
Verksamhetsberättelse Piratpartiet Norrköping 2013

2013 har varit ett viktigt år för Piratpartiet i Norrköping. Lokalföreningen bildades 
2012 och har under 2013 arbetat för att utveckla arbetsformerna, politiken och 
verksamheten. Nu är lokalföreningen redo och rustad inför supervalåret 2014.

Under första halvåret bestod våra sociala aktiviteter av piratfika, piratpizza och 
piratbiljard. En ändring skedde när vi drog igång en studiecirkel på hösten i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar har i praktiken kommit 
att ersätta de mer löst sammanhållna sociala träffar vi hade tidigare.

En höjdpunkt var då partiledare Anna Troberg besökte studiecirkeln i november och 
vi hade affischeringstävling.

Genom att erbjuda relevant och regelbunden verksamhet har några tidigare passiva 
partimedlemmar på orten aktiverats.

Utåtriktad verksamhet:
• Flygbladsutdelning i protest mot Rättighetsalliansens hotbrev i april.
• Närvaro på NLAN i april.
• EU-kritisk flygbladsutdelning 1 maj.
• Närvaro på lokusloppisen i juni.
• Deltagande på demonstrationen i september med anledning av Obamas 

besök i Sverige.

Närvaro i lokalpressen:
• Upphovsrättsindustrin bedriver censurkrig (februari, Norrköpings 

tidningar). http://i.imgur.com/7MeWApG.jpg?1
• 68 sidor om varför Piratpartiet behövs (juni, Norrköpings tidningar). 

http://imgur.com/fSl9YfE
• Tysta inte ner övervakningsskandalen (augusti, Norrköpings tidningar). 

http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=8741034
• Utöka skyddet för förföljda konstnärer (december, Norrköpings 

tidningar). http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=9193847
• Vi behöver fred på Internet (december, Folkbladet). 

http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6658362

Dessutom lämnade vi vårt första medborgarförslag till kommunen i december.

Ordinarie medlemsmöte hölls 2013-03-16. Vid tillfället valdes följande styrelse:
• Torbjörn Wester, ordf.
• Jonas Sederström, sekr.
• Kristoffer Klasén, kassör
• Övriga ledamöter: Fredrik Lindgren, Cate Lundeqvist, Plux Stahre
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En styrelsepost vakantsattes. Anton Nordenfur valdes till revisor. En omfattande 
proposition med sakpolitiska ställningstaganden antogs.

Ett extra medlemsmöte hölls 2013-12-04. Jonas Sederström och Plux Stahre hade 
ställt sina platser i styrelsen till förfogande.

Kristoffer Aronsson valdes vid tillfället till ny sekreterare, och Emil Al Asadi samt 
Gustaf Andersson till styrelseledamöter. Dessutom antogs viss ytterligare 
kommunpolitik.


