
Medlemsmöte Piratpartiet Norrköping 2013-03-16 – Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

Torbjörn Wester, Jonas Sederström, Kristoffer Klasén, Fredrik Lindgren närvarar från styrelsen 

 

Medlemmars namn publiceras ej. 

 

3. Mötets behörighet 

Mötet finns vara behörigt kallat 

 

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 

Ordförande: Torbjörn Wester, Sekreterare: Jonas Sederström, Justerare: Kristoffer Klasén & Fredrik 

Lindgren 

 

5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletterad och godkänd. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 

Lagd till handlingarna 

 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 

Lagd till handlingarna 

 

8. Revisionsberättelse för det föregående året 

Lagd till handlingarna 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Ansvarsfrihet för avgående styrelse bifallet 

 

10. Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit 

 

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 

 

11.1 Proposition: 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. 

 

Torbjörn Westers ändringsyrkande: 

 Skriva medborgarförslag och lämna till kommunen, som utgår från vår antagna politik. 

 

Mötet antar enhälligt ovanstående med ändringsyrkandet. 

 

11.2 Proposition: 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 201 

Resterande summa sparas till nästkommande verksamhetsår. 

 

Styrelsen yrkar: 

 Att ovanstående antas som föreningens budget för verksamhetsåret.  

 

Torbjörn Westers ändringsyrkande: 

 Första meningen stryks och andra meningen ändras till: Föreningen har för närvarande 

tillgångar på 185 kronor och kommer snart få ca 2226 kronor från partiet centralt. 

 

Mötet antar enhälligt ovanstående med ändringsyrkande. 

 

11.3 Proposition: Förslag till sakpolitiska ställningstaganden 

 

Styrelsen yrkar 

 att nedanstående sakpolitiska ställningstaganden [se bilaga 1] antas av medlemsmötet 

(rubrikerna ingår ej). 

 att styrelsen uppdras att skriva programtexter med utgångspunkt i de 

sakpolitiska  ställningstagandena. 

 

Torbjörn Westers tilläggsyrkande: 

 Att styrelsen uppdras att inkomma med en proposition med förslag på sakpolitiska 

ställningstaganden som kan utgöra profilfrågor för partiet lokalt. 

 

Mötet antar ovanstående yrkanden 

 

12. Val av årets 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 

 

a) Torbjörn Wester b) Jonas Sederström c) Kristoffer Klasén d) 4 e) Fredrik Lindgren, Cate 

Lundeqvist, Plux Stahre. Plats 4 vakantsatt 

 

13. Val av årets revisor och ersättare för denna 

Anton Nordenfur, ersättare fortsatt vakant 

 

14. Val av årets valberedning (en till fem personer) 

Valberedning vakantsatt 

 

15. Övriga frågor 

15.1 Antalet medlemsmöten 

Mötet beslutar att ordinarie medlemsmöte hålls en gång per år. 

 

Protokollet justerat av: 

Kristoffer Klasén 

Fredrik Lindgren 

 

 

 


