
1

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län
Onsdagen 19:e mars 2014

1. Mötet öppnas

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

Rösträtt har de som har varit medlem i föreningen i minst två månader. 

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 två (2) veckor före mötet, och innehålla information 
om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion)

Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.

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

4.1 Val av mötesordförande
Förslag att: mötet väljer x som mötesordförande.

4.2 Val av mötessekreterare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

Förslag att: mötet väljer x som mötessekreterare.

4.3 Val av justerare
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare 

Förslag att: mötet väljer x som justerare.

5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning:
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11.1 Årets budget
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12. Val av årets styrelse
12.1 Val av ordförande
12.2 Val av sekreterare
12.3 Val av kassör
12.4 Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
12.5 Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Förslag att: mötet godkänner dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde under 2013. Här är det öppet för 
medlemmar att ställa frågor om hur året har gått, hur saker genomfördes eller varför saker inte 
genomfördes. Se bilaga 1.

Förslag att: Mötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
Under den här punkten redogör styrelsen för vad föreningen gjorde med eventuella pengar under 
2013. Här är det öppet för medlemmar att ställa frågor om hur pengarna spenderades, hur budgeten 
fungerade eller varför inga pengar spenderades. Se bilaga 2, 3 och 4.

Förslag att: Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för föregående år
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 så finnes lämpligt. Se bilaga 
5.

Förslag att: Mötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna
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9. Ansvarsfrihet
Under denna punkt får medlemmarna ta ställning till om de vill ge den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet. Det innebär styrelsen är juridiskt befriad från sitt uppdrag och kan ej längre ställas till 
svars för eventuella oegentligheter under verksamhetsåret. 

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

11. Årets verksamhetsplan
Under den här punkten redogör styrelsen för sitt förslag på vad föreningen bör syssla med under 2014,
alltså verksamhetsplanen. Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg
till verksamhetsplanen innan omröstning. Se bilaga 6.

Förslag att: Mötet antar en verksamhetsplan.

11.1 Årets budget
Under den här punkten redogör styrelsen för sitt förslag på budget för 2014, alltså vad föreningen ska 
lägga pengar på. Här är det öppet för medlemmar att komma med ändringsförslag och tillägg till 
budgeten innan omröstning. Se bilaga 7.

Förslag att: Mötet antar en budget.

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

Styrelsen har lagt två propositioner. En om att ställa upp i val (bilaga 8) och ett förslag på en lista till 
landstinget (bilaga 9).

12. Val av årets styrelse
Varje medlemsmöte väljer medlemmarna den styrelse som ska leda föreningen följande år. Alla 
medlemmar kan ställa upp i valet. Inför valet ska en valberedning ta fram ett förslag på en ny styrelse 
och presentera på medlemsmötet.
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12.1 Val av ordförande

12.2 Val av sekreterare

12.3 Val av kassör

12.4 Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

12.5 Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

15. Övriga frågor
Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3)
majoritet för att mötet ska fatta beslut.

16. Mötets avslutande
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Bilaga 1 : Verksamhetsberättelse
Senast reviderat: 2014-02-07

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning..............................................................................................................................1
Internt arbete..........................................................................................................................................1
Politiskt programarbete..........................................................................................................................3
Aktivismera mera!.................................................................................................................................3
Utbilda mera!.........................................................................................................................................4
Förberedelser inför valrörelsen 2014.....................................................................................................4
Media.....................................................................................................................................................4
Internet...................................................................................................................................................5
Kampanja, kampanja, kampanja!...........................................................................................................5

Verksamhetens mål för 2013 är ambitiöst satta och kräver att alla verksamhetens delar arbetar 
målmedvetet för att nå dom.

Den övergripande röda tråden i verksamheten är att förbereda Piratpartiet i Stockholmsregionen för 
supervalåret 2014. Nedan är en kopia av verksamhetsplanen som antogs 2013 med kommentarer från 
styrelsen.

Internt arbete

För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet fungerar
som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Söka de bidrag som Piratpartiet tillhandahåller för den lokala verksamheten. (Det bidraget vi 
kan få för 2013 är det vi fått - 2000:- i verksamhetsbidrag.)

• Skaffa bankkonto. (Avklarad. Uppge kontonummer.)

• Löpande skicka ut inbetalningskort till alla medlemmar för den valfria medlemsavgiften.
Skicka ut inbetalningskort: Genomförd! Vi har skickat ut inbetalningskort till alla medlemmar 
(iaf har vi det när dokumentet blir offentligt)

• Organisera verksamheten i Piratpartiet i Stockholms Län i arbetsgrupper där varje 
arbetsgrupp har ett klart ansvarsområde. (Avklarad)

• Samarbeta med Ung Pirats lokalavdelningar i området både ekonomiskt och operativt på en 
solidarisk basis. (Vi har beslutat att ha ett samarbete med Ung Pirat)

• Samarbeta med Piratpartiet riks både ekonomiskt och operativt på en solidarisk basis. 

Samarbetet med Piratpartiet riks har utvecklats vilket gett positiva resultat.

• 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. (Vi har samarbetat med planka.nu kring kollektivtrafik. Vi har 
samarbetat med crowdcultore för CC-licensierad kultur. Vi har samarbetat mer andar 
politiska organisationer i samband med de många demostrationer vi deltagit i. 
Samordningsmöten med Moderaterna inför valet 2014. Vi har varit i kontakt med 
Transparency international, vi har haft kampanjutbildning med Erik Lakomaa, vi har ingått i 
nätverket som arrangerade demonstration i samband med president Obamas besök, )
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Politiskt programarbete

När valåret 2014 startar är det viktigt att vi har genomarbetade och trovärdiga politiska program, som 
är väl genomdiskuterade internt, och där åsikterna beslutats på sätt som upplevs legitima. Arbetet med
att bredda partiets politik bör därför i huvudsak slutföras i och med 2013 så att våren 2014 kan 
användas till att föra ut politiken till väljarna.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Att definiera sakpolitik med tydlig förankring där konkreta åtgärder kan göras med tydlig 
förankring finns i vår politik där konkreta åtgärder kan göras. (Avklarad. Se 
http://stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/)

• Hålla kvällar där ny sakpolitik tas fram. (Behövs fler)

• Hålla minst ett extrainsatt medlemsmöte där sakpolitik antas. (Inte genomförd. Det var under 
förr-förra verksamhetsåret.)

• Förfina politiken inom de områden där politik redan är antagen. (Behövs fler)

• Undersöka vilka områden som Piratpartiet riks har föreslagit länspolitik och föreslå 
applicerbara delar för ett medlemsmöte. Vi  har arbetat med det. Styrelsen kommer säkert 
komma med ett förslag till att anta delar av den politiken innan valet.

Aktivismera mera!

Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigaste byggstenarna i Piratpartiets framgångar
i Sverige och på andra ställen i världen. Det är därför viktigt att uppmuntra initiativ så mycket som 
möjligt.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Uppmuntra aktivister att medverka delta i aktiviteter. (Avklarad. Vi engagerade omkring 200 
aktivister i TPB10 samt tillsatte en Aktivistsamordnare. Vi deltog även på Art of Sound då ett tiotal 
aktivister deltog under arrangemanget.)

• Rekrytera flertalet nya aktivister. (Svårt att kvantifiera, men vi kan konstatera att vi får fler och fler 
aktivister nu när det är valår 2014.)

• Ha medlemsvårdande aktiviteter för både nya och gamla aktivister. (TPB10 http://tpb10.com, Art of 
Sound http://www.sanctuary.dj/, Kampanjstarten ”pirat14” inför valet innefattar utbildningen.)

• Anordna eller medverka på pubkvällar. (Henrik Alexandersson på Café Grå munken, m.fl.)

• Expandera medlemsbasen. (Vi har fått tio gånger fler medlemmar tack vare att 
medlemsvärvningsförfarandet har ändrats.)
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Utbilda mera!

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

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Anordna en helgutbildning om bitcoin och banksystemet. (Ej avklarad, men Vi har tecknat konto hos 
btcx och följer med utvecklingen i bitcoin sverige, arbetet på g.)

• Utbilda våra aktivister i aktivism. (Vi har skapat en sida på vår blogg som beskriver hur man kan bli 
en ”Aktivist” i Stockholms län samt upprättat ett styrdokument för denna roll. Vi har köpt en 
utbildning för aktivister (betalda delvis med optioner utfärdade till Erik Lakomaa) för ett värde av 
50.000sek i optioner.)

• Utbilda våra aktivister i Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik. (Vi har informerat 
löpande i våra kommunikationskanaler i enlighet med vår kommunikationsstrategi.)

• Medverka på minst två av de utbildningar som Piratpartiet tar fram för lokalt aktiva. (Ordföranden 
deltog på den centrala utbildningen i Mediaträning. Emelie Skoog skulle gått andra gången, men 
utbildningen blev inställd.)

• Ta fram minst en egen utbildning som resulterar i antingen webbsändning, film eller blogginlägg. (Vi
arrangerade en kväll tillsammans med Ung Pirat en websänd föreläsning om EU med Amelia 
Andersdotter. Detta sändes på vår bambuser-kanal.  På bloggen finns nu också en ”manual” i hur 
man ansluter sig som aktivist till Stockholms läns aktivistgrupperingar.)

Förberedelser inför valrörelsen 2014

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Förbereda och producera kampanjmaterial om vår politik. Vi har skapat två rejäla ”rollups” som kan 
lånas för allt kampanjande. Kampanjansvarig (Erik) har skapat kampanjplanen ”pirat2014” som 
rullas ut i februari inför supervalåret.
 Vi har också tagit fram ett flygblad om fri kollektivtrafik

• Ta hjälp av kampanjkunniga personer inom och utom Piratpartiet. Vi har köpt in oss via ett 
optionsprogram på Erik Lakomaa, att hjälpa oss i den stora valkampanjen. Erik är är en av Sveriges 
främsta politiska konsulter.

• Sondera möjligheterna att tillsammans med Piratpartiet lägga upp kampanjen för supervalåret 2014. 
(Genom ett antal inviter, till bland annat samordningsmöten inför valåret 2014.)

Media

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Skriva debattartiklar om Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik. (Inte sammanställt, 
men vi har deltagit i olika media. I februari var ordföranden i Aftonbladets Web-TV ”Brottscentralen 
och talade om övervakning.)

• Undersöka vilka lokala tidningar, radiostationer och tv-kanaler det finns och försöka få dem 
intresserade av vår verksamhet.  (Inte sammanställt, men vi har varit dåliga på detta. Pressansvarig 
föredrar.)
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Internet

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Att blogga om saker och ting som har med Piratpartiet att göra. (Fram till nu så har över 20 
bloggposter publicerats)

• Publicera alla dokument, protokoll och liknande på stockholm.piratpartiet.se så medlemmarna får 
insikt i hur föreningen sköts. (Avklarad. Sekreteraren föredrar.)

• Ha en uppdaterad kalender som medlemmarna känner till. (Vi har gjort förberedelser för att skicka ut 
veckobrev om vad som händer. Det kommer vara igång inom en vecka eller två från februari 2014.)

• Löpande skicka ut mail med information till medlemmarna. ( Avklarat. )

• Vara aktiv på sociala medier. (Vi har jobbat med vår kommunikationsstrategi som innhåller flera 
sociala medierna Twitter och Facebook.)

Kampanja, kampanja, kampanja!

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Ifall finansiering finns, medverka på större events i Stockholm. (Vi har arrangerat TPB10 som nådde 
över en halv miljon exponeringar, Deltagit på Nordic Createive Common Film Festival, Deltagit som
arrangör av #reva demonstrationen med omkring 1000 deltagare, deltagit på #nolltaxedagen med 
omkring 100 deltagare, varit drivande som arrangörer av demostrationen under Obamas besök med 
omkring 3000 deltagare, varit med på Art of Sound med omkring 3000 deltagare. Vi har deltagit på 
en demo mot rysslands anti-gay-lag. Medverkade på Teckenspråkets dag, FreeAnakata etc.)

Medverka på skolbesök under året. (Ej avklarat.)
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Bilaga 2: Resultaträkning
Senast reviderat: 2014-02-12

Intäkter 2013 2012

Från Piratpartiet 45290 24070

Medlemsavgift 0 0

#TPB10 41839,57 0

Försäljning 529 0

Totalt 87658,57 24070

Kostnader

Övrig kampanj 28133,84 24070

Medlemsvård 1200,08 0

Bankkostnader 0 0

Utskrifter och administration 50 44

#TPB10 45229,43 0

Fondering till 2014 8006 0

Totalt 82619,35 24114

Resultat 5039,22 -44
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Bilaga 3: Budgetutfall
Senast reviderat: 2014-02-12

Inkomster Budgeterat Utfall

Från Piratpartiet 16056 45290 282,08%

Medlemsavgift 0 0 -

#TPB10 0 41839,57 INF

Försäljning 0 529 INF

Utgifter

Övrig kampanj 5000 28133,84 562,68%

Medlemsvård 1500 1200,08 80,01%

Bankkostnader 850 0 0%

Utskrifter och administration 700 50 7,14%

#TPB10 0 45229,43 INF

Fondering till 2014 8006 8006 100%

Föregående års leverantörsskulder 0 44 INF

S:A Inkomster 16056 87658,57 545,96%

S:A Utgifter 16056 82663,35 545,96%

TOTALT 0 4995,22
Stockholm Pride

Vi fick bidrag på 25896 kronor från Piratpartiet för att genomföra Stockholm Pride. Därför är utfallet 
på budgetposterna Från Piratpartiet respektive Övrig kampanj betydligt högre än vad som är 
budgeterat.

#TPB10

Vi genomförde en större festival under Augusti 2013. Vi fick donationer som täckte upp nästan hela 
kostnaden för vår del. 

Försäljning

Vi köpte i samband med Stockholm Pride in utrustning. Denna såldes senare vidare till Piratpartiet 
Sverige.

Bankkostnader

Vi fick en bra deal med SEB där vi fick första året gratis. Därför blev det i år inga kostnader för bank.

Föregående års leveranstörsskulder

Vi hade en faktura liggande på 44:- från föregående år.
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Bilaga 4: Balansräkning
Senast reviderat: 2014-02-12

2013 2012

Tillgångar

Konto 3728,22 0

Konto (fonderingar till 2014) 8006 0

Summa konto 11734,22 0

Kortfristiga fordringar 1267 0

S:A Tillgångar 13001,22 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13001,22 -44

Kortfristiga skulder 0 44

Summa eget kapital och skulder 13001,22 0
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Bilaga 5: Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län, verksamhetsåret 2013.

Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får efter 

fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått 
igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och 
förvaltning. Det enda jag kan finna som är värt att kritisera styrelsen för är föreningen inte gjort så 
många skolbesök under året. 

Med bakgrund av ovanstående är min samlade bedömning att årsmötet bör bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Gustav Nipe

På Uppsalas tågstation den 17/2 2014

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2014
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Bilaga 6: Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2014 fokuserar på tre huvudspår:

1. Kampanjarbete och planering inför valet fram till september.

2. Förberendande inför ett ev. inträde i Landstinget och en ”eftervalsperiod”.

3. Säkrande av föreningens långsiktiga fortlevnad, politiska och organisatoriska utveckling.

Internt arbete

För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet fungerar
som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Söka de bidrag som Piratpartiet tillhandahåller för den lokala verksamheten.

• Löpande skicka ut inbetalningskort till alla medlemmar för den valfria medlemsavgiften.

• Hjälpa aktiva i länet att med minimal insats kunna kampanja för Piratpartiet fram till valet.

• Stärka och utveckla samarbetet med Ung Pirats lokalavdelningar i området både ekonomiskt 
och operativt på en solidarisk basis. 

• Samarbeta med Piratpartiet riks både ekonomiskt och operativt på 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.

• Arbeta med piratpartiets principprogram i styrelsen.

• Arbeta med att organisera föreningens dokumenterade arkiv för att säkerställa att föreningens 
långsiktiga historia värnas. 

• Utveckla styrelsens mediala närvaro och utåtriktade, kommunikativa arbete.

• Framtidssäkra föreningens dokumentarkiv och göra det tillgängligt för allmänheten för att 
säkerställa föreningens fortlevnad.

Politiskt programarbete

Inför valet gäller det att tydligt kommunicera den linje som Piratpartiet i länet vill profilera sig inom. 
Efter valet och inträdet i Landstinget måste fullföljas strukturerat.

Piratpartiet i Stockholms län ska: 

• Formulera en tydig profil att gå till val på med grund i föreningens nuvarande politiska 
ställningstaganden.

• Hålla politikkvällar för medlemmar där det politiska programmet förmedlas, 
argumentationstränas och utvecklas.

• Hålla minst ett extrainsatt medlemsmöte efter ett ev. inträde i Landstinget.

• Skapa en ”avsiktsförklaring” för de som ställer upp på föreningens landstingslista inför valet. 
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• Fastställa ekonomiska och politiska riktlinjer för partiets representanter som  kommer ha 
mandat i landstinget och som får lön för detta.

• Arbeta fram, formulera och presentera en strategi för hur föreningen ska maximera sitt 
politiska inflytande inför ett inträde i Landstinget för att realisera vårt antagna politiska 
program.

• Presentera en ny budget på ett extrainsatt medlemsmöte som omfattar de ev. bidrag som 
föreningen får rätt till vid ett eventuellt inträde i Landstingsfullmäktige. 

Aktivism och medlemsvård!

Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigaste byggstenarna i Piratpartiets framgångar
i Sverige och på andra ställen i världen. Det är därför viktigt att uppmuntra initiativ så mycket som 
möjligt.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Uppmuntra och informera aktivister om hur man skapar, medverkar och deltar i aktiviteter i 
hela piratpartiet och ung pirat i stockholms län.

• Aktivt rekrytera nya aktivister.

• Ha medlemsvårdande aktiviteter för både nya och gamla aktivister.

• Anordna regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och allmänhet.

• Säkerställa att det är trivialt för nya medlemmar att ansluta till föreningen.

Utbilda mera!

Piratpartiets medlemmar, aktivister och funktionärer är partiets ryggrad. Det är viktigt att de känner att
deras engagemang i partiet är utvecklande och ger erfarenheter och kunskaper som gör det roligt och 
meningsfullt att arbeta med att driva partiet och föra ut dess idéer. Därför ska vi under 2014 satsa på 
utbildning, inte minst i att agera utåtriktat i kampanjarbete och media.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Anordna minst en utbildning i styrelsearbete i Stockholms län med utgångspunkt från 
rollbeskrivningarna (vandringsdokumenten) som finns i Stockholms län.

• Utbilda medlemmar i aktivism, aktivistsamordning och aktivistgrupper.

• Utbilda våra medlemmar löpande om vår antagna politik.

• Utbilda allmänheten om vår antagna politik.

• Utbilda medlemmar och funktionärer i mediaträning.

• Utbilda medlemmar och funktionärer i att agera effektivt i sociala medier.

• Utbilda styrelse och kandidater till landstingsfullmäktige för Piratpartiet i hur arbetet i 
landstinget ser ut praktiskt.

• Utbilda kassören i bokföring och nödvändiga färdigheter i att sköta ekonomi professionellt.

Praktiska saker inför av valrörelsen 2014.

Piratpartiet i Stockholms län ska: 

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten

Org. nr: 802466-0881 Stockholm.lan@piratpartiet.se
stockholm.piratpartiet.se
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• Förbereda, producera och distribuera kampanjmaterial om vår politik.

• Arbeta aktivt för att nyrekrytering av funktionärer har minimal tröskel till att delta i 
föreningens aktiviteter.

• Ta hjälp av kampanjkunniga personer inom och utom Piratpartiet.

• Sammarbeta med samtliga kommuner, PP riks, samt på EU-nivå i alla kampanjer för att 
främja Piratpartiets valarbete.

• Organisera, eller delta i organiseringen av minst en valstuga i Stockholms län inför valet till 
EU, riksdag och landsting.

• Uppmuntra och bistå samtliga aktivister att skapa egna kampanjinsatser i valrörelsen.

• Använda medlemsregistret för att aktivt rekrytera nya funktionerär och aktivister inför valet.

• Använda oss av medlemsregistret för att med hög frekvens fram tills valet informera 
medlemmar om föreningens kampanjande.

Media

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Skriva debattartiklar om Piratpartiet och Piratpartiet i Stockholms läns politik.

• Arbeta aktivt med och i föreningens kommunikationsstrategi.

• Producera pressreleaser i samband med länets aktiviteter.

• Uppmuntra medlemmar att delta i den politiska debatten via media.

• Ansluta oss och använda oss av Landstingsfullmäktiges kommunikationskanaler vid ett ev. 
inträde i Landstingsfullmäktige.

Internet

Piratpartiet i Stockholms län ska:

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

• Inventera och uppdatera samtliga av Landstingsfullmäktige internetkanaler med information 
om Piratparitet vid ett ev. inträde i Landstinget.

• Publicera alla dokument, protokoll och liknande på stockholm.piratpartiet.se så medlemmarna
får insikt i hur föreningen sköts.

• Ha en uppdaterad kalender på en framskjuten plats på vår blogg, som medlemmarna känner 
till.

• Löpande uppdatera sociala medier i enlighet med den antagna kommunikationsstrategin.

• Skicka ut mail med information till medlemmarna.

Kampanjarbete.

Piratpartiet i Stockholms län ska:

• Fokusera fullt ut på kampanjarbete och utåtriktade aktiviteter under resten av tiden fram till 
valet 2014.

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten

Org. nr: 802466-0881 Stockholm.lan@piratpartiet.se
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• Lägga en valbudget som reflekterar vårt fokus på kampanjande. 

• Delta i kampanjen för Piratpartiet i EU-valet.

• Formulera en aggressiv kampanjplan för att ta Piratpartiet in i Landstinget.

• Söka aktivt samarbete med samtliga föreningar inom Piratpartiet och Ung Pirat för att 
kampanja för Piratpartiet utan hänsyn till lokala, organisatioriska och/eller geografiska 
gränser.

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten
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Bilaga 7: Budget
Budgetförslag PP Stockholms Län

Säkra inkomster:

Fondering från förra året 8006

Vinst från förra året 4995,22

Bidrag från Piratpartiet 2000

Frivillig medlemsavgift 0

Valobligationer 30000

Litecoins 22000

Totalt: 67001,22

Troliga inkomster:
Frivillig medlemsavgift 15000

Valobligationer 50000

Totalt: 65000

Mindre troliga inkomster:

Partistöd 389300

Frivillig medlemsavgift 20000

Valobligationer 170000

Totalt: 579300

Säkra utgifter:

Medlemsvård 2000

Aktivistinitiativ 3000

Bankkostnader 850

Utskrifter och administration 500

Valstuga 1000

Utbildning 30000

Kampanj 3651,22

Oförutsett 1000

Valsedlar 25000

Fondering till 2015 0

Totalt: 67001,22

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten
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Troliga utgifter:
Medlemsvård 12000

Aktivistinitiativ 23000

Kampanj 30000

Fondering till 2015 0

Totalt: 65000

Mindre troliga utgifter:
Medlemsvård 15000

Aktivistinitiativ 30000

Bankkostnader 10000

Utskrifter och administration 4000

Kanslikostnader 25000

1 st kanslist, heltid 115000

Bankkostnader 10000

Möteskostnader 25000

Övrigt/Oförutsett 25000

Valfond 200300

Kampanj
20000

Återbetalning valobligationer 100000

Fondering till 2015 0

Totalt: 579300

Styrbjörnsvägen 3
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Bilaga 8: Att ställa upp i landstingsvalet 2014
Enligt föreningens stadgar ska medlemsmötet ta beslut på om föreningen ska ställa upp i val. 

§ 3. Lokalpolitik:

3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och 
regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, 
landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala 
politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.

Styrelsen föreslår därför att mötet bifaller följande yrkande:

att Piratpartiet i Stockholms Län ställer upp i valet till Stockholms Läns Landsting

Styrbjörnsvägen 3
126 55 Hägersten

Org. nr: 802466-0881 Stockholm.lan@piratpartiet.se
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Bilaga 9: Förslag på Landstingslista

Styrelsen i Piratpartiet i Stockholms Län har tagit fram ett förslag på en lista av personer som kan 
ställa upp till val och representera partiet i valrörelsen och landstinget. Alla på den föreslagna listan 
har blivit nominerade och sedan accepterat eller själva ställt upp samt är listade i en ordning som 
styrelsen rekommenderar. Flera på listan har tidigare varit aktiva i andra partier men hoppat av och 
istället valt att kandidera för oss, har tidigare erfarenhet som folkvald eller annars visat stor politisk 
förmåga och engagemang. Mer personlig motivering och möjlighet att fråga de föreslagna 
kandidaterna finns på mötet. Mötet måste också besluta om vilken ytterligare information ska stå med 
på listan, såsom ålder, bostadsort, yrke etc. Listan är som följer:

1. Elin Andersson

2. Emelie Skoog

3. Anna Troberg

4. Mattias Lundbäck

5. Johan Karlsson

6. Rick Falkvinge

7. Nils Agnesson

8. Irena Cienkowska

9. Fredrik Lejnell

10. Jenny Stavaeus

11. Jonas Virdalm

12. Mikael Ståldal

13. Emil Isberg

14. Karin Engström

15. Deeqa Indayo Hussein

16. Annie Groth

17. Jim Groth

18. Kent Filppu
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