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PIRATPARTIET 
UTSKICK: Norrköpings kommun 

VAD ÄR DETTA?
Detta är ett medlemsmail från Piratpartiet. Du kan ändra vilka utskick du vill ha genom att gå till 
PirateWeb och ändra dina inställningar, eller klicka på den här länken

[92B11] 

 

Vill du vara med och starta en lokal förening för Piratpartiet i Norrköping? Kom i så fall på vårt 
uppstartsmöte (konstituerande möte) lördagen 2 juni!

Uppstartmötet kommer att hållas i samband med den piratgrillning som Ung Pirat Linköping bjuder 
in till.

Facebookevenemang:  https://www.facebook.com/events/222429414538468/.
Info för de som inte har facebook: http://piratepad.net/lkpg-grillning

Vi kommer att grilla och ha trevligt. Dessutom kommer uppstartmötet att hållas enligt följande:

Dagordning för det konstituerande mötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Beslut att bilda lokal förening
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
5. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande 
(b) Val av sekreterare 
(c) Val av kassör 
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio 
(e) Val av dessa ledamöter
6. Val av revisor och ersättare för denna
7. Val av valberedning (en till fem personer)
8. Övriga frågor
(a) Vilken verksamhet vill vi ha
(b) Vill vi ha regelbundna extra medlemsmöten för att planera verksamheten, eller vill vi att  
styrelsen ska sköta den saken?
(c) Medlemsavgift. Ska den lokala föreningen ha en sådan, och hur hög ska den i så fall vara?

Det är min förhoppning att så många Norrköpingspirater som möjligt kommer att kunna delta vid 
detta spännande tillfälle, som kommer att gå till historien.

Vi kommer att ordna samåkning med bil från Norrköping, för de som har svårt att ta sig till 
Linköping. Hör av er till mig, om ni har behov av bilplats!

https://pirateweb.net/
http://piratepad.net/lkpg-grillning
https://www.facebook.com/events/222429414538468/
https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/SubscriptionSettings.aspx?Person=1724891A92B11


Mer information om den exakta platsen i Linköping, kommer inom kort.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Valkretsledare Östergötland

This message is sent to members of Piratpartiet SE in Norrköpings kommun


