Protokoll extra medlemsmöte
Piratpartiet Norrköping
2012-10-25
1. Mötets öppnande
Torbjörn Wester förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Plux Stahre
Kristoffer Klasén
Jens Tillenius - Gick från mötet 20:06 vid beslutspunkt åtta.
Torbjörn Wester
Cate Lundqvist - Tillkom vid 19.30 tiden, gick från mötet 20:36 vid beslutspunkt åtta.
Notering:
Jonas Sederström var närvarande, saknade dock rösträtt.
Fredrik Lindgren var närvarande, saknade dock rösträtt.
3. Mötets behörighet
Ja.
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Torbjörn Wester - mötets ordförande
Plux Stahre - sekreterare
Jens Tillenius - justerare
Jonas Sederström - justerare
5. Godkännande av dagordningen
Ja
6. Fastställande av antal platser i styrelsen och eventuella fyllnadsval
Plux Stahre yrkar att antalet platser utökas från sex till sju platser. - Bifall.
Jonas Sederström valdes till styrelseledamot.
Fredrik Lindgren valdes till styrelseledamot.
7. Beslut om firmatecknare
Plux Stahre yrkar att ordförande Torbjörn Wester och kassör Kristoffer Klasén utses till att teckna firma
var för sig. - Bifall.
8. Årets verksamhetsplan
◦ Medlemsrekrytering
◦ Återkommande piratfika
◦ Anordna ytterligare sociala aktiviteter
◦ Utveckla bra kommunikationsvägar med nya och gamla medlemmar
◦ Säkerställ stöd för föreningen i pirateweb
◦ Ålägga styrelsen att upprätta nödvändiga bankkonton
◦ Ålägga styrelsen att registrera föreningen hos skatteverket
◦ Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad.
Mötet beslutade att anta ovanstående verksamhetsplan.
9. Årets budget
Föreningen saknar för tillfället ekonomiska medel.

Dock kommer troligen föreningen få ekonomiska tillgångar i december på ca 2226 kronor.
Pengarna skall användas till:
• 250 sek skall användas till ersättning för enklare förtäring vid sociala träffar.
• 100 sek skall användas för att arrangera ordinarie medlemsmöte i vår.
• 500 sek skall användas för övrigt
• Resterande summa sparas till nästkommande verksamhetsår
Mötet beslutade att anta budgeten.
10. Medlemsmöten och styrelsemöten
På föreningens uppstartsmöte diskuterades ifall föreningen ska ha regelbundna extra
medlemsmöten för att planera verksamheten, eller om styrelsen sköta den saken. Det beslutades att
frågan skulle lyftas på det extra medlemsmötet.
Torbjörn Wester yrkar: Piratpartiet i Norrköpings löpande verksamhet bör styras via styrelsemöten. För
att ha stort medlemsinflytande skall vi ha två medlemsmöten per år.
Mötet beslutade att anta ovanstående.
11. Medlemsavgift
På föreningens uppstartsmöte diskuterades helt kort frågan om en eventuell medlemsavgift, men
frågan hänsköts till det extrainsatta medlemsmötet.
Torbjörn Wester yrkar: Att Piratpartiet i Norrköping har tre nivåer på medlemsavgift, 0, 50 och 100
kronor per kalenderår. Det skall vara helt frivilligt vilken nivå man vill betala. Därutöver uppmuntras
donationer.
Mötet beslutade att anta ovanstående.
12. Mötets avslutande
Torbjörn Wester förklarar mötet avslutat 21:05
JUSTERAS:
Jonas Sederström
Jens Tillenius
Kristoffer Klasén har informellt justerat punkt 8-12 då en av de valda justerarna lämnade mötet under
punkt 8 och vi inte tänkte på att välja ny justerare. Den valde justeraren har justerat punkt 1-7.

