Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar
§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett
verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att
kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.
§ 2. En lokal förening inom Piratpartiet har bildats ifall:
a ) kallelsen till uppstartsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i partiet inom
föreningens tilltänkta verksamhetsområde, minst två veckor innan mötet ägde rum.
b) ett konstituerande uppstartsmöte genomförts med minst fem (5) deltagare där
följande punkter ingått i dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala
föreningar
5. Val av 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
6. Val av revisor och ersättare för denna
7. Val av valberedning (en till fem personer)
8. Övriga frågor
c) protokoll från uppstartsmötet delgetts Piratpartiets styrelse tillsammans med de
kontaktuppgifter som ska gälla för föreningen.
d) föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av
Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar.
e) alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i
föreningen.
f) partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp
till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.
§ 3. Lokalpolitik:
3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och
regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner,
landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala
politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
3.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater
till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.
3.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av
stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.
3.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets

ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens
ordförande.
3.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvarooch yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver
begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges
dagordning.
§ 4. Ifall partistyrelsen bedömer att den lokala föreningens agerande uppenbarligen står
i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller
på annat sätt motarbetar partiet kan partistyrelsen häva samtliga av partiet till
föreningen givna rättigheter, såsom att representera och agera i partiets namn. Sådant
beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av styrelsens ledamöter och
gäller med omedelbar verkan. Vid partiets nästa medlemsmöte ska dock beslutet tas upp
för behandling, varvid beslutet antingen bekräftas eller upphävs.
§ 5. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal
förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets
medlemmar i området till ett extra medlemsmöte för att försöka återuppväcka
föreningen.
§ 6. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte
därefter notera detta i protokollet.

