
Inledande mötesprotokoll för föreningen Piratpartiet Gotland

Datum: Den 23 april 2015 kl 17.00
Plats: Café Norrgatt, Visby

1. Mötets öppnande
Jan Lundstein, Piratpartiets kontaktperson för Gotland, öppnade mötet klockan 17.10.

2. Fastställande av röstlängd
Jan Lundstein
Christina Eriksson
Daniel Ohlsson
Bodil Carlsson
Fredrik Boberg
Fredrika Bandelin
Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd.

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

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.
Mötet valde Jan Lundstein som mötesordförande.
Mötet valde Fredrik Boberg som mötessekreterare.
Mötet valde Christina Eriksson och Bodil Carlsson som justerare.

5. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att anta dagordningen.

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

7. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande
Mötet valde Jan Lundstein till ordförande för föreningen.

(b) Val av sekreterare
Mötet valde Daniel Ohlsson till sekreterare för föreningen.

(c) Val av kassör
Mötet valde Fredrik Boberg 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 Bodil Carlsson som ledamot och vakantsatte den andra ledamotsplatsen.

9. Val av revisor och ersättare för denna
Mötet valde Christina Eriksson till revisor och Fredrika Bandelin som ersättare.

10. Val av valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att välja en valberedare.
Mötet valde Fredrika Bandelin som valberedare.

11. Övriga frågor
(a) Valstuga
Mötet gav i uppdrag åt styrelsen att se över möjligheten att ordna en husvagn som valstuga under valrörelsen 2018.

(b) Finansiering



Mötet beslutade att kontrollera möjligheten till crowdfunding av en husvagn.

(c) Studiecirkel
Christina Eriksson gav som förslag att föreningen skall genomföra en IT-relaterad studiecirkel.
Möjlighet att göra det i samarbete med något studieförbund utreds av Christina Eriksson och Bodil Carlsson.

(d) Aktivism under politikerveckan
Eventuellt samarbete med Mångfald Gotland skall utredas av Christina Eriksson samt möjlighet till bokbord, eventuellt 
i samarbete med PP Riks.

12. Nästa styrelsemöte
Nästkommande styrelsemöte sattes till 6 juni, 2015 på Märtas Café, Östercentrum, Visby. Tid
meddelas senare. Dagordning skall skickas ut senast 22 maj, 2015

13. Mötets avslutande
Jan Lundstein avslutade mötet klockan 17,45 

Justeras
Christina Eriksson
Bodil Carlsson 
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