
Verksamhetsberättelse 2014 Piratpartiet Norrköping 
 
2014 har varit det absolut mest intensiva året i vår lokalförenings historia. Det var 
”supervalår” och vi genomförde två hela valrörelser, först inför EU-valet i maj och 
sedan inför kommun-, landsting- och riksdagsvalet i september. 
 
Vi är otroligt stolta över våra lokala valrörelser och allt det arbete och engagemang 
som Norrköpings pirater lagt ned. 
 
I Norrköping visade vi på allvar att vi klarade att konkurrera med de etablerade 
partierna. Vi bjöds in till politiska debatter, fick stort genomslag i lokalmedia (både 
tidningar och TV) och lyckades trots små resurser genomföra förhållandevis 
omfattande informationskampanjer med radioreklam, valstuga mitt i city, direktreklam 
i brevlådor och affischering. 
 
Nedanstående punkter från årets verksamhetsplan har uppfyllts: 
 
Internt: 

 Verka för ökad kunskap hos aktiva pirater om Piratpartiets kommunpolitik och 
aktuella kommunpolitiska frågor i Norrköping 

 Anta en ny snygg version av det kommunpolitiska programmet 

 Anta en kommunlista med kandidater 

 Verka för att aktivera passiva partimedlemmar på orten 
 
Lokala kampanjer 

 Donationskampanj för att samla in ytterligare 15 000 kr. till kommunvalrörelsen 

 Skapa lokalt profilmaterial i form av affischer, flygblad och namnskyltar, samt 
en lokal nätreklamkampanj 

 Sjösätta en kampanj för transparens i kommunpolitiken 
 
Externa aktiviteter 

 Närvara på lokusloppisen 

 Dela ut gigantiska mängder flygblad 

 Sätta upp extremt mycket affischer 

 Knacka dörr 

 Närvara på fler event, exempelvis LAN och/eller marknad 
 
Vid val 

 Ha reklam i lokalradion i samband med kommunvalet 

 Säkerställa distribution av valsedlar i kommunen 

 Bidra till distribution av valsedlar i hela Östergötland i samverkan med övriga 
lokalföreningar i länet 

 Bemanna en valstuga under valperioderna 
 
Nedanstående punkter från årets verksamhetsplan uppfylldes delvis: 

 Lämna ett medborgarförslag i månaden fram till valet 

 Skicka in två insändare/debattartiklar i månaden till lokaltidningarna 

 Närvara vid samtliga av kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Kommentar: De punkter som delvis uppfylldes var sådant som genomfördes, men 
inte till 100 % i den omfattning som vi avsett. 
 



Nedanstående punkter från årets verksamhetsplan har inte uppfyllts: 

 Ordna minst tre ”piratpizza” på fredagseftermiddagar fram till valet 

 Närvara på Bråvallafestivalen 

 Närvara på Augustifestivalen 
 
Kommentar: Rent sociala aktiviteter såsom ”piratpizza” prioriterades ned till förmån 
för utåtriktad aktivitet. De två event (Bråvallafestivalen och Augustifestivalen) som vi 
inte närvarade på, välkomnade inte politiska partier. Vi försökte dock att få plats på 
festivalerna och kontaktade båda festivalledningarna, men fick tyvärr inte närvara. 
 
 


