
Piratpartiet Herrljunga, uppstartsprotokoll
2014-03-15
Herrljunga

1. Mötets öppnande
Malin Moberg förklarar mötet öppnat 16.28.

2. Fastställande av röstlängd
Jonas Pilo
Johan Andersson
Gabriella Wedberg
Malin Moberg

Mötet beslutade att Andreas Kettelhoit har yttrande- och förslagsrätt.
Jonas Pilos medlemskap gick ut 2014-03-13, men förnyade sitt medlemskap innan mötets 
öppnande. Jonas Pilo har varit medlem i partiet sedan 2013-03-13.

3. Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att mötet är behörigt utlyst då det har gått ut till alla medlemmar i Piratpartiet i 
Herrljungas kommun två veckor innan mötet. 

4. Val av mötesordförande, mötetssekreterare och två justerare
Mötet valde Malin Moberg som mötesordförande.
Mötet valde Johan Andersson som mötessekreterare.
Mötet valde Gabriella Wedberg och Jonas Pilo som mötesjusterare.

5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet beslutade att bilda föreningen Piratpartiet Herrljunga och anta Piratpartiets stadga för 
lokala föreningar, med namnet Piratpartiet Herrljunga med säte i Herrljunga och 
verksamhetsområde Herrljungas kommun. 

7. Val av styrelse:
a. Val av ordförande
Mötet valde Malin Moberg till ordförande för föreningen.
b. Val av sekreterare
Mötet valde Gabriella Wedberg till sekreterare för föreningen.
c. Val av kassör
Mötet valde Johan Andersson till kassör för föreningen.
d. Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Mötet beslutade att välja två ledamöter.



e. Val av dessa ledamöter
Mötet valde Jonas Pilo och Sebastian Van Geijt, som blivit tillfrågad och tackat ja men inte 
kunnat närvara vid mötet, som ledamöter.

8. Val av revisor och ersättare för denna
Mötet valde Anton Nordenfur som revisor, som blivit tillfrågad och tackat ja, men inte kunnat 
närvara vid mötet och vakantsatte revisorersättare.

9. Val av valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att bordlägga frågan.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande
Malin Moberg asvlutade mötet 17.06.

_____________________________ ________________________________
Malin Moberg, ordförande Johan Andersson, sekreterare

_____________________________ ________________________________
Gabriella Wedberg, justerare Jonas Pilo, justerare
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