Piratpartiet Norrköping styrelsemöte 2013-10-01 – Protokoll
1) Mötets öppnande
2) Närvaro/frånvaro
Närvarande styrelseledamöter:
Torbjörn Wester
Fredrik Lindgren
Cate Lundeqvist
Frånvarande styrelseledamöter:
Kristoffer Klasén
Plux Stahre
Jonas Sederström
Antal övriga närvarande: 3
3) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
Ordförande: Torbjörn Wester
Sekreterare: Emil Al Asadi
Justerare: Cate Lundeqvist
Justerare: Fredrik Lindgren
4) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.
5) Förenkla styrelsemötena
Wester yrkar:
• Att vi ska förenkla formalian på styrelsemötena enligt följande:
◦ Att stryka punkten ”Godkännande av dagordningen” och istället låta styrelsen möblera om
i dagordningen under styrelsemötet, om nödvändigt.
◦ Endast ha en justeringsperson.
◦ Om ett yrkande/beslut står med i protokollet, så har det bifallits (det behövs ingen notering
om detta). Endast vid omröstning antecknas yrkanden som fallit.
◦ Vi behöver inte notera vem som lagt ett yrkande.
◦ Vi ersätter så mycket som möjligt av dagordningen (inkl. genomgången av
verksamhetsplanen) med en ”Att göra”-lista. (Se bilaga.)
Yrkandena antagna, och verkställs omedelbart.
6) Bestämma tid för piratfika/sociala aktiviteter
Vi har beslutat att ha piratfika första tisdagen varje månad, samt att kombinera detta med en specifik
aktivitet, t.ex. styrelsemöte.
Vi har även testat piratbiljard och piratpizza, vilket varit väldigt uppskattat. Piratbowling föll dock inte så
väl ut.
Vi har för tillfället inga specifika teman inplanerade för våra träffar.
Eftersom flera pirater uttryckt att torsdag är bättre än tisdag, så föreslår jag att vi ändrar till torsdagar.
Jag föreslår följande kalendarium:
2013

7 november
5 december

Torsdag
Torsdag

Biljard
Styrelsemöte

2014
9 januari
6 februari
6 mars
22 mars

Torsdag (inte första)
Torsdag
Torsdag
(lördag)

Styrelsemöte
Biljard
Styrelsemöte
Medlemsmöte

3 april
8 maj
25 maj
5 juni

Torsdag
Torsdag (inte första)
Söndag
Torsdag

Biljard
Styrelsemöte
EU-val
Biljard

3 juli
7 augusti
4 september
14 september

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Söndag

Styrelsemöte
Biljard
Styrelsemöte
Riksdags-, landstings- och kommunval

1 oktober
6 november
4 december

Torsdag
Torsdag
Torsdag

Biljard
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Även dessa aktiviteter kan behöva planeras in:
* Kommunfullmäktiges sammanträden
* Lokusloppis
* Bråvallafestivalen
* Augustifesten
* Kulturnatten
* Luciafika
Utgångspunkten är att vi behöver sociala träffar och styrelsemöten, samt att biljard är en bra grej. (Om
nån kommer på nån annan kul aktivitet kan vi göra det istället. Men annars kan ju piratbiljard vara PP
Norrköpings grej.)
7) Utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad, samt närvaro på event
Nu närmar vi oss supervalåret 2014 och behöver dessutom driva lokala studiecirklar. Vi måste
diskutera ifall vi ska ha träffar oftare, och om dessa mer ska ta formen av arbetsträffar.
Wester yrkar:
• Att vi bildar en aktivistgrupp som arrangerar utåtriktad verksamhet utifrån 3-piraters-principen,
samt löpande för en dialog med styrelsen. (Se bilaga.)
• Att vi ska ha målsättningen att flytta träffarna från ett privat hem till en mer formell lokal, och
kombinera detta med att vi kommer igång med studiecirklarna. ANSVARIG: Torbjörn Wester.
8) Skriva medborgarförslag och lämna till kommunen, som utgår från vår antagna politik
Wester yrkar:
• Att ordförande uppmuntras att om möjligt skriva ett medborgarförslag i månaden, utifrån vår
antagna politik.
9) Kommunpolitik
Wester yrkar:
• Att styrelsen antar det liggande dokumentet (se bilaga) som kommunprogram för Piratpartiet
Norrköping.
10) 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.
På styrelsemötet i juli beslutade vi:
• Att kassören ska inkomma med en kopia till styrelsen på bokföringen varje kvartal.
11) Kampanj för transparens i kommunen
Vi har tidigare beslutat:
• Al Asadi och Wester tar fram ett exempel på hur det kan ske. Även förslag och idéer
om hur man kan skydda sina källor.
12) Kursverksamhet
På styrelsemötet i juli beslutade vi:
• Att utse Jonas Sederström till kursansvarig för Piratpartiet Norrköping.
Styrelsen beslutade om kursverksamheten i punkt 7.
13) Genomgång av kalendarium
Genomgång av aktuella händelser.
14) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15) Mötet avslutas
Justerat av:
Fredrik Lindgren
Cate Lundeqvist

