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Hej pirater, 

 

Styrelsen för Piratpartiet Norrköping beslutade ikväll att kalla till ett extra medlemsmöte. 

 

Tid: Onsdagen 4 december kl. 19:00 (mingel från 18:30) 

Plats: Vuxenskolans lokal på Nya Rådstugugatan 11 

Karta: Länk 

 

Enligt stadgarna har alla som varit medlemmar i föreningen i minst två månader rösträtt. 

 

Dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Mötets behörighet 

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Proposition om utökad sakpolitik (länk) 

7. Fyllnadsval av tre platser i styrelsen 

8. Val av föreningens sekreterare 

9. Ändring av föreningens stadgar 
 

Föreningens stadgar skall bringas i överensstämmelse med de ändringar partiet centralt 
beslutat om. 

 
Våra nuvarande stadgar: Länk 
Partiets beslutade stadgar (se bilaga 2): Länk 
 
Detta innebär en ändring av paragraf 2.1, att paragraf 2.2 stryks (med omnumrering som 
följd) och en mindre ändring av paragraf 3.6. 

 

10. Mötet avslutas 
 

Styrelsen vill rikta uppmärksamheten på att det inte är möjligt att inkomma med motioner till 

ett extra medlemsmöte eftersom enbart de punkter som är med i kallelsen får behandlas enligt 

föreningens stadgar. Dock är det fullt möjligt att komma med tilläggs- eller ändringsyrkanden 

kring föreningens sakpolitik i samband med behandlingen av punkt 6. 

 

Styrelsen vill även meddela att Plux Stahre och Jonas Sederström valt att ställa sina platser i 

styrelsen till förfogande. Eftersom en plats redan tidigare är vakant innebär det att vi ska 

fyllnadsvälja tre platser (punkt 7) och välja en ny sekreterare (punkt 8), då Jonas Sederström 

varit vår sekreterare fram till nu. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan dyka upp på medlemsmötet. Alla är hjärtligt 

välkomna! 

 

Från klockan 18:30 samlas vi och minglar. Själva mötet startar 19:00. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Torbjörn Wester 

Ordförande Piratpartiet Norrköping 

072-325 56 78 

 

https://maps.google.se/maps?q=Nya+R%C3%A5dstugugatan+11&ie=UTF8&hnear=Nya+R%C3%A5dstugugatan+11,+602+24+Norrk%C3%B6ping&gl=se&t=m&z=16
http://norrkoping.piratpartiet.se/files/2013/11/Proposition-om-ut%C3%B6kad-sakpolitik-f%C3%B6r-Piratpartiet-Norrk%C3%B6ping.pdf
http://norrkoping.piratpartiet.se/stadgar/
http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/

