
Protokoll möte 4/6 PiratPartiet Stockholms läns styrelse
2015-06-04, kl 18, Baresso vid Södra Station
Senast reviderat av: Elin Hammarberg den 2015-06-16
Status: Justerat

1. Mötets öppnande
- Val av mötesordföranden
Beslut att välja Lovisa till mötesordförande.

- Val av mötessekreterare
Beslut att välja Elin till mötessekreterare.

- Val av justerare
Beslut att välja Per-Olov till justerare.

2. Genomgång av närvarende
Närvarande: Lovisa, Elin, Per-Olov, Anders, Mikael, Mats och Gagarin.
Anmält frånvaro: Björn.
Avgått från sina styrelseuppdrag sedan senaste mötet: Annie och Julien.

Beslut att uppdra Anders att uppdatera stockholmsbloggen med aktuell 
information om nuvarande styrelsemedlemmar.

Alla styrelsemedlemmar förutsätts närvara på styrelsemöten. Vid förhinder ska 
frånvaro alltid anmälas till ordförande Lovisa.

3. Godkännande av dagordningen
Beslut att godkänna dagordningen med ett tillägg om en övrig punkt (8.3).

4. Föregående protokoll
Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna.

5.  Arbetssätt i styrelsen
Utvärdering av vår kommunikation hittills:
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att hålla skriftlig kommunikation kort och 
koncis samt tänka över relevanta mottagare innan man skickar.

5. 1 Kort presentation av dokument om föreningsdemokratins principer - 
Anders föredrar.
Beslut att Lovisa skickar ut dagordning senast en vecka innan nästa möte.
Beslut att den som vill lägga till punkter till dagordningen skickar dessa till 
Lovisa senast åtta dagar innan nästa möte.
Beslut att inrätta en lista med utstående aktionspunkter samt ha med denna i 
dagordningen.
Beslut att i förväg besluta en avslutningstid för mötet.

5.2 Intern kommunikation i styrelsen - Anders föredrar vilka kanaler vi har 
nu och vad vi kan ha dem till.



Mail:
Vi bör se upp med automatisk vidarebefordring av piratpartiet.se-mail till ens 
privata mailadress då vissa mail bevisligen har kommit bort p g a att 
skräppostfilter under vissa förutsättning sorterar bort dessa som skräppost.
Beslut att uppdra Per-Olov att utreda och vid behov felanmäla detta problem.

Vi har fortfarande ingen maillista genom vilken alla aktiva inom 
Stockholmsregionen kan kommunicera med varandra.
Beslut att uppdra kommunikationsgruppen att hitta en lösning för 
kommunikationskanal inom nätverket för aktiva inom Stockholmsregionen.

Forum:
Om man startar en ny tråd på forumet som man vill att styrelsen ska reagera på 
bör man skicka ut ett mail om detta.
Från styrelsen är Anders och Per-Olov admins för stockholmsdelen av forumet.

Piratenpad (”paddan”)
Alla nya paddor bör skapas som ”team private”. Enbart inbjudna har tillgång till 
team private.

Facebook
Facebook används enbart för extern kommunikation.
Beslut att inom ca en månad ta bort facebookgruppen ”Aktiva Nätverket PP 
Stockholmsregionen”, som tidigare kallades Rebootgruppen.

Filarkiv
Beslut att uppdra Per-Olov, Anders och Mikael att utarbeta ett gemensamt 
förslag på lösning för filarkivering.

5.3 Hur ska vi arbeta i styrelsen? - Per-Olov föredrar förra styrelsens 
arbetsformer.
Beslut att tills vidare följa tidigare styrelses arbetsformer enligt dokument.
Beslut att uppdra Anders, Per-Olov, och Mikael att utarbeta ett gemensamt 
förslag på reviderade arbetsformer.

5.4 Diskussion och beslut om konkreta funktioner i arbetet (planering, 
uppföljning, arkivering, inlinebeslut m.m) och vilka kanaler vi vill använda 
för dem
Beslut att uppdra Anders, Per-Olov och Mikael att utarbeta ett gemensamt 
förslag för detta.

6. Presentation från kommunikationsgruppen
Per-Olov föredrar en statusrapport.

7. Extern kommunikation
Hur ska vi publicera information externt? Vem publicerar? Var? - Per-Olov 
föredrar.

Piratpartiets googlekalender:



Beslut att löpande lägga upp alla Stockholmsregionens utåtriktade events samt 
styrelse- och verksamhetsgruppmöten (Verksamhetsgruppmöten dock enbart 
med mailadress till en kontaktperson) i den nationella kalendern för Piratpartiet.

Arbetssätt webbpublicering:
Beslut att ge alla styrelsemedlemmar rätt att publicera officiella inlägg under 
förutsättning att de är Stockholmsrelaterade och inte bryter vare sig mot 
Piratpartiets principprogram eller beslutat lokal- och regionalpolitiskt program.

Alla medlemmar i Piratpartiet har rätt att föreslå texter för publicering.

För att förankra publicering i utåtriktade kanaler bör texten placeras i forumet i 
kategorin ”Texter för publicering”. I desssa fall ska alltid styrelsen informeras 
innan. För inlägg som behöver komma ut snabbt ska texten godkännas av minst 
två icke-författande styrelsemedlemmar (trepiratersregeln). För inlägg som inte 
är brådskande ska forumstråden ligga kvar i minst 3-5 dagar innan publicering. 

Kommunikationsgruppens uppdrag och mandat:
Beslut att ge Kommunikationsgruppen i uppdrag att ”få till gemensamma 
strukturerade, fungerande, smidiga och "integritetsneutrala" arbetssätt/verktyg 
när det gäller den externa och interna kommunikationen”. Kommunikationsplan 
samt kanaler med behörigheter ska dokumenteras. Regelbundna statusrapporter 
till styrelsen ska levereras.
Beslut att ge mandat till Kommunikationsgruppens 
Ordförande/sammankallande, Per-Olov, efter beslut inom gruppen, till operativa 
beslut när det gäller tekniska plattformar samt samarbete med PP Riks så långe 
det inte menligt påverkar budget eller styrelsens arbetssätt.

Behörighet till kommunikationskanaler
Beslut att ge Per-Olov, Anders och Gagarin admin-behörighet till våra 
kommunikationskanaler.
Beslut att uppdra Per-Olov att hitta och ”städa upp” admin-behörigheten i de 
offentliga kanalerna samt dokumentera dessa.
Beslut att admin.stockholm@piratpartiet.se sätts som ägare till kanalerna.

8. Övriga frågor

8.1 PP Aktivistgrupper
Frågan bordläggs.

8.2 Picknick för medlemmar innan sommaren
Beslut att genomföra en picknick för alla medlemmar på obestämt datum.

8.3 Presentation av styrelsemedlemmarna på stockholmsbloggen
Frågan bordläggs.

9. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras den 2/7. Lovisa skickar ut en förfrågan om vilka som
kan närvara.

10. Mötets avslutande

mailto:admin.stockholm@piratpartiet.se


Vid protokollet: Justeras: Justeras

Elin Hammarberg Lovisa Stjernlöf Per-Olov Sundman

____________________ ____________________ ____________________


