Piratpartiet Norrköping styrelsemöte 2013-03-05
Protokoll
1) Mötets öppnande
2) Närvaro/frånvaro och adjungeringar
Närvarande: Torbjörrn Wester, Jonas Sederström
Frånvarande: Cate Lundeqvist, Plux Stahre, Sammy Nordström, Kristoffer Klasén, Fredrik Lindgren
3) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
Ordförande: Torbjörn Wester. Sekreterare: Jonas Sederström
Justerare: Torbjörn Wester
4) Godkännande av dagordningen
Två övriga punkter tillagda.
5) Genomgång av verksamhetsplanen
5.1) Medlemsrekrytering – uppföljning
På styrelsemötet i januari beslutades att nedanstående skall ske:
• 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.
Wester yrkar:
• Att nästa tillfälle för rundringning blir torsdag den 2/5 hemma hos Torbjörn kl 18
Yrkandet antaget.
5.2) Återkommande piratfika
På styrelsemötet i februari beslutades bland annat att piratfika skall hållas tisdagen 9 april (veckan
efter LAN:et) och att temat ska vara hur vi aktiverar nya pirater i Norrköping. Dessutom har det
beslutats att datum och syfte med de två nästkommande piratfika alltid bör vara fastställda.
Wester yrkar:
• Att nästnästa piratfika hålls tisdagen 7 maj och kombineras med styrelsemöte.
Yrkandet antaget.
5.3) Anordna ytterligare sociala aktiviteter
På styrelsemötet i februari beslutades:
• Att Piratpartiet Norrköping ska spela biljard torsdag 14 mars.
Wester yrkar:
• Att planering av ytterligare sociala aktiviteter bordläggs till dess att ovanstående genomförts.
Yrkandet antaget.
5.4) Utveckla bra kommunikationsvägar med nya och gamla medlemmar – diskussionspunkt
På styrelsemötet i januari beslutades:
• Att vi har som en stående diskussionspunkt hur kommunikationen med våra medlemmar kan
utvidgas.
Wester yrkar:
• Att vi river upp beslutet från januari, då diskussion om denna fråga förs löpande då vi
diskuterar andra punkter på styrelsemötena.
Yrkandet antaget.
5.5) Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad
På styrelsemötet i februari beslutades:
• Att uppdra åt Wester att kontakta partiet centralt att få hem följande material utan kostnad.
• 5 kepsar med ”Piratpartiet” på.
• 10 knappar ”Jag röstar Pirat”
• 1 jättestor, 2 stora flaggor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 klistermärken med ”Piratpartiet”.
100-pack ballonger
100-pack pennor
50-pack med små knappar med loggan
300-pack med ”Piratpartiet”-stickers (x4 give away)
50-pack nyckelband
100 Amelia-foldrar
En låda med 75 böcker till kulturbombning

Att uppdra åt Stahre och Wester att undersöka möjligheten till lokalt profilmaterial.

Wester yrkar:
• Att styrelsen noterar att vi genomfört akut utdelning av flygblad i samband med hotbrevet från
Rättighetsalliansen.
• Att punkterna ovan genomförs till styrelsemötet i april.
Yrkandena antagna.
6) Medlemsmöte våren 2013
På styrelsemötet i januari beslutades att föreningens medlemsmöte ska hållas kl 14:00 lördagen 16
mars, och att ordförande skall kalla till detta.
Styrelsen bör lägga fram minst följande fyra dokument till medlemsmötet:
• Verksamhetsberättelse för föregående år
• Ekonomisk berättelse för föregående år
• Budget för innevarande verksamhetsår
• Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Dessutom skall styrelsen enligt stadgarna §5.5b: ”efter avslutat verksamhetsår redovisa
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse” och ”leverera denna till Piratpartiets partistyrelse
senast 15 februari”.
På styrelsemötet i februari antogs en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Wester yrkar:
• Att styrelsen noterar att föreningens medlemmar kallats till medlemsmötet.
• Att styrelsen noterar att stadgans § 5.5b uppfyllts genom att verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse sänts till partistyrelsen.
• Att nedanstående verksamhetsplan lämnas som proposition till medlemsmötet i mars.
• Att nedanstående budget lämnas som proposition till medlemsmötet i mars.
• Att ordförande får i uppdrag att sända alla nödvändiga dokument till föreningens medlemmar
inför medlemsmötet tillsammans med en påminnelse.
Yrkandena antagna.
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN:
Föreningen skall under verksamhetsåret:
• Ordna återkommande sociala aktiviteter för aktiva pirater.
• Verka för att aktivera passiva partimedlemmar på orten.
• Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad.
• Närvara på event, exempelvis LAN och/eller marknad.
• Skriva insändare/debattartiklar och sända till lokaltidning.
• Skriva medborgarförslag och lämna till kommunen, för att skapa uppmärksamhet kring vår
antagna politik.
FÖRSLAG TILL BUDGET:
Föreningen saknar för tillfället ekonomiska medel.
Dock kommer föreningen snart få ekonomiska tillgångar 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 höst.
• 500 sek skall användas för övrigt
• 600 sek skall sparas till avgiften för banktjänster för 2014.
• Resterande summa sparas till nästkommande verksamhetsår.
7) Kommunpolitik
På styrelsemötet i februari beslutades:
• Att vi har en återkommande punkt på styrelsemötena för aktuell kommunpolitik.
Wester yrkar:
• Att de kommunpolitiska förslag som styrelsen arbetat med och där det råder konsensus läggs
som proposition till medlemsmötet i mars.
• Att propositionen uppdrar åt styrelsen att formulera programtexter utifrån de antagna
sakpolitiska ställningstagandena.
Yrkandena antagna.
8) Ekonomisk uppföljning
På styrelsemötet i februari beslutades:
• Att en genomgång av föreningens ekonomiska läge (vad vi har på kontot och hur vi ligger till
gentemot budgeten) blir en stående punkt på dagordningen.
• Att styrelsen ska följa upp på nästkommande styrelsemöte att föreningen fått 2265 kr. från
partiet centralt.
Wester yrkar:
• Att uppdra åt ordförande att säkerställa att föreningen får utlovade medel från partiet centralt.
Yrkandet antaget
9) LAN i Norrköping
N-LAN med plats för över 1000 deltagare under 2-5 april. Plux Stahre är ansvarig för föreningens
närvaro på lanet. Lanets hemsida finns här: http://www.nlan.se/
Plux Stahre har informerat om att deltagare till montern måste anmälas till honom senast 12 mars med
fullständigt namn och profilbild.
10) Övriga frågor
10.1) Föreningens blog
Sederström yrkar:
• Jonas Sederström får ansvar för kalendarium och att skicka inbjudan och påminnelser om
händelser via mejl.
Yrkandet antaget.
10.2) Svar på kallelse
Wester yrkar:
• Att styrelsemedlemmar ombeds svara på alla kallelser till styrelsemöten.
Yrkandet antaget.
11) Mötet avslutas

