Verksamhetsberättelse för Piratpartiet Norrköping för 2012
Året har präglats av att det varit ett uppstartår för lokalföreningen i Norrköping. Efter en ganska
lång startsträcka är vi nu på banan på allvar.
På verksamhetsplanen fanns följande punkter:
◦ Medlemsrekrytering
Vi har informerat partiets medlemmar på orten via mejl och blogg om möjligheten att aktivera sig
och gå med i lokalföreningen. Vi har även påbörjat processen med att ta fram ett flygblad som är
Norrköpingsspecifikt, som ska kunna användas vid medlemsrekrytering.
Dock har styrelsen konstaterat att fokus inte bör ligga på att bli så många medlemmar som möjligt i
lokalföreningen, utan på att de medlemmar vi har ska vara så aktiva som möjligt.
◦ Återkommande piratfika
Vi har anordnat piratfika varje månad och utvecklar detta koncept vidare genom att bestämma ett
tema för varje träff. Dessutom har vi beslutat att spika datumen för piratfika god tid i förväg, för att
säkerställa att det blir av på ett planerat sätt.
◦ Anordna ytterligare sociala aktiviteter
Vi har bjudit in till bio vid ett tillfälle, samt dragit upp planer för att anordna såväl piratöl som
exempelvis biljard under nästa verksamhetsår.
◦ Utveckla bra kommunikationsvägar med nya och gamla medlemmar
Vi har startat en ganska aktiv blogg på adressen norrkoping.piratpartiet.se, och har en även en
facebookgrupp och en skypekanal. Dessutom fortsätter vi med e-postutskick.
◦ Säkerställ stöd för föreningen i pirateweb
Denna punkt uppfylldes ej under verksamhetsåret 2012. För information är punkten uppfylld i
början av detta verksamhetsår.
◦ Ålägga styrelsen att upprätta nödvändiga bankkonton
Denna punkt uppfylldes ej under verksamhetsåret 2012. För information är punkten uppfylld i
början av detta verksamhetsår.
Vi har ordnat såväl bankkonto som bankgiro. Bankgirot är 140-0332.
◦ Ålägga styrelsen att registrera föreningen hos skatteverket
Vi är registrerade hos skatteverket och har organisationsnummer 802469-7396.
◦ Anordna utåtriktad verksamhet, till exempel utdelning av flygblad
Vi hann inte med att i föreningens regi få fram några flygblad eller ordna sådan utdelning under
året, så denna punkt har vi ej uppfyllt rent formellt. Det är dock värt att nämna att vi – innan
föreningen bildades – under 2012 deltog i anordnandet av två demonstrationer i Norrköping, mot
ACTA och datalagringsdirektivet, och då delade ut egentillverkade flygblad.

Ekonomisk berättelse för Piratpartiet Norrköping för 2012
Piratpartiet Norrköping bildades under 2012 och hade under året ingen ekonomi.
Det har ej förekommit några inkomster, utgifter eller ekonomiska händelser/transaktioner under
verksamhetsåret.

