Piratpartiet årsmöte 2015-02-11
1. 
Mötet förklarat öppet.
2. 
Genomgång av röstlängd.
Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias
Jernér (tom punkt 11), Johannes Öhlin, Katarina Gustavsson
Röstlängd godkänd.
3. 
Mötets behörighet godkänd
.
4. 
Val för mötet
.
Ordförande: Anton Nordenfur
Sekreterare: Martin Åbom
Justerare: Henrik Wallin, Katarina Gustavsson
5. 
Dagordningen godkänd
.
6. 
Genomgång
verksamhetsberättelse

.
Sammanfattningsvis har de aktiviteter som planerats genomförts enligt plan. Vissa aktiviteter har
utförts oftare och mer än vad som planerats medan andra fallit undan pga bristande intresse.
Verksamhetsberättelsen godkänd, se bilaga 1.
7. 
Genomgång ekonomisk berättelse
.
Sammanfattningsvis har året givit både större inkomster och utgifter. Ökade inkomster är främst
donationer som har lagts på i huvudsak marknadsföring.
Det finns en fysisk sparbössa vars ekonomiska innehåll ska kompletteras til den ekonomiska
berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen godkänd, se bilaga 2.
8. 
Genomgång revisionsberättelse
.
Revisor yrkar på att ge sittande styrelse ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen godkänd, se bilaga 3.
9. 
Ansvarsfrihet
.
Ansvarsfrihet ges av årsmötet.
10. 
Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.
11. 
Aktiviteter för 2014.
Synas och värva medlemmar.
Träffas socialt mellan medlemmar.
Utveckla politiska programmet, diskutera politik. Hur skulle vi agerat om vi satt i
kommunfullmäktige.
Fokus på studenter som är vår största medlemsgrupp/väljargrupp. Undersök möjligheter att nå ut
till invandrare och andra grupper där vi är underrepresenterade.
Event, fester, utan värvningsprägel.
Deltagande i regnbågsveckan.
Deltagande i Närcon och Lincon.
Någon form av aktivitet inom partiet bör genomföras varannan vecka. Aktiviteter kan genomföras
gemensamt med Ung Pirat och Piratstudenter.
Verksamhetsplanen godkänd.
12. Årets budget
.
Inkomster:
Överskott från 2014: 2.277kr
Bidrag: 2.000kr
Donationer: 5.000kr
Totalt: 9.277kr
Utgifter:
Hemsida: 100kr
Bankavgifter: 900kr
Kampanj: 3.000kr
Socialt: 2.000kr
Övrigt: 500kr
Totalt: 6.500kr
Budgeten antagen.
13. 
Val av årets styrelse.
Ordförande: Henrik Wallin
Sekreterare: Katarina Gustavsson

Kassör: Anton Nordenfur
Ledamöter: Tobias Jernér, Martin Åbom, Johannes Öhlin, Yuxuan Chen
Henrik Wallin (731122-0094) och Anton Nordenfur (920321-3393) är firmatecknare med rätt att
teckna firma och hantera föreningens bankkonto var för sig.
Förslaget antaget.
14. 
Val av årets revisor och ersättare för denna.
Mikael Holm vald till revisor.
Ersättare vakantsatt.
15. 
Val av valberedning.
Valberedningen vakantsatt.
16. 
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
17. 
Mötets avslutande.

Sekreterare
___________________________________

Justerare

Justerare

___________________________________

__________________________________

Bilaga 1

Piratpartiet Linköpings verksamhetsberättelse 2014
Av ordförande Anton Nordenfur den 8 februari 2015

Sammanfattning
2014 har utan tvekan varit Piratpartiet Linköpings mest aktiva år hittills. Vi arbetade ständigt
både under de två valperioderna och däremellan, med en viss valkoma efteråt som låg över
föreningen fram till senhösten när vi började ses igen.
Fokuset fram till september var valen  först att arbeta för partiet i EUvalet, sedan att arbeta
för partiet i höstens val, främst till kommunen. Vi stod på torg, delade ut flygblad, satte upp
affischer, distribuerade valsedlar, och gjorde mycket annat med ett stort fokus på att
marknadsföra oss utåt och värva röster. Antalet aktiva ökade inte helt oväntat till valen, och
en hel del av dem stannade kvar med föreningen även efter det. Vårt medlemsantal har
legat stabilt strax över 200, samtidigt som aktivistantalet, om än förstås betydligt svårare att
beräkna, ökat.
På nästa sida jämförs hela verksamhetsplanen med vad vi faktiskt åstadkom.

Med i Regnbågsparaden, september 2014.

Jämförelse med verksamhetsplanen
Den verksamhetsplan som antogs på årsmötet var mer eller mindre en lista över olika events som vi
kände till och planerade att delta på. Vi var med på en del av dessa, missade andra, och lade till fler
aktiviteter.
“Marknadsföring på torg med husvagn inför EUval och kommun/riksdagsval.”
Vi lånade en husvagn, prydde den och ställde upp den på Trädgårdstorget inför bägge val, men
aktivister som var med dagligen.
“Framtagande av kommunflygblad med sammanfattning av kommunprogrammet.”
Vi beställde ett stort antal fyrsidiga foldrar som sammanfattade vår politik, tillsammans med flygblad
med en kort sammanfattning på andra språk, och tre olika typer av affischer.
“Synas i media genom framför allt insändare.”
Vi hade flera insändare i speciellt Corren, samt ett stort reportage och inslag på lokalTV.
“Bjuda in Göran Widham för workshop om mediaträning.”
Bortprioriterades för att hinna med mer externt arbete.

Pirater kampanjar i regnet, april 2014.

“Deltagande i debatter vid skolor osv.”

Vi var med hos alla som vi blev inbjudna till, och kontaktade alla skolor för att säga att vi gärna ställer
upp. Många valde dock att bara ta med riksdagspartier, till och med inför EUvalet.
“Deltagande i regnbågsveckan (september).”
Vi var med flera stycken, och syntes riktigt bra både med vårt tält och under själva paraden.
“Deltagande i blodomloppet (22 maj).”
Deltog inte på grund av bristande intresse.
“Närvaro vid Närcon ihop med Ung pirat om tillåtet (juli).”
Blev inte av på grund av bristande intresse.
“Regelbundna piratfikaträffar.”
Vi träffades regelbundet och fikade, men regelbundenheten bortprioriterades för mer externt arbete.
“Medlemsmöte.”
Vi höll medlemsmöte i februari och valde utöver allt vanligt även listan inför kommunvalet.

Kampanj på Trädgårdstorget inför EUvalet, april 2014.

“Flygbladsutdelningar.”
Vi delade ut flygblad, främst i centrala Linköping från vår husvagn men även då och då på andra
platser, inklusive Campus Valla, Ryd och Skäggetorp, ofta i samband med att vi bjöd på te eller kaffe.
“1 majtåg.”

Vi deltog inte på grund av bristande intresse.
“Föreläsning om kommunverksamhet.”
Blev inte av på grund av bristande intresse.
“Rundringning för att värva nya medlemmar.”
Några ringdes runt, men inte i den omsträckning som vi ville.
“Dörrknackning.”
Vi provade att knacka dörr, men intresset var för lågt för att göra det speciellt mycket.
“Närvara vid vallokaler.”
Vi var vid våra viktigaste vallokaler, främst i Ryd, och delade ut valsedlar och hälsade på väljare.
“Distribuera valsedlar till valet i september.”
Vi fick 99% täckning i kommunen både i förtidsröstningen och på valdagen.

Piratöl på HG och styrelsemöte för Piratstudenterna Linköping, november 2014.

Bilaga 2

Piratpartiet Linköpings ekonomiska berättelse 2014
Av kassör Johannes Öhlin den 22 januari 2015

Bakgrund
2014 var ett stort år för Piratpartiet Linköping, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Vi
hade planerat att landa på bara 113 kronor i tillgångar i slutet av året, ett resultat av både
stora inkomster och stora utgifter. De tillgångar vi hade i början av året räknade vi med att
använda upp helt under valåret, då detta var vår stora chans att synas och komma in i
kommunfullmäktige.
I praktiken hamnade vi en bra bit över budgeten i slutet av 2014, med ett överskott på 2 277
kronor, varav 1 306 kronor är i våra faktiska tillgångar och 971 kronor ligger som skulder till
oss.

Genomgång av inkomster
Siffrorna för överskott, bidrag och inbetalda skulder matchar budgeten perfekt. Vi hade
utöver överskottet en väntad inbetalning från Piratpartiet för bidrag vi inte hann få 2013,
samt vårt ordinarie bidrag och ett speciellt bidrag då Linköping sågs som en av Piratpartiets
tio fokuskommuner.
Inkomsterna från donationer ligger betydligt högre än budgeterat  12 478 kronor mot
budgeterade 1 500 kronor  vilket möjliggjorde en hel del extra utgifter som styrelsen
planerade löpande under årets gång. Totala inkomster landade på 34 062 kronor.

Genomgång av utgifter
Tre budgetposter ligger under budget, samtliga andra ligger över budget, vilket är ett resultat
av att styrelsen efter ökade donationer planerade in nya sätt för oss att synas extra.

Bankavgifter 
landade i stort sett enligt budget  581 kronor mot budgetens 600. Detta är
avgifter till Swedbank samt avgifter till PayPal vid donationer.
Valsedlar 
hamnade något över budget  2 510 kronor mot budgetens 2 400. Detta är alltså
samtliga valsedlar till kommunvalet i Linköping.
Tillstånd 
var från början en luddig post eftersom vi inte var säkra på hur mycket det skulle
kosta att stå på torget, och den överbudgeterades därför. Den reella kostnaden blev 500
kronor per tillfälle  ett inför EUvalet och ett inför höstens val  där vi delade kostnaden med
Ung Pirat Linköping och därför landade på 500 kronor mot budgetens 2 000.
Marknadsföring 
var en av de poster som ökade med ökade donationer, då det dök upp en
väldigt god möjlighet att synas genom att skicka ut direktreklam till många i Ryd. Kostnaden
blev 14 223 kronor mot budgetens 8 000.

Flygblad
var en post som liksom Marknadsföring ökade med ökade intäkter. Föreningen
skapade och beställde inför kommunvalet tre olika affischer med våra tre centrala budskap,
en fyrsidig folder som beskrev budskapen i mer detalj, och ett flygblad som sammanfattade
vår politik på engelska, somaliska, arabiska och persiska, något som efterfrågades under
EUvalskampanjen. I efterhand ser det ut som att vi köpte in betydligt mer än vad vi kunde
göra av med av samtliga material, och vi har mycket kvar vi kan använda framöver.
Kostnaden blev 8 094 mot budgetens 3 000.
Kampanj 
landade också över budget, men bestod främst av att köpa in saker som är
praktiska även framöver  en rollup med vår logo (neutral så att den inte bara begränsas till
valen 2014) och en laminator för att laminera affischer. Kostnaden blev 2 883 mot budgetens
1 000.
Socialt 
landade en bra bit under budget, på 110 kronor mot budgetens 4 000 kronor.
Kostnaderna här var för fika.
Övrigt 
blev en bit över budget, med 2 108 kronor mot budgetens 1 000 kronor. Kostnaderna
var för vår del av hyran på den lokal vi hyrde tillsammans med Ung Pirat Linköping, och för
domänen vi köpte in (piratpartietlinkoping.se).
Utöver detta har vi en 
fodran 
på 726 kronor för kampanjmaterial vi tryckte åt
Regnbågspiraterna, som även står under en skuld till oss att inbetalas i början av 2015.

Sammanfattning
Både föreningens inkomster och föreningens utgifter var betydligt högre än planerat 
inkomster på 34 062 kronor och utgifter på 31 785 kronor. Föreningen landade på ett bättre
resultat än planerat, med intäkter på 2 277 kronor i slutet av året mot budgeterade 113.

Tabell över inkomster och utgifter
2014

Budget

Utfall

Skillnad

Inkomster

22113

34062

154%

Överskott

1134

1134

100%

Bidrag

15500

15500

100%

Donationer

1500

12478

832%

Inbetalda skulder

3979

3979

100%

Nya skulder

971

Utgifter

22000

31784.66

144%

Bankavgifter

600

580.53

97%

Valsedlar

2400

2510

105%

Tillstånd

2000

550

28%

Marknadsföring

8000

14223

178%

Flygblad

3000

8094.33

270%

Kampanj

1000

2883

288%

Socialt

4000

110

3%

Övrigt

1000

2107.8

211%

Fodran

Totalt

726

113

2277.34

2015%

Bilaga 3

Revisionsberättelse för Piratpartiet Linköpings verksamhetsår 2014
Undertecknad har granskat de ekonomiska räkenskaperna för Piratpartiet Linköping gällande
verksamhetsåret 2014. Intäkter och utgifter under året är redovisade i den ekonomiska
berättelsen för verksamhetsåret 2014. Både intäkter och utgifter var högre än vad som fastställdes
i budgeten för 2014, men de är inom ramen för föreningen Piratpartiet i Linköpings stadgar.
Föreningen gick med vinst för verksamhetsåret 2014 vilket genererar en ingående balans av 2 277
kronor för nästkommande år.
Denna revision inkluderar även styrelsens verksamhet i övrigt och efter att ha jämfört fastställd
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2014 finner undertecknad att föreningens
aktiviteter under året överenstämmer i stort med fastställd verksamhetsplan. Mindre avvikelser
har förekommit under året, där vissa planerade aktiviteter har blivit inställda och där andra
aktiviteter har tillkommit, vilka överensstämmer med föreningens stadgar.
Det är min rekommendation till årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Långshyttan den 9:e februari 2015
Ulrika Englund, Revisor Piratpartiet Linköping

