
Piratpartiet årsmöte 2014-02-09

1. Mötet förklarat öppet.

2. Genomgång av röstlängd.

Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Martin Åbom, Pontus Lindblom, Tobias Jernér, Johannes 
Öhlin (från punkt 10).

Röstlängd godkänd.

3. Mötets behörighet godkänd.

4. Val för mötet.

Ordförande: Anton Nordenfur
Sekreterare: Martin Åbom
Justerare: Pontus Lindblom, Tobias Jernér

5. Dagordningen godkänd.

6. Genomgång verksamhetsberättelse.

Diskussion om medlemsvärvning med utgångspunkt från studentföreningens uppstart. Skulle vara 
bra med en uppdatering från ordförande Hans som vi hoppas ska vara drivande.

Ändring i verksamhetsberättelsen. Insändare i Corren har publicerats. Fler insändare är önskvärt när 
kommunprogrammet är fastslaget.

Mer aktiva runt skoldebatter.

Verksamhetsberättelsen lagd till handlingarna med tillägg.

7. Genomgång ekonomisk berättelse.

Ekonomisk berättelse godkänd.

8. Genomgång revisionsberättelse.

Revisionsberättelse godkänd.

9. Ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljas.

10.1. Genomgång kommunprogram.

Bekämpa den växande psykiska ohälsan, tillägg frivilliga besök hos kuratorer och psykoterapeuter.

Cykeltrafik, Ändring till ”ett system med lånecyklar KAN underlätta…”.

En bilfri citykärna: Ändring formulering ”utrymmen som idag slösas bort” till ”utrymmen som öppnas
upp…”.



Internet som en samhällskritisk infrastruktur: Ändring från ”när kommunen gräver i marken SKA 
fiberkablar” till ”vision om” eller liknande.

Kollektivtrafik: Tillägg om att ett första steg mot fri kollektivtrafik är utredning om besparingar och 
kostnader.

Allmänna riktlinjer: Ändring från ”i närhet till centrum” till ”i anknytning till men ej i stadskärnan”.

Äldrevården: Tillägg om att kameraövervakning, som ersättning för personal, av besparingsskäl skall 
undvikas.

Skydd för whistleblowers: Tillägg, ”Inrättande av ombudsman…”.

Tillägg, ”Kommunen ska verka för att ta emot politiska flyktingar som söker asyl pga att de avslöjat 
korruption osv, sk whistleblowers.”

Övrigt: Linköping som turiststad. Skyltar vid buss och tågstationer och i stadskärnan ska finnas 
tillgängliga på engelska. Gratis wifi vid stationer och turistcentrum. Fri kollektivtrafik för turister, 
värdekort kan hämtas vid stationen mot uppvisande av utländskt pass. Stationer med lånecyklar vid 
buss och tågstationer och runt stadskärnan.

Kommunprogrammet antaget.

10.2.  Förslag till kommunlista.

Förslag till kommunlista framarbetas likt:

1 Anton Nordenfur
2 Martin Åbom
3 Tobias Jernér
4 Johannes Öhlin

Förslaget antaget.

11. Aktiviteter för 2014.

Sammanfattning:

Marknadsföring på torg med husvagn inför EU-val och kommun/riksdagsval.
Framtagande av kommunflygblad med sammanfattning av kommunprogrammet.
Synas i media genom framför allt insändare.
Bjuda in Göran Widham för workshop om mediaträning.
Deltagande i debatter vid skolor osv.
Deltagande i regnbågsveckan (september).
Deltagande i blodomloppet (22 maj).
Närvaro vid Närcon ihop med Ung pirat om tillåtet (juli).
Regelbundna piratfikaträffar.
Medlemsmöte.
Flygbladsutdelningar.
1 maj-tåg.



Föreläsning om kommunverksamhet.
Rundringning för att värva nya medlemmar.
Dörrknackning.
Närvara vid vallokaler.
Distribuera valsedlar till valet i september.

Kalendarium framtaget.

Framtagande av budget för 2014.

Inkomster:

Överskott från 2013: 5.000kr
Bidrag: 15.000kr
Donationer: 1.500kr

Utgifter:

Bankavgifter: 600kr
Valsedlar: 2.400kr
Tillstånd: 2.000kr
Marknadsföring: 8.000kr
Kommunprogramsflygblad: 3.000kr
Kampanj: 1.000kr
Socialt: 4.000kr
Övrigt: 1.000kr

En ökning av donationsintäkter ska framför allt läggas på marknadsföringsutgifter.

Budgeten antagen.

12. Val av årets styrelse.

Ordförande: Anton Nordenfur

Sekreterare: Martin Åbom

Kassör: Johannes Öhlin

Ledamöter: Tobias Jernér, Pontus Lindblom

Förslaget antaget.

13. Val av årets revisor och ersättare för denna.

Ulrika Englund vald till revisor.

Ersättare vakantsatt.

14. Val av valberedning.

Torbjörn Wester vald till valberedning.



15. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

Mötet avslutat.

Sekreterare
Martin Åbom

Justerare
Pontus Lindblom

Justerare
Tobias Jernér


