Piratpartiet Norrköping styrelsemöte 2012-12-13
Protokoll
1) Mötets öppnande
2) Närvaro/frånvaro
Närvarande var:
Torbjörn Wester
Plux Stahre
Kristoffer Klasén
Fredrik Lindgren
Jonas Sederström
Frånvarande var:
Cate Lundeqvist
Sammy Nordström
3) Val av mötesfunktionärer
3.1) Val av mötesordförande
Torbjörn Wester vald till mötesordförande
3.2) Val av mötessekreterare
Jonas Sederström vald till sekreterare
3.3) Val av justerare
Plux Stahre och Kristoffer Klasén valda till justerare
4) Adjungeringar
Robert Izza, Björn Nilsson och Anton Nordenfur adjungerade med yttranderätt.
5) Godkännande av dagordningen
Dagordningen kompletterad och godkänd.
6) Partistyrelsens godkännande av föreningen
Wester yrkar:
• Att det noteras till protokollet att föreningen är godkänd av Piratpartiets styrelse och
formellt kan representera partiet lokalt.
Styrelsen bifaller yrkandet
7) Firmateckning
I föreningens stadgar sägs det ”5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.”
På grund av bristande föreningsvana valde dock det extra medlemsmötet firmatecknare.
Wester yrkar:
• Att styrelsen noterar att firmatecknare på grund av bristande föreningsvana valts av partiets
extra medlemsmöte, och att styrelsen för detta verksamhetsår affirmerar det extra
medlemsmötets beslut av valda firmatecknare, dvs. att firma tecknas var för sig av

ordförande Torbjörn Wester och kassör Kristoffer Klasén.
Styrelsen bifaller yrkandet
8) Norrköpingsbloggen
Lokalföreningen i Norrköping har nu fått en plats på partiets hemsida, med blogg och möjlighet till
statiska sidor. http://norrkoping.piratpartiet.se
Wester yrkar:
• att Torbjörn Wester uppdras att uppdatera ”styrelsen” på norrköpingsbloggen
enligt förelaga från piratpartiets styrelseblogg.
• att styrelsen ska uppmuntra medlemmar att skriva inlägg till bloggen och skicka via mail till
ordförande för publicering.
Styrelsen bifaller yrkandena
9) Genomgång av verksamhetsplanen
9.1) Medlemsrekrytering
I dagsläget har Piratpartiet ca 200 medlemmar i Norrköpings kommun, varav en ytterst liten
minoritet är medlemmar i PP Norrköping.
Wester yrkar:
• Att styrelsen uppdrar åt ordförande att skicka ut ett e-postbrev till alla Piratpartiets medlemmar i
kommunen, för att informera om att de kan bli medlemmar i lokalföreningen om de vill vara aktiva.
• Att styrelsen sätter upp som målsättning att på ett organiserat sätt ringa minst tjugo passiva
partimedlemmar inför varje piratfika, för att personligen bjuda in dem.
• Att styrelsen uppdrar åt Björn Nilsson att till nästa styrelsemöte, i samråd med styrelsen, utarbeta
en flyer i A5-format om Piratpartiet Norrköping, för att kunna användas vid externa
värvningskampanjer.
Styrelsen bifaller yrkandena
9.2) Återkommande piratfika
Wester yrkar:
• Att styrelsen beslutar att Piratfika ska hållas en gång i månaden i Norrköping, och i normalfallet
alltid infalla den första tisdagen varje månad.
• Att piratfika i normalfallet skall kombineras med styrelsemöte för föreningen, eller annan tydligt
specificerad verksamhet.
• Att nästa datum för piratfika ska vara tisdag 8 januari, och att det skall kombineras med
styrelsemöte.
• Att datum för nästnästa piratfika ska vara tisdag 5 februari, och att det skall kombineras med
debattövningar.
• Att datum och syfte med de två nästkommande piratfika alltid bör vara fastställda.
Styrelsen bifaller yrkandena
9.3) Anordna ytterligare sociala aktiviteter
Wester yrkar:

• Att en genomgång av verksamhetsplanen ska vara ett stående inslag på föreningens
styrelsemöten, men att styrelsen avvaktar med konkretisering av denna specifika punkt till första
styrelsemötet nästa kalenderår.
• Att Piratpartiet Norrköping ska anordna piratöl efter årskiftet. (Skild från normal verksamhet)
Styrelsen bifaller yrkandena
9.4) Utveckla bra kommunikationsvägar med nya och gamla medlemmar
Frågor för diskussion: Hur ska de aktiva piraterna kommunicera med varandra i föreningen? Via
mejl? Via en facebookgrupp? Via Skype?
Wester yrkar:
• Att Piratpartiet Norrköping ska använda flera relevanta kommunikationskanaler
Styrelsen bifaller yrkandet
9.5) Säkerställ stöd för föreningen i pirateweb
Stöd i piratweb erhållet.
Wester yrkar:
• Wester och Stahre får i uppgift att bygga ut stödet med administration och medlemmar till
användbart skick.
Styrelsen bifaller yrkandet
9.6) Ålägga styrelsen att registrera föreningen hos skatteverket
Ordförande har skickat ansökan till skatteverket för att få organisationsnummer för föreningen.
Wester yrkar:
• Att frågan följs upp på nästa styrelsemöte.
Styrelsen bifaller yrkandet
9.7) Ålägga styrelsen att upprätta nödvändiga bankkonton
Wester yrkar:
• Att uppdra åt kassör Kristoffer Klasén att så snart föreningen fått organisationsnummer från
skatteverket, öppna bankkonto åt föreningen.
• Att uppdra åt ordförande Torbjörn Wester att kommunicera bankkontot till partiet centralt, för att
möjliggöra överföring av medel.
Styrelsen bifaller yrkandena
9.8) Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad
Wester yrkar:
• Att konkretisering av denna punkt bordläggs till nästa styrelsemöte.
Styrelsen bifaller yrkandet

10) Kommunpolitik
10.1) Kommunpolitiskt program
Jonas Sederström yrkar:
• Att styrelsen uppdrar år Jonas Sederström att sammanställa följande fyra dokument och ta
med till nästa styrelsemöte:
1) Sammanfattning av alla centralt beslutade sakpolitiska ställningstaganden med bäring på
kommunpolitik
2) Piratpartiets kommunpolitiska plattform i Norrköping 2010
3) Sammanställning av alla Piratpartiets kommunpolitiska plattformar 2010
4) Piratpartiet Linköpings antagna kommunpolitiska ställningstaganden.
Styrelsen bifaller yrkandet
10.2) Sakpolitiska ställningstaganden mellan medlemsmötena
Styrelsen diskuterar ställningstaganden vid behov.
En styrelsemedlem kan uttala sig om föreningens politik utan att ha diskuterat på medlemsmöte
men bör rådfråga styrelsen vid minsta tvekan.
11) Kampanjmaterial
Wester yrkar:
• Att styrelsen ger Plux Stahre i uppdrag att se över exakt vad som gäller, vad som är gratis
samt eventuella fraktkostnader.
Styrelsen bifaller yrkandet.
12) Diskussionspunkt – Hur ska vi dra in pengar till föreningen?
Bordläggs till nästa styrelsemöte.
13) Diskussionspunkt – Aktuellt välkomstmejl till nya medlemmar
Torbjörn ombeds inkomma med uppdaterat välkomstmejl till nästa styrelsemöte.
14) Diskussionspunkt – LAN i norrköping
N-LAN med plats för 650 deltagande under tre vardagar, påskveckan.
Styrelsen diskuterade pirat-närvaro på lanet.
Kristoffer Klasén ombeds att undersöka finansiering med PP centralt.
15) Diskussionspunkt – Piratpartiet Norrköping i Media
Styrelsen diskuterade hur närvaron i lokalmedia kan ökas.
16) Mötet avslutades

