
MÖTESHANDLINGAR  

STYRELSEMÖTE   201  4  -02-17  



KALLELSE     STYRELSEMÖTE  

Tid

Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30

Plats

Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten

Möteshandlingar

Möteshandlingar till styrelsemöte, ska normalt skickas i samband med 

dagordningen och annars senast tillhandahållas på mötet. Föreslagen 

dagordning bifogas.

Saknar du en fråga i dagordningen? Säg till så snart som möjligt så kan vi 

lägga in det i dagordningen så behandlas även den.



DAGORDNING   STYRELSEMÖTE  

Styrbjörnsvägen 3 Hägersten

Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30

Dagordning

Saknar du en fråga i dagordningen? Kom ihåg det och säg till när vi börjar 

mötet så kan vi lägga in det som en övrig fråga i dagordningen så behandlas 

den också.

1. Mötets öppnande

2. Formalia 

2.1 Röstlängd 

Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den 

här punkten sammanställer vi en lista över närvarande.

2.2 Mötets behörighet

Förslag att

finna mötet behörigt.

2.3 Mötesfunktionärer 

Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller 

två justerare 

Förslag att

välja Emelie Skoog till mötesordförande

Johan Karlsson till mötessekreterare samt

Kajsa Larsson till justerare
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2.4 Dagordning 

Förslag att

fastställa den föreslagna dagordningen: 

1. Mötets öppnande

2. Formalia 

2.1 Röstlängd 

2.2 Mötets behörighet

2.3 Mötesfunktionärer 

2.4 Dagordning 

3. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut 

4. Firmatecknare 

5. Konkretisering av verksamhetsplanen

6. Mötesschema för året 

7. Vad har hänt sen distriktskongressen?

8. Status på lokalavdelningarna, hur kan vi hjälpa dom i deras arbete?

9. Hur ska vi jobba frammåt och få kontinuitet och spridning i arbetet?

10. Aktivist/distriktsutbildning! Hur ska vi peppa och aktivera inför valår?

11. Beslutsuppföljning och tappade bollar

11.1 Krig mot Östra Distriktet

11.2 Motion om lokaltrafik

12. Nästa distriktskongress

13. Övriga frågor

14. Nästa styrelsemöte

15. Mötets avslutande 

3. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut 

Under den här punkten protokollför vi de per-capsulam-beslut som 

har tagits under tiden mellan förra och detta styrelsemötet.

Förslag att

mötet noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits.

4. Firmatecknare 

För att kunna ingå avtal och sköta distriktets löpande verksamhet så 

är det smidigt att utse någon eller några som har rätt att 

representera distriktet. Enligt stadgan ska detta vara två stycken 

med enskild firmateckningsrätt. 

Förslag att: Dra tillbaka all nu delegerad firmateckningsrätt.

Förslag att: utse Emelie Skoog och Max Gnipping till 

firmatecknare.

5. Konkretisering av verksamhetsplanen

Vi fick en verksamhetsplan bestämd av årsmötet med massa roliga 

saker som de tycker att vi skall göra. På den här punkten går vi 

igenom den och funderar över hur vi ska genomföra de olika 

projekten samt om vi vill göra fler saker.

Se bilaga.
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6. Mötesschema för året 

Det är smidigt att i förväg bestämma när vi vill ha formella möten 

för att diskutera saker och ta beslut tillsammans så att så många 

som möjligt kan planera in dessa i sina kalendrar. 

7. Vad har hänt sen distriktskongressen?

Vi har haft väldigt lite formell verksamhet i styrelsen sedan 

distriktskongressen. Det har dock hänt väldigt mycket ändå i 

föreningen. På den här punkten går vi igenom vad som är gjort.

8. Status på lokalavdelningarna, hur kan vi hjälpa dom i deras arbete?

Vilka lokalavdelningar har vi, vilka är aktiva? Hur kan vi hjälpa våra 

lokalavdelnigar att kickstarta inför valet?

9. Hur ska vi jobba frammåt och få kontinuitet och spridning i arbetet?

Hur gör vi för att det vi ska få arbetet att rulla löpande? Kan vi börja 

jobba i Arbetsgrupper istället?

10. Aktivist/distriktsutbildning! Hur ska vi peppa och aktivera inför valår?

Hur får vi våra aktivister peppa inför valåret?

11. Beslutsuppföljning och tappade bollar

11.1 Krig mot Östra Distriktet

Vi beslutade att föra krig mot Östra distriktet, men än så länge har 

vi inte gjort mer än att förolämpa deras mammor och skicka bilder 

på söta katter. Den 8:e Mars ska de ha distriktskongress i Uppsala. 

Ska vi besöka dom?

11.2 Motion om lokaltrafik

På distriktskongressen antog vi en motion om att hjälpa 

lokalavdelningarna att lobba mot Piratpartiet i Stockholms län om 

att driva ”att Stockholms lokaltrafik ska utvidgas nattetid där det är 

rimligt”.

12. Nästa distriktskongress

Vad behöver förberedas inför distriktskongressen? Vad är gjort, vad 

är kvar att göra? Vilket datum är lämpligt?

13. Övriga frågor

Under övriga frågor tar vi upp sent inkomna ärenden.

Dagordning                         Sid 3



14. Nästa styrelsemöte

När ska vi ha nästa styrelsemöte?

15. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSPLAN 2013

VISION

Ung Pirat Stockholmsdistriktet är ett politiskt distrikt där den lokala 

verksamheten står i fokus. Medlemmarnas inflytande och initiativ är 

organisationens kärna. Vi tror på att unga har en förmåga att driva 

projekt, organisationer och verksamhet under eget ansvar på ideell 

basis. 

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.

I dagsläget så får Ung Pirat Stockholmsdistriktet enbart bidrag från 

Ung Pirat förbundet, men vi hoppas att under året även kunna söka 

bidrag från Stockholms läns landsting.

Mål
• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska vara det mest välfungerande 

distriktet i hela riksorganisationen.

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska ha en långsiktig och stabil 

ekonomi som i så stor mån som möjligt är oberoende av bidrag.

• Ung Pirats Stockholmsdistriktets medlemmar ska vara 

välinformerade och kunniga inom piratpolitik, föreningsdemokrati 

och ledarskap

• Ung Pirat Stockholmsdistriktet ska aktivt arbeta för jämställdhet 

och jämlikhet inom organisationen och verka för att vara 

inkluderande och tillgängligt för alla människor oavhängigt köns-, 

social- eller kulturell tillhörighet eller ev. funktionsnedsättning.

• 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.
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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.

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 finansiering 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.

• Styrelsen ska fortsatt utveckla arbetsformer och styrdokument för 

att säkerställa distriktets mångfald, jämlikhet och tillgänglighet.

• 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 finansiering 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.
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• Distriktet ska under året arbeta med att göra de befintliga 

informationskanalerna mer tillgängliga genom att t.ex. 

tillhandahålla text på andra språk och textuppläsning. 

• 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.

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 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.

• 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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