiviteter och praktisk information 

om hur de enklast bedriver sin verksamhet.

Kommunikation

För att ytterligare stärka organisationen ska de inre 

kommunikationskanalerna ses över och vidarearbetas så att 

information från distriktet är lätt tillgängligt för alla medlemmar och 

att engagemangströskeln för att aktivera sig i distriktet ska bli lägre.

Mål

• Styrelsen ska under året se över och vidarearbeta med de 

befintliga kommunikationskanalerna.

Vårt samarbete med Piratpartiet i Stockholms Län har fortsatt och 

de har gett oss och alla lokalavdelningar i hela Stockholmstrakten 

att använda sig av ”stockholmsbloggen” (stockholm.piratpartiet.se).

Även arbete med Facebooksidan fortgår.

• Styrelsen ska under året arbeta med att föra ut de 

befintliga informationskanalerna så att de är mer synliga för 

medlemmarna.

Vi har annonserat om ”stockholmsbloggen” på sociala medier och 

vice versa. I dagsläget har vi en ganska välbesökt blogg.

Lokal

Som ett steg mot ett mer aktivt distrikt med fler aktiva ska distriktet 

stödja de lokalavdelningar med en lokal under de kommande 

verksamhetsåren.

Mål

• Distriktet ska under året ekonomiskt stödja de 

lokalavdelningar som beslutat att ha lokal.

Detta är gjort, Ung Pirat – Stockholm har ansökt om bidrag och fått 

det utbetalat. Ingen annan lokalavdelning har ansökt om det.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013                         Sid 3



Marknadsföring

När det gäller externt arbete ska fortsätta prata med bland annat de 

andra politiska ungdomsförbunden i Stockholms län och se om det 

finns ett intresse för att samarbeta om att föra upp de frågor vi 

arbetar med till diskussion. För att stärka oss i vår externa 

profilering ska den grafiska profilen färdigställas.

Mål

• Styrelsen ska under året färdigställa den grafiska profilen.

Distriktsstyrelsen har under året tagit fram en ny dokumentmall.

• Distriktet ska tillhandahålla profilkläder för de som 

representerar distriktet internt och externt.

Profilkläder är beställda, men pga brist på T-shirts i rätt färg dröjer 

leverans.

• Distriktet ska arbeta för ett ökat samarbete med andra 

ungdomsorganisationer i Stockholms län.

Vi har påbörjat samarbete med olika ungdomsorganisationer, till 

exempel Grön Ungdom Stockholms Stad. Stockholm Debate Team är 

ett initiativ som är till för de flesta politiska ungdomsförbund. Vi har 

en ifrån distriktet som sitter i arbetsgruppen för detta evanemang.

Evenemang

Vi ska också för att göra oss mer synliga för vanliga ungdomar 

samordna föreläsningar i skolor och arrangera kulturevenemang 

som syftar till att öka intresset för frågor om fri kultur.

Mål

• Distriktet ska se till att vara representerat på händelser 

rörande de frågor vi arbetar med i Stockholm.

Vi har deltagit i demonstrationer gällande ”våra” frågor.

• Distriktet ska närvara vid Pride-festivalen.

Vi närvarade på Pride-festivalen, återigen i samarbete med 

Piratpartiet i Stockholms Län.

• Distriktet ska arbeta för att vara närvarande vid Ung08-

festivalen.

Vi närvarade inte på Ung08-festivalen.
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EKONOMISK BERÄTTELSE   201  2  

Senast reviderad Tisdagen 07:e Maj 2013

Budgetutfall

Ekonomisk berättelse 2012 Sid 1

INKOMSTER

Bidrag från förbundet 24,000.00 24,000.00 100%

UTGIFTER

Marknadsföring 10,000.00 3,392.36 34%

Styrelse 2,000.00 650.00 33%

Lokalavdelningsstöd 2,000.00 0.00 0%

Kanslistöd 20,000.00 20,000.00 100%

S:A Inkomster 24,000.00 24,000.00 100%

S:A Utgifter 34,000.00 24,042.36 71%

TOTALT -10,000.00 -42.36 0.42%



Resultaträkning

Balansräkning

Ekonomisk berättelse 2012 Sid 2

TILLGÅNGAR

Kassa och Bank

S:A TILLGÅNGAR

SKULDER

131,00

Övriga kortfris tiga skulder

S:A SKULDER

S:A EGET KAPITAL

219 613,50

219 613,50

Leverantörskulder

20 855,86

20 986,86

198 626,64

Belopp % Av Intäkter

INTÄKTER

Erhållna bidrag 24,000.00 97.56%

Övriga intäkter 600.00 2.44%

S:A RÖRELSENS INTÄKTER 24,600.00 100.00%

KOSTNADER

LÄMNADE BIDRAG

Lämnade bidrag 20,000.00 81.30%

ÖVRIGA KOSTNADER

Bankkostnader 650.00 2.64%

Förbrukningsinventarier 454.50 1.85%

Resekostnader 409.00 1.66%

Inköp av mat 3,128.86 12.72%

S:A ÖVRIGA KOSTNADER 4,642.36 18.87%

S:A RÖRELSENS KOSTNADER 24,642.36 100.17%



REVISIONSBERÄTTELSE 2012

Revisionsberättelse för

verksamhetsåret 2012

Senast reviderad Tisdagen 7:e Maj 2013

Distriktsstyrelsen har vid tidpunkt för möteshandlingarnas 

sammantällande ännu inte fått kopia på revisionsberättelsen för 

2012 från revisorn. Distriktsstyrelsen kommer uppdatera 

möteshandlingarna så de inkluderar revisionsberättelsen så snart 

som distriktstyrlsen fått tillgång till densamma.
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STADGAR   FÖR UNG PIRAT   

STOCKHOLMSDISTRIKTET

Senast reviderade 2013-05-25
Antagna på uppstartsmötet 2007.

Senast reviderade på distriktskongressen 2013

1 NAMN OCH ORGANISATION  

§1.1 Föreningens namn är Ung Pirat Stockholmsdistriktet. I dessa 

stadgar kallas även föreningen för distriktet.

§1.2 Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar 

inom ungdomsförbundet Ung Pirat. I dessa stadgar kallas 

lokalavdelningar för medlemsföreningar.

§1.3 Distriktet är en ideell förening.

§1.4 Distriktets säte är Stockholms stad.

§1.5 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län.

§1.6 Distriktets syfte är att inom sitt regionala område:

• Erbjuda medlemsföreningarna en naturlig samlingspunkt 

för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk 

utveckling.

• Bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor.

• Stödja sina medlemsföreningar i dess verksamhet.

• Långsiktigt säkra kompetensen och kvalitén i 

medlemsföreningarnas verksamhet genom direkt stöd, 

indirekt stöd och utbildning.

§1.7 Distriktet är religiöst obundet.

§1.8 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

§1.9 Bidrag från landsting ska i första hand stanna inom 

länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det 

länet.

§1.10 För distriktet och dessa stadgars syften ska elektronisk 

kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§1.11 Distriktets medlemmar är medlemsföreningar som är 

anslutna till Ung Pirat med säte i distriktets 

verksamhetsområde.

§1.12 Medlemsavgift beslutas av distriktskongressen.

§1.13 Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder 

själva över sina tillgångar.
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2 STYRELSEN  

§2.1 Styrelsen, som utses av distriktskongressen, ska bestå av 

fyra (4) till tio (10) ledamöter, ordförande, sekreterare och 

kassör.

§2.2 Valbar till styrelsen är person som är skriven eller bosatt 

inom distriktet och som är medlem i förbundet Ung pirat.

§2.3 Styrelsen tillträder direkt efter distriktskongressen.

§2.4 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är 

kallade och mer än 50% är närvarande.

§2.5 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

§2.6 Vid lika röstantal görs ny votering. Om lika röstantal kvarstår 

avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då 

gäller istället avslag.

§2.7 Kallelsen skall skickas senast fem (5) dagar innan mötet.

§2.8 Styrelsen väljer vilka som tecknar distriktets firma.

3 REVISORER  

§3.1 Distriktskongressen utser en (1) eller två (2) revisorer, jämte 

personliga ersättare.

§3.2 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.

§3.3 Revisionsberättelsen ska finnas styrelsen tillhanda senast två 

(2) veckor innan distriktskongressen.

§3.4 Myndig person som är bosatt i Sverige och som inte ingår i 

distriktsstyrelsen är valbar till revisor.

4 VALBEREDNINGEN  

§4.1 Valberedningen består av minst en (1) valberedare.

§4.2 Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

§4.3 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på 

personer till de av stadgarna föreskrivna valen.

§4.4 Förslagen skall vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda 

senast två (2) veckor innan distriktskongressen.

§4.5 Person som är skriven eller bosatt i distriktet, som inte ingår 

i distriktsstyrelsen och som är medlem av förbundet Ung 

Pirat är valbar till valberedningen.
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5 DISTRIKTSKONGRESSEN  

§5.1 Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

§5.2 Distriktskongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari 

och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen 

bestämmer.

§5.3 Vid distriktskongressen har alla medlemsföreningars 

medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att 

närvara yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge 

ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig eller lägga 

förslag. 

§5.4 Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två (2) 

ombud.

§5.5 Inför distriktskongressen har distriktsstyrelsen, 

medlemsföreningar, dess medlemmar samt Ung Pirats 

förbundsstyrelse rätt att lämna motioner.

§5.6 Motion ska ha inkommit senast två (2) veckor före 

distriktskongressen.

§5.7 Nomineringar från andra än valberedningen ska vara 

distriktsstyrelsen till handa senast två (2) veckor innan 

distriktskongressen.

§5.8 Mötet är beslutsmässigt om: 

• Skriftlig kallelse sänts senast tre (3) veckor före mötet 

till samtliga medlemsföreningar, revisorer, 

distriktsstyrelsen och valberedningen för distriktet samt 

till Ung Pirats förbundsstyrelse.

• Möteshandlingarna ska anslås senast en (1) vecka före 

mötet på sätt som anges i kallelsen.
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§5.9 Följande ärenden skall alltid behandlas

1. Mötets öppnande

2. Formalia

2.1. Fastställande av röstlängd

2.2. Mötets beslutsmässighet

2.3. Val av mötesordförande

2.4. Val av mötessekreterare

2.5. Val av mötesjusterare

2.6. Val av rösträknare

2.7. Adjungeringar 

2.8. Fastställande av dagordning

3. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

4. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen

7. Motioner

8. Fastställande av verksamhetsplan för 2012

9. Fastställande av medlemsavgift för 2012

10. Fastställande av budget för 2012

11. Stadgemässiga val

11.1. Val av distriktsstyrelse för 2012

11.2. Val av valberedare för 2012

11.3. Val av revisorer för 2012

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

§5.10 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om 

stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster 

räknas inte. Vid övriga frågor krävs 2/3 majoritet för bifall.

§5.11 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår 

avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då 

gäller istället avslag.

6 EXTRA DISTRIKTSKONGRESS  

§6.1 Extra distriktskongress kan beslutas om av distriktsstyrelsen, 

distriktets revisorer, Ung Pirats förbundsstyrelse, eller av 

minst två (2) av distriktets medlemsföreningar.

§6.2 Kallelse till extra distriktskongress ska skickas av styrelsen, 

eller om denna inte kan, av Ung Pirats förbundsstyrelse, eller 

distriktets revisorer.

§6.3 Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som 

angivits i kallelsen. Kallelse och möteshandlingar ska ha 

skickats ut enligt reglerna för ordinarie distriktskongress.
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7 STADGETOLKNING OCH STADGEÄNDRING  

§7.1 Om dessa stadgarnas betydelse är oklar gäller 

distriktsstyrelsens tolkning till klargörande av 

distriktskongress görs.

§7.2 Ändring av dessa stadgar på ordinarie distriktskongress, eller 

med enhällighet på extra distriktskongress.

§7.3 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen 

angivits i möteshandlingarna, samt i de ärenden där 

distriktskongressen är enhällig.

§7.4 Vid ändring av paragraferna om ideell förening (§1.3), syfte 

(§1.6), stadgeändring (§7) eller upplösning (§8), krävs att 

likalydande beslut antas med 2/3 majoritet av två (2) på 

vardera följande ordinarie distriktskongresser.

8 UPPLÖSNING  

§8.1 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på 

ordinarie distriktskongress och ska ha skickats in året innan 

distriktskongressen.

§8.2 Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen.

§8.3 Distriktet kan enbart upplösas ifall distriktskongressen är 

enhällig.

§8.4 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och 

skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller 

förbundet Ung Pirat.

§8.5 Till likvidatorer utses distriktets revisorer ifall 

distriktskongressen inte beslutar om annat.
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VERKSAMHETSPLAN 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Senast reviderad Tisdagen 23:e April 2013

VISION

Stockholmsdistriktet ska bli det största och mest välfungerande av 

alla distrikten i förbundet Ung Pirat. Det är den fråga vi främst vill 

fokusera på under det kommande verksamhetsåret och är något vi 

kan arbeta mot på flera sätt.

Vi vill utöver att vara ett föredöme också bli mer synliga i politiken i 

området. Vi behöver bli mer aktiva och snabbare att gå ut med 

åsikter när något händer. Vi behöver även börja samarbeta med 

andra organisationer i området som kan hjälpa oss att föra upp våra 

frågor på agendan.

Mål

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska vara det mest välfungerande 

distriktet i hela riksorganisationen.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet fortsätta vara bli ett föredöme för 

andra inom förbundet för hur en organisation ska skötas.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska hjälpa sina lokalavdelningar att 

bli en naturlig del av det politiska livet i Stockholms län.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet arbeta för att frågor om integritet, 

upphovsrätt och patenträtt ska vara en del av den politiska agendan 

i Stockholm.

VERKSAMHET

1. Politik

För att distriktet och dess lokalavdelningar ska kunna driva 

lokalpolitik i Stockholms län ska distriktet arbeta med att undersöka 

hur lokalpolitik i Stockholms län bedrivs och ta fram vår egen 

lokalpolitik.

Mål

• Distriktet ska under året fortsätta arbeta för att ta fram en politisk 

handlingsplan för hur vi ska driva en politisk agenda i Stockholms 

län.
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2. Organisation

För att under året kunna arbeta oss närmare de målen vi satt upp 

ska vi under året åstadkomma flera olika saker. Först och främst ska 

vi bygga upp vår egen organisation och stödja de lokalavdelningar 

som finns i distriktet, men vi bör också arbeta aktivt för bildandet av 

fler lokalavdelningar i distriktets upptagningsområde. Vi ska under 

året söka efter ytterligare finanisiering för att göra det enklare att 

arrangera verksamhet.

Mål

• Distriktet ska under året söka bidrag för verksamhet från 

Stockholms län.

• Styrelsen ska under året söka efter alternativa 

finansieringsmodeller.

• Styrelsen ska ta fram arbetsformer och styrdokument för hur 

distriktets styrelse och arbetsgrupper hanteras.

• Distriktet ska aktivt uppmuntra bildandet av flera lokalavdelningar 

inom distriktet.

• Distriktet ska ekonomiskt och med arbetskraft stödja sina 

lokalavdelningar i deras verksamhet.

• Distriktet ska, ifall finanisiering finnes, förbereda för att arvodera 

någon under 2014 för att hjälpa till med dessa punkter.

3. Kommunikation

För att ytterligare stärka organisationen ska de inre 

kommunikationskanalerna ses över och vidarearbetas så att 

information från distriktet är lätt tillgängligt för alla 

medlemsföreningarna och att engagemangströskeln för att aktivera 

sig i föreningarna i distriktet ska bli lägre.

Mål

• Distriktet ska under året se över och arbeta vidare med de 

befintliga kommunikationskanalerna.

• Distriktet ska under året arbeta med att föra ut de befintliga 

informationskanalerna så att de är mer synliga för medlemmarna.

4. Lokal

Som ett steg mot ett mer aktivt distrikt med fler aktiva ska distriktet 

stödja de lokalavdelningar med en lokal under de kommande 

verksamhetsåren.

Mål

• Distriktet ska under året ekonomiskt stödja de lokalavdelningar 

som beslutat att ha lokal.
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5. Marknadsföring

När det gäller externt arbete ska vi fortsätta prata med bland annat 

de andra politiska ungdomsförbunden i Stockholms län för att 

samarbeta om att föra upp de frågor vi arbetar med. För att stärka 

oss i vår externa profilering ska den grafiska profilen färdigställas.

Mål

• Styrelsen ska under året färdigställa den grafiska profilen.

• Distriktet ska tillhandahålla profilkläder för de som representerar 

distriktet internt och externt.

• Distriktet ska arbeta för ett ökat samarbete med andra 

ungdomsorganisationer i Stockholms län.

6. Evenemang

Vi ska också för att göra oss mer synliga för vanliga ungdomar 

samordna föreläsningar i skolor och arrangera kulturevenemang 

som syftar till att öka intresset för frågor om fri kultur.

Mål

• Distriktet ska hjälpa lokalavdelningarna att se till att Ung Pirat är 

representerat på händelser rörande de frågor vi arbetar med i 

Stockholm.

• Distriktet ska se till att Ung Pirat närvarar vid Pride-festivalen.
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BUDGET   2013  

Styrelsens förslag till budget

Senast reviderad Tisdagen 23:e April 2013

I  NTÄKTER  

Resultat 2012 198 626,64 kr

Bidrag Ung Pirat 24 000,00 kr

Summa: 222 626.64 kr

UTGIFTER

Marknadsföring 10 000,00 kr

Styrelse 2 000,00 kr

Lokalavdelningsstöd 2 000,00 kr

Kanslistöd 20 000,00 kr

Fonderingar 188 626,64 kr

Summa: 222 626.64 kr

Totalt: 0,00 kr
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BUDGETKOMMENTARER

Budgeten sätter de ekonomiska ramarna för årets verksamhet och 

bör inte ses som en kompletterande verksamhetsplan. Budgeten är 

inte tänkt att sätta absoluta ekonomiska ramar utan är en riktlinje 

styrelsen måste ta hänsyn till i sitt arbete.

1. Intäkter

De intäkter vi säkert kan räkna med är de som kommer direkt ifrån 

förbundet Ung Pirat och är beräknade för fyra lokalavdelningar. Vi 

tar även med föregående års resultat.

2. Utgifter

Marknadsföring

Denna budgetpost syftar till de events i stil med Pride-festivalen, 

Kulturfestivalen och Ung08 som distriktet kan tänkas närvara på. 

Också profilmaterial och liknande ligger i denna budgetpost.

Styrelse

Detta är posten för de pengar som behövs för styrelsens arbete i 

form av nödvändigheter i styrelsens arbete t.ex. bokföringsprogram 

etc.

Lokalavdelningsstöd

Dessa pengar är de som budgeteras för att stödja 

lokalavdelningarna i sin lokala verksamhet. T.ex. i samband med 

uppstartsmöten och liknande. 

Kanslistöd

Dessa pengar utgör en bidragspott som lokalavdelningarna i 

distriktet kan söka ifrån när de behöver extra pengar för att behålla 

ett kansli.

Fondering 

Fondering av pengar för framtida verksamhet.
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STADGAR

Senast reviderade 2010
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Stadgar för Ung Pirat Stockholms distriktet inom 

ungdomsförbundet Ung Pirat

Antagna på uppstartsmötet 2007. 

Senast reviderade på kongressen 2010
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§1. 

Ung Pirat Stockholm distriktet är en regional 

sammanslutning av lokalavdelningar inom 

ungdomsförbundet Ung Pirat. Distriktet är en 

ideell organisation.

§2. 

Distriktets syfte är att inom sitt regionala 

område: 

• erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga 

pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning 

och politisk utveckling för att tillse att 

Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter 

till genomslag i samhällsdebatten. 

• bedriva bred utbildning kring piratrörelsens 

frågor och att väcka allmän debatt kring 

dem.

§3. 

Distriktet är religiöst obundet. 

§4. 

Distriktets verksamhetsområde är 

kalenderår.
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§5. 

Bidrag från landsting skall i första hand 

stanna inom länsgränserna för att gynna 

distriktsverksamhet inom det länet.

§6. 

För distriktet och dessa stadgars syften, så 

ska elektronisk kommunikation vara att 

jämställa med skriftlig på papper. 

Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

§7. 

Distriktets medlemmar är lokalavdelningar, 

som är anslutna till Ung Pirat med säte i 

distriktets verksamhetsområde.

§8. 

Var lokalavdelning sätter själv sin 

medlemsavgift för sina medlemmar.

§9. 

Varje lokalavdelning skall hålla distriktet 

underrättat om sin styrelses 

sammansättning, medlemsantal och stadgar. 

Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen 

inhämta de upplysningar som behövs för att 

distriktet skall kunna genomföra sin 

verksamhet.
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§10.

Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från 

lokalavdelningarna. Avgiften bestäms av 

distriktsårsmötet.

§11.

Lokalavdelningarna utformar fritt sin 

verksamhet och råder själva över sina 

tillgångar.

STYRELSEN

§12.

Styrelsens säte är Stockholm kommun.

§13.

Styrelsen som utses av distriktskongressen, 

ska utöver distriktets ordförande och kassör 

bestå av fem till tio ledamöter.
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§14.

Valbar är person skriven eller bosatt inom 

distriktet som är medlem i förbundet Ung 

Pirat. 

§15.

Styrelsen tillträder direkt efter 

distriktskongressen.

§16.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när 

samtliga ledamöter är kallade och minst fem 

är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 

enkel majoritet, vid lika röstetal avgör 

slumpen. Kallelsen skall skickas senast en 

vecka innan mötet.

§17.

Styrelsen utser två personer som tecknar 

distriktets firma, var för sig.

REVISORER

§18.

Distriktskongressen utser en eller två 

revisorer, jämte personliga suppleanter. 

Revisorerna granskar distriktets räkenskaper 

och handlingar. Revisorsberättelsen skall 

finnas styrelsen tillhanda senast två veckor 

innan distriktskongressen.
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§19.

Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, 

som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar.

VALBEREDNINGEN

§20.

Valberedningen består av minst tre (3) 

valberedare utav vilka kongressen utser en 

sammankallande.

§21.

Valberedningens uppgift är att lägga fram 

förslag på personer till de av stadgarna 

föreskrivna valen. Förslagen skall vara 

distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast 

tre veckor innan distriktsårsmötet.

§22.

Valbar till valberedningen är person bosatt i 

distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen. 

KOMMUNSAMORDNARE

§23.

Distriksstyrelsen utser en samordnare för var 

kommun som ingår i distriktets geografiska 

område. Kommunsamordnaren fungerar som 

en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella 

kommunen och har till uppgift att hjälpa 

lokalavdelningarna med att samordna 
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aktiviteter med andra Ung Pirat avdelningar 

och lokalavdelningar i kommunen.

DISTRIKTSKONGRESSEN

§24.

Distriktskongressen är distriktets högsta 

beslutande organ. Kongressen skall hållas 

varje år tidigast 1 februari och senast 31 

april, på tid och plats som distriktsstyrelsen 

bestämmer.

§25.

Vid distriktskongressen har alla 

medlemsföreningars medlemmar, 

distriktsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen samt ung pirats 

förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig 

och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge 

ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig 

och eller ställa förslag.

§26.

Till distriktskongressen får varje 

lokalavdelning sända två ombud.

§27.

Endast befullmäktiga ombud med giltigt 

röstkort är röstberättigade vid 

distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. 

Röstning per post eller per fullmakt är inte 

tillåten.
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§28. 

Mötet är beslutsmässigt om: 

A) Skriftlig kallelse sänts senast 3 veckor före 

mötet till samtliga som äga stadgad 

närvarorätt enligt denna stadga. 

B) Möteshandlingarna sänts senast 2 veckor 

före mötet till samtliga som äga stadgad 

närvarorätt enligt denna stadga.

§29.

Följande ärenden skall alltid behandlas av 

distriktsårsmötet: 

• Mötets öppnande 

• Mötets behörighet 

• Fastställande av röstlängd

• Fastställande av dagordning 

• Val av mötesordförande 

• Val av mötessekreterare 

• Val av två justeringsmän och två 

rösträknare 

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomisk berättelse med resultat och 

balansräkning 

• Revisionsberättelse 

• Frågan om ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen 

• Stadgemässiga val (styrelse m.m)

• Fastställande av verksamhetsplan 

• Fastställande av budget 

• Fastställande av avgifter 

• Motioner

• Övriga frågor

• Mötets avslutande
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§30.

Inför distriktskongressen har lokalavdelningar 

och dess medlemmar samt Ung Pirats 

förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. 

Motion ska ha inkommit senast tre veckor 

före distriktskongressen.

§31.

Vid omröstning fattas beslut med enkel 

majoritet om stadgarna inte föreskriver något 

annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut 

som tas under övriga frågor måste ha 2/3 

majoritet. Vid lika röstetal avgör slumpen. 

Nerlagda röster räknas inte med noteras som 

nerlagd röst. Extra distriktskongress

§32.

Extra distriktskongress ska utlysas av 

styrelsen om denna beslutar det, om 

revisorerna, Ung Pirats förbundsstyrelse eller 

minst 1 av distriktets lokalavdelningar kräver 

det.

§33.

Extra distriktskongress får endast besluta i de 

frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. 

Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts 

till lokalavdelningarna senast fyra veckor i 

förväg.
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STADGETOLKNING OCH STADGEÄNDRING

§34.

Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller 

distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande 

ändring införs av distriktskongress.

§35.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske 

med 2/3 majoritet på ordinarie 

distriktskongress, eller med enhällighet på 

extra distriktskongress

§36.

Stadgeändring kan ske i de ärenden som 

uttryckligen angivits i kallelsen, samt i de 

ärenden som enhälligt årsmöte beslutar 

uppta.

§37.

Vid ändring av paragraferna om ideellt 

distrikt (§1), syfte (§2), stadgeändring (§42) 

eller upplösning (§43,44,45 och 46), krävs att 

likalydande beslut antas med två tredjedelars 

majoritet av två på varandra följande 

ordinarie distriktskongresser.
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MEDLEMSOMRÖSTNING

§38.

Om Distriktsstyrelsen så beslutar eller om 

Distriktsskongressen, minst en tiondel (1/10) 

av lokalavdelningarna, eller minst en tiondel 

(1/10) av medlemmarna så kräver, skall 

medlemsomröstning hållas.

§39.

Medlemsomröstning skall hållas tidigast två 

(2) veckor och senast fyra (4) veckor efter att 

utlysning om medlemsomröstning delgivits 

förbundets medlemmar.

§40.

Medlemsomröstning kan ej hållas under de 

tre månader som föregår ordinarie 

distriktskongress.

§41.

Vid medlemsomröstning äger var medlem en 

röst.

§42.

Beslut fattade genom medlemsomröstning är 

likställda med beslut fattade på extra 

distriktskongress.
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§43.

Medlemsomröstning avgörs med enkel 

majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. 

Nedlagda röster räknas ej, men noteras. Vid 

lika röstetal tillämpas slumpen.

§44.

Beslut fattat genom medlemsomröstning 

anses gällande direkt efter omröstningen 

avslutats om inget annat framgår av 

beslutet.

§45.

Beslut fattat genom medlemsomröstning ska 

inkluderas i protokollet på nästföljande 

distriktskongress med datum då beslut tagits.

§46.

Ett styrdokument som reglerar formerna 

kring medlemsomröstningar ska finnas som 

bilaga till dessa stadgar. Distriktsstyrelsen 

ansvarar för upprättande och ändringar av 

detta styrdokument.

UPPLÖSNING

§47.

Förslag om distriktets upplösning får endast 

framläggas på distriktskongress och ska 

insändas skriftligen till styrelsen senast den 

31 december året innan distriktskongressen. 
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Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i 

kallelsen.

§48.

Distriktet kan inte upplösas så länge minst 

1/10 av ombuden motsäger sig 

upplösningen.

§49.

Vid upplösning ska distriktets tillgångar 

realiseras och skulder betalas. Eventuella 

kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet 

Ung Pirat.

§50.

Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. 

Likvidatorerna genomför likvidationen.
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STADGEKOMMENTARER

Stadgekommentar 1.

Stadgenumreringen i denna stadga är endast 

behjälplig för utläsandet av denna stadga och 

har ingen bäring på stadgans innebörd, 

lydelse eller stadgemässiga hänvisningar. 

Stadgenumrering i denna stadga skall alltid 

uppdateras vid stadgeändring.


