Piratpartiet Norrköping styrelsemöte 2013-08-13 – Protokoll
1) Mötets öppnande
2) Närvaro/frånvaro
Närvarande styrelseledamöter:
Torbjörn Wester, Kristoffer Klasén, Fredrik Lindgren,
Frånvarande styrelseledamöter:
Plux Stahre, Jonas Sederström, Cate Lundeqvist
Övriga närvarande:
Andreas Elg, Emil Al Asadi, Michael vinterfröjd, Katarina Nilsson och Indira Aben.
3) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
Ordförande: Torbjörn Wester
Sekreterare: Emil Al Asadi
Justerare: Kristoffer Klasen
Justerare: Katarina Nilsson
4) Godkännande av dagordningen
Dagordningen 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 tisdag 3 september kl. 18 hemma hos Wester, och har temat
”Studiecirklar för Piratpartiet Norrköping”, samt att vi samordnar detta med Ung Pirat
och ber dem att bekosta fika.
Att nästnästa piratfika hålls tisdag 1 oktober kl. 18 hemma hos Wester och
kombineras med styrelsemöte.

Yrkandena antagna.
5.2) Utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad, samt närvaro på event
Vi har deltagit i flygbladsutdelning i protest mot Rättighetsalliansens hotbrev i april, EU-kritisk
flygbladsutdelning 1 maj och allmän utdelning i samband med lokusloppisen 1 juni. Vi närvarade på
NLAN i april och på Lokusloppisen 1 juni.
Wester yrkar:
•
•

•

Att möjliggöra för intresserade att skriva under på nätet, i vår namninsamling för
religionsfrihet.
Att uppdra åt Wester att fixa en doodle till flygbladsutdelning / affischering varje
månad.
Att uppdra åt Wester att uppmana partiet centralt att i god tid planera för närvaro på
Bråvallafestivalen 2014.

Yrkandena antagna.

5.3) Skriva insändare/debattartiklar och sända till lokaltidning
Vi hade en insändare publicerad i Norrköpings tidning i samband med hotbrevet från Antipiratbyrån,
samt en insändare om datainspektionens kritik mot hantering av personuppgifter i Östergötland.
Wester har också skrivit en debattartikel som tyvärr inte blivit publicerad.
På styrelsemötet i maj beslutade vi:
• Att Cate Lundeqvist och Michael Vinterfröjd uppdras att skriva varsin insändare om
valfritt av våra lokalt antagna ställningstaganden.
Wester yrkar:
•
•

Att vi river upp beslutet från styrelsemötet i maj, och istället tar upp denna fråga igen
efter att de lokala studiecirklarna (som bl.a. behandlar insändarskrivande) har hållits.
Att vi uppmuntrar alla aktiva pirater att skriva så mycket insändare de bara kan.

Yrkandena antagna.
5.4) 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 diskriminerats genom bristande tillgänglighet i kollektivtrafik eller offentliga
lokaler.
På styrelsemötet i maj beslutade vi:
• Att Wester får i uppdrag att skriva och lämna in ett medborgarförslag kring detta
ställningstagande.
Wester yrkar att beslutet från i maj ändras till:
• Att Wester får i uppdrag att skriva och lämna in ett medborgarförslag kring något utav
våra ställningstaganden.
Yrkandet antaget.
6) Kommunpolitik
På styrelsemötet i februari beslutades:
• Att vi har en återkommande punkt på styrelsemötena för aktuell kommunpolitik.
På styrelsemötet i maj beslutade vi:
• Att Torbjörn Wester uppdras att formulera ett förslag till programtext utifrån de
antagna sakpolitiska ställningstagandena från medlemsmötet.
På styrelsemötet i juli beslutade vi:
• Att Torbjörn Wester uppdras att fortlöpande informera övriga styrelsen om detta arbete,
så att vi kan ta beslut i augusti.
Wester yrkar att beslutet från i juli ändras till:
• Att Torbjörn Wester uppdras att fortlöpande informera övriga styrelsen om detta arbete,
så att vi kan ta beslut i oktober
Yrkandet antaget.
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.
På styrelsemötet i juli beslutade vi:
• Att vi ska ge möjlighet till alla aktiva pirater att få varsin gratis Piratpartiet t-shirt, att ha
till event etc.
• Att vi beställer gott om ”Jag röstar Pirat”-knappar, Piratpartiet ballonger och blanka
flygblad, för att komplettera det material vi har. Eventuellt även några kepsar, om vi har
råd.
• Att kassören ska inkomma med en kopia till styrelsen på bokföringen varje kvartal.
• Att uppdra åt Kristoffer Klasén att fråga partiet centralt hur lokala valsedlar ska
finansieras.
Kristoffer Klasén inkom med ett kontoutdrag. Föreningen har 2600,90 kr.
Kristoffer Klasén har tillfrågat partiet centralt kring finansiering av lokala valsedlar, och fått beskedet att
dessa ska bekostas av lokalföreningarna.
Wester yrkar:
• Att vi river upp beslutet om att alla aktiva pirater ska få en gratis t-shirt och istället
beställer 5 t-shirtar som används till utåtriktade event.
Yrkandet antaget.
8) Kampanj för transparens i kommunen
Vi har tidigare beslutat:
• Wester tar fram ett exempel på hur det kan ske. Även förslag och idéer om hur man
kan skydda sina källor.
Punkten bordlagd till oktober.
9) Kursverksamhet
På styrelsemötet i juli beslutade vi:
• Att utse Jonas Sederström till kursansvarig för Piratpartiet Norrköping.
Styrelsen diskuterade frågan.
10) Genomgång av kalendarium
Genomgång av aktuella händelser.
11) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12) Mötet avslutades

