
Piratpartiet Norrköping styrelsemöte 2013-05-07 
Protokoll 

 

1) Mötets öppnande 

 

2) Närvaro/frånvaro 

                          

Närvarande styrelseledamöter: 

Torbjörrn Wester, Kristoffer Klasén, Fredrik Lindgren, Cate Lundeqvist (från punkt 5.4) 

 

Frånvarande styrelseledamöter: 

Jonas Sederström, Plux Stahre 

 

Övriga närvarande: 

Michael Vinterfröjd, Zimon Blomqvist, Robin Berglund, Jonathan Gryveken 

 

3) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 

                          

Ordförande: Torbjörn Wester. 

Sekreterare: Jonathan Gryveken. 

Justerare: Zimon Blomkvist. 

Justerare: Kristoffer Klasén. 

                  

4) Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletterad och godkänd.  

 

5) Genomgång av verksamhetsplanen 

 

5.1) Återkommande sociala aktiviteter för aktiva pirater. 

Vi har just nu inga inplanerade piratfika eller sociala aktiviteter. På ett tidigare styrelsemöte har det 

beslutats att datum och syfte med de två nästkommande piratfika alltid bör vara fastställda. 

 

Wester yrkar: 

 Att nästa piratfika hålls fredag 17 maj kl. 18 hemma hos Wester, och att vi äter egeninköpt 

pizza. (Wester har redan bjudit in till detta tillfälle via facebook.) 

 

 Att nästnästa piratfika hålls lördag 1 juni på Lokusloppisen (se punkt 5.4). 

 

Yrkandena antagna. 

 

5.2) Verka för att aktivera passiva partimedlemmar på orten 

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 måndag den 13/5 hemma hos Torbjörn kl 18 

 

Yrkandena antagna. 

 

5.3) Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad 

På kort varsel deltog vi i flygbladsutdelning 1 maj, på initiativ av Ung Pirat. 

 



Wester yrkar: 

 Att nästa tillfälle för utdelning av flygblad blir lördag 1 juni i samband med Lokusloppisen (se 

punkt 5.4). Samt även ha en insamlingsbössa för bidrag till Norrköpings Piratparti. 

 

 Att Wester uppdras att ta fram och printa ett enkelt flygblad för Piratpartiet Norrköping, med 

utgångspunkt i något antaget ställningstagande. 

 

Yrkandena antagna. 

 

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. 

 

Därtill har det kommit in nya Piratpartiet-flygblad och dataskyddsförordningen-flygblad. 

 

Wester har fört en dialog med partiet centralt, och väntar dels på leverans av flygblad, dels på besked 

kring vilket profilmaterial vi kan få gratis. 

 

Det står dock redan klart att kvanstående lista är för kostsam.  

Det finns eventuellt även möjlighet att få ”Piratpartiet Norrköping”-klistermärken. 

 

5.4) Närvara på event, exempelvis marknad. 

Lördag 1 juni är det jätteloppmarknad (Lokusloppis) i centrala Norrköping. Det är helt gratis att ha ett 

bord, och det vore ett utmärkt tillfälle för Piratpartiet att synas. 

 

Mer info: http://www.upplev.norrkoping.se/evenemang.asp/id/7005/lid/1451924 

 

Wester yrkar: 

 

 Att Piratpartiet i Norrköping ska närvara på Lokusloppisen och dela ut gratis informations- och 

profilmaterial, samt ha en insamlingsbössa. 

 

 Att Torbjörn Wester uppdras att vara ansvarig för föreningens närvaro på Lokusloppisen och 

att samordna det praktiska. 

 

Yrkandena antagna. 

 

5.5) Skriva insändare/debattartiklar och sända till lokaltidning 

Vi hade en insändare publicerad i Norrköpings tidning i samband med hotbrevet från antipiratbyrån. 

Wester har också skrivit en debattartikel som tyvärr inte blivit publicerad. 

 

Wester yrkar: 

http://www.upplev.norrkoping.se/evenemang.asp/id/7005/lid/1451924


 Att Cate Lundeqvist och Michael Vinterfröjd uppdras att skriva varsin insändare om valfritt av 

våra lokalt antagna ställningstaganden. 

 

Yrkandena antagna. 

 

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

Ett av våra antagna ställningstaganden är: 

 Norrköpings kommun bör gå före och ge ett frivilligt skadestånd till funktionshindrade som 

diskrimnerats genom bristande tillgänglighet i kollektivtrafik eller offentliga lokaler. 

 

Wester yrkar: 

 Att Wester får i uppdrag att skriva och lämna in ett medborgarförslag kring detta 

ställningstagande. 

 

Yrkandena antagna. 

 

6) Kommunpolitik 

På styrelsemötet i februari beslutades: 

 Att vi har en återkommande punkt på styrelsemötena för aktuell kommunpolitik. 

 

Wester yrkar: 

 Att Torbjörn Wester uppdras att formulera ett förslag till programtext utifrån de antagna 

sakpolitiska ställningstagandena från medlemsmötet. 

 

Yrkandena antagna. 

 

7) 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. 

 

Budget 

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 2013. 

Resterande summa sparas till nästkommande verksamhetsår. 

 

Wester yrkar: 

 Att hela summan för övrigt (500 kr.) och höstmöte (100 kr.) används till inköp av profilmaterial 

och att Wester får i uppgift att beställa sådant. Wester anser att vi skall fokusera på sådant 

som är användbart och hjälper till att öka synligheten av Piratpartiet i Norrköping. 

 

Yrkandena antagna. 

 

8) Mediaträningskurs och studieledarkurs 

 

Vår lokalförening får skicka en representant till mediaträningskurs och en till studieledarkurs. 

 

Detta kom plötsligt och vi måste fatta beslut snabbt om vem som ska representera lokalföreningen vid 

dessa tillfällen. 

 

http://ledning.piratpartiet.se/mediatraningshelg-25-26-maj-i-uppsalastockholm/ 

http://ledning.piratpartiet.se/kursercirklar-att-kora-lokalt-kursledarkurs-15-16-juni/ 

http://ledning.piratpartiet.se/mediatraningshelg-25-26-maj-i-uppsalastockholm/
http://ledning.piratpartiet.se/kursercirklar-att-kora-lokalt-kursledarkurs-15-16-juni/


 

Wester yrkar: 

 I första hand åker Torbjörn Wester på mediaträningshelg den 25-26 maj. I andra hand Robin 

Berglund, i tredje hand Cate Lundeqvist och i fjärde hand Jonas Sederström. 

 

Cate Lundeqvist yrkar: 

 I första hand åker Cate Lundeqvist på mediaträningen. I andra hand Torbjörn Wester, tredje 

hand Robin Berglund och i fjärde hand Jonas Sederström. 

 I första hand åker Jonas Sederström på kursledarkursen den 15-16 juni, i andra hand Robin 

Berglund, i tredje hand Torbjörn Wester och i fjärde hand Cate Lundeqvist. 

 

Votering ger Westers yrkande på mediaträningshelgen med 3 mot 1. 

Cate Lundeqvist yrkande på kursledarekursen är antagen. 

 

9) Genomgång av kalendarium 

Har alla koll på vad som händer den närmsta tiden? 

 

13'e maj 

Rundringning till passiva medlemmar, 18:00 

 

17'e maj 

Piratpizza 18:00 

 

27'e maj 

Kommunfullmäktige sammanträder 16:30 

 

1'a juni 

Lokus loppis 

 

10) Övriga frågor 

Torbjörn vill ta upp om en kampanj för transparens i kommunen. 

 

Wester yrkar: 

 Torbjörn tar fram ett exempel på hur det kan ske. Även förslag och idéer om hur man kan 

skydda sina källor. 

 

Yrkandet antaget. 

 

11) Mötet avslutas 

 

 

Justerat av: Kristoffer Klasén, Zimon Blomqvist 

 

 


