Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38,
Ramlösa.
Dagordning
1. Mötets öppnande kl. 17:25
2. Närvarande:
Christoffer Willenfort
Björn Flintberg,
Christoffer Eldengrip
Daniel Wimhed,
Mattias Bjärnemalm
Ronny Nord
3. Mötets behörighet
Beslut: Mötet befanns vara behörigen utlyst
4. Val av funktionärer
Beslut:

Mötesordförande: Christoffer Eldengrip,
Sekreterare: Daniel Wimhed,
Justerare: Christoffer Willenfort, Björn Flintberg

5. Adjungering
6. Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen antogs enhälligt.
7. Rapportering/Uppföljning
7.1 Ordförande Paddorna kommer att vara primärt arbetsredskap.
7.2 Ekonomin För att kunna starta organisationsnummer måste ett antal protokoll skickas runt för
påskrivande
Rapport: Björn Flintberg rapporterade angående punkt 7.2 att han skickat de protokollen som behövs
för påskrift av justerarna via vanligt brev, en så kallad brevkejdja. Det protokoll som skickas runt är
det konstituerande protokollet vid Piratpartiet Skånes bildande. Det är alltså enbart detta protokoll
som skickas runt.
8.1 Sekreterare posten
Bakgrund vi saknar sekreterare i föreningen och behöver tillsätta en sådan.
Förslag: Vi nöjer oss med den tillförordnade sekreterare som tillsattes vid det konstituerande
styrelsemötet.
Beslut: Enligt ovan, det vill säga att tillsätta Daniel Wimhed på posten.

8.2 Sambandsrutiner
Bakgrund för att vi ska kunna arbeta på ett bra sätt och kunna få ut den information som behövs
utan att riskera att någon missas på vägen så behövs rutiner.
Förslag:
att varje styrelsemedlem skall minst veckovis kontrollera sin piratmail vilken även används för att
skicka ut kallelser kopior på protokoll mm.
att teampaddan skall användas som arbetsredskap för beredning och framtagning av material för
kallelser, protokoll mm. för den löpande verksamheten.
att Skype blir informell diskussions kanal för allmänna påminnelser, frågor, chat mm.
att: vi skapar en sms-grupp specifikt för styrelsen som vi använder för diskussioner inför möten och
för påminnelser om kallelser och liknande.
Beslut: Enligt ovan och Mattias Bjärnemalm plockar fram SMS-grupp till styrelsen.
8.3 Preliminär Möteskalender
Bakgrund planerar vi in möten i god tid ökar möjligheterna att fler kan närvara
Förslag styrelsen tar fram en preliminär möteskalender som försöker synkas med andra
pirataktiviteter och evenemang för att öka styrelsens möjligheter att få en god planering.
Beslut: Söndag 30 mar kl.13.30 i Lund på nästa styrelsemöte, kommer vi att ha möteskalender klar.
8.4 Verksamhetsplanen 2:0
Bakgrund Vi har fått verksamhet att genomföra från medlemsmötet och vi ska därför planera hur
vi väljer att tolka och genomföra detta.
Förslag: att styrelsen tar fram en detaljerad verksamhetsplan för årets verksamhet
Beslut: Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen (bilaga 1) och gicks igenom punkt för punkt vad vi
ansåg om prioriteringarna.

8.5 Budgeten/Ekonomin 2:0
Bakgrund Vi har fått en budget att hålla från medlemsmötet och vi ska därför planera hur vi väljer
att tolka och genomföra detta.
Förslag: Kassören tar fram en detaljerad ekonomisk plan för året som löpande uppdateras.
Beslut: Förutom detta skall Christoffer Willenfort tillsammans med kassören se till möjligheter att
göra det enklare att donera pengar till Piratpartiet Skåne.
8.6 Organisation Funktionärer
Valkretsledare
Bakgrund Skåne är stort och det är mycket som behöver göras inför och under ett val därför
behöver vi en operativ organisation som kan verka för att vi på ett bättre sätt når ut med vårt
budskap till stugorna.
Förslag: att Piratpartiet Skåne lanserar sin operativa organisation med 5-6st valkretsledare som blir
ansvariga för varsin valkrets i Skåne (Landstingets valkretsar) Dessa personer blir även
huvudansvariga för utdelning av valsedlar i respektive område. Vi föreslår samtidigt att PP Riks

nyttjar denna organisation och ej den indelning som gäller för riksdagsvalet. vad gäller distrubution
av valsedlar.

Beslut: Ärendet diskuterade men inget beslut fattades
Pressansvarig
Beslut: Styrelsen beslutade att för att avlasta ordförande skall poster som pressansvarig,
hemsideansvarig och utbildningsansvarig utlysas och tillsättas.
8.7 Lokala listor Riksdagsvalet
Bakgrund lokala föreningar har möjlighet att besluta om att ge ut en egen riksdagslista.
Förslag: ska vi göra en sådan eller ej?
Beslut: Detta skall icke göras
8.8 Söndagsfikor (Lund)
Bakgrund piratfikorna i lund har varit en återkommande aktivitet om söndagarna. Kvaliten och
kontinuiteten har varit varierande därför föreslår vi en del förändringar som skall öka kvaliteten
närvaron och funktionen av dessa.
Förslag: Att en person blir utsedd till söndagsansvarig och får de övergripande ansvaret att planera
och genomföra fikorna och i de fall hen inte kan delta personligen utse ersättare för den
verksamheten.
Beslut: Styrelsen beslutade att skriva ett förslag till UP södra distriktet om hur framtida söndagsfikor
ska struktureras.
8.9 Torsdagsfikor (Helsingborg)
Helsingborg kommer anordna egna aktiviteter och styrelsen kommer bistå med att sprida
information och uppmana att bjuda in andra föreningar.
Beslut: Punkten togs till handlingarna
8.10 Kommunala Föreningar
Bakgrund i dagsläget finns kommunalföreningar i Helsingborg och Malmö vilket vi har som mål att
öka.
Förslag: Styrelsen tar fram ett underlag på samtliga kommuner i Skåne om förutsättningarna för
kommunala föreningar.
Beslut: Punkten togs till handlingarna, punkten ansågs behandlad i och med diskussionen om
verksamhetsplanen (se bilaga 1)
8.11 UPSD- Ung Pirat Södra Distriktet
Bakgrund Ung pirats distrikt med ansvar för UP i Skåne, Blekinge och Småland
Förslag: Piratpartiet Skåne skall ta initiativ till fördjupade sammarbeten med UPSD rörande
kampanjer, evenemang, utbildningar med mera.

Beslut: Styrelsen föreslog att ständigt adjungera den blivande ordföranden för UP Södra distriktet till
Piratpartiet Skånes styrelsemöten.
8.12 UP Lokalavdelningar
Bakgrund Lund, Helsingborg, Landskrona, Örkelljunga, Malmö har aktiva föreningar Båstad,
Klippan, Perstorp har inaktiva och nedläggningshotade sådana.
Förslag: att Piratpartiet Skåne skall verka för ökat sammarbete mellan UP och PP på orter där
förening av ena eller andra slaget finns.

Beslut: Punkten togs i beaktande och lades till handlingarna.
8.13 Valplattform region
Bakgrund vi behöver en valplattform och veta hur vi ska ta fram den
Förslag: att styrelsen tar fram en plan på hur en valplattform skall utmejslas.
Beslut: Styrelsen beslutade att vi informerar medlemmarna om att ordföranden samlar in
synpunkter på hur en regional valplattform ska se ut.

8.14 Bloggen
Bakgrund Vi har en blogg på http://skane.piratpartiet.se/ som måste skötas om och förbättras.
Förslag: att Mattias Bjärnemalm utses till bloggansvarig och ansvarar därmed för löpande
underhåll och kontroll av kommentarsfälten.
Beslut: Styrelsen beslutade utlysa en roll som hemsidesansvarig samt ge styrelsemedlemmar full
behörighet till bloggen.
8.15 Fundraising
Bakgrund: Mer pengar i kassan brukar resultera i fler möjliga aktiviteter.
Förslag: Styrelsen tar fram förutsättningar för donationsmöjligheter.

Beslut: Detta togs redan upp i punkt 8.5.
8.16 Almedalen
Bakgrund Politiskt mingel, möjligheter att opinionsbilda skapa kontakter och synas utåt.
Förslag: Att Piratpartiet Skåne skall närvara med en delegation vid Almedalen

Beslut: Vi utlyser en post som Almedalssamordnare
8.17 Bornholm
Bakgrund Som Almedalen fast på danska
Förslag: Att Piratpartiet Skåne skall närvara med en delegation vid folkmötet

Beslut: Vi tar kontakt med Danska Piratpartiet och ser om det är möjligt att samordna något som
gör att vi syns där.
8.18 Utbildning
Bakgrund Partiet har centralt tagit fram två utbildningar om vardera fem träffar
http://kurs.piratpartiet.se/?page_id=984&preview=true
Förslag: att Piratpartiet Skåne arrangerar dessa.
Beslut: Tillsammans med utbildningssamordnaren tar vi fram ett nytt utbildningsprogram

8.19 Vice ordförande
bakgrund i händelse av hög arbetsbelastning eller oförutsedda händelse kan föreningen behöva en
vice ordförande som helt eller delvis övertar och avlastar ordförande i dennes arbete.
Beslut: Tillförordnad sekreterare är ordförande behjälplig i mötestexter. I andra fall i och med att vi
avser att utlysa en hel del poster inom Piratpartiet Skåne enligt bedömdes posten som vice
ordförande inte behövas.
8.20 Utlysning av funktionärsposter
For att fylla leden med funktionärer och aktivister så utlyser vi i nästa "nyhetsbrev" följande poster
Valkretsledare, Pressansvarig, Söndagsfika ansvarig, Kampanjledare, Utskotts ansvariga.
Beslut: Styrelsen beslutar att utlysta poster som Almedalssamordnare, Hemsidesansvarig,
Pressansvarig och Utbildningssamordnare.
10. Övriga frågor
11. Nästa möte 30:e mars i Lund på Winstrupsgatan kl 13.30
12. Mötets avslutande
Ordförande
Christoffer Eldengrip

Sekreterare
Daniel Wimhed

Justeringsmän
Christoffer Willenfort

Björn Flintberg

