Protokoll medlemsmöte Piratpartiet Norrköping
2015-02-26
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.
2. Fastställande av röstlängd
[Ej på nätet.]
3. Mötets behörighet
Mötet befanns behörigen utlyst.
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Ordförande: Torbjörn Wester. Sekreterare: Gustaf Andersson. Justerare: Ludvig Grademyr och Patrik
Ander.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan förändringar.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Verksamhetsberättelse antogs, se bilaga.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
Ekonomisk berättelse antogs, se bilaga.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
Revisionsberättelsen (se bilaga), lades till handlingarna.
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Verksamhetsplan:








Budget:

Prioritera regelbundna träffar med t.ex. filmkvällar, dataspelskvällar och piratfika
Försöka få en egen lokal
Utveckla vår lokalpolitik
Samla in minst 5000 kr. i donationer
Bjuda in politiker till debatt
Närvara på event, t.ex. marknader, LAN eller festivaler.
Visa närvaro vid lokala ”händelser”, t.ex. omdebatterade utvisningar.
Förbättra lokalföreningens hemsida

Föreningen har f.n. 534,89 kr. på kontot och förväntar sig 2000 kr. i bidrag från partiet centralt.
Budgeterade utgifter:




600 kr. banktjänster
600 kr. sociala aktiviteter (t.ex. förtäring)
300 kr. profilmaterial

Styrelsen får förtroendet att, om nödvändigt, använda resterande medel för oförutsedda utgifter i
enlighet med föreningens verksamhetsplan. Eventuella donationer sparas till nästkommande
verksamhetsår.
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
Rebecka Mc Neill valdes till ordförande.
(b) Val av sekreterare
Patrik Ander valdes till sekreterare.
(c) Val av kassör
Emil Al Asadi valdes till kassör.
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Antalet övriga ledamöter fastställdes till två.
(e) Val av dessa ledamöter
Albert Al Asadi och Ludvig Grademyr valdes till ledamöter.
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
Anton Nordenfur valdes till revisor.
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Platsen som valberedare vakantsätts.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Protokollet justerat och godkänt 2015-02-26.

