
Piratpartiet Norrköping
Protokoll Medlemsmöte 2014-02-26

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 
[Ej på nätet. Sju närvarande.]

3. Mötets behörighet 
Mötet ansågs behörigt.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 
Ordförande: Torbjörn Wester. Sekreterare: Kristoffer Aronsson. Justerare: Emil Al Asadi och 
Rebecka McNeill.

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänd.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
Torbjörn gick igenom verksamhetsberättelsen för föregående år, olika aktiviteter som 
lokalföreningen deltagit i. Verksamhetsberättelse godkändes av mötet och lades till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 
Torbjörn gick igenom den ekonomiska berättelsen för föregående år, vad som var budget och till 
vilka ändamål som pengarna i föreningen användes till. Inga invändningar väcktes av mötet. Den 
ekonomiska berättelsen för föregående år lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för det föregående året 
Torbjörn gick igenom revisionsberättelsen för föregående år. Anton Nordenfur fann ekonomin i god 
i ordning och fann inga oegentligheter.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt möte.

10. Inkomna motioner 
 Inga motioner inkom till medlemsmötet

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 
Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2014 gicks igenom av Torbjörn. Förslagen 
reviderades av medlemsmötet och antogs, se bilagor.

12. Val av årets styrelse: 
(a) Val av ordförande: Torbjörn Wester
(b) Val av sekreterare: Kristoffer Aronsson
(c) Val av kassör: Kristoffer Klasén
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio: 4 st
(e) Val av dessa ledamöter : Emil Al Asadi, Rebecka McNeill, Gustaf Andersson, Fredrik Lindgren

13. Val av årets revisor och ersättare för denna 
Revisor: Anton Nordenfur. Revisorsersättare: Vakantsattes.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer) 



Vakantsattes.

15. Övriga frågor 
(a) Kommunlista för Piratpartiet Norrköping 
Torbjörn presenterade ett förslag till kommunlista. Cate Lundeqvist ströks då det fanns en osäkerhet
kring hennes medverkan på listan. Jonas Sederström tillfördes.

Medlemsmötet delegerade rätt till styrelsen att sätta upp ytterligare kandidater styrelsen lyckas hitta 
från plats 5 på listan.

16. Mötets avslutande
Torbjörn tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.


