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Det finns inga
gratisluncher

ANNA TROBERG:

Det är dig politikerna drömmer
mardrömmar om
Sveriges riksdag har röstat för en implementering av EU:s datalagringsdirektiv. De säger
att de gjort det för att de måste, för att skapa
trygghet och för din och min skull. Sanningen är att de inte alls måste. Sanningen
är att de tänker på sin egen trygghet. Inte på
din och min. Sanningen är att de inte är rädda om dig och mig. De är
rädda för oss. Det är en sorglig insikt. Riksdagen borde befolkas av
politiker som vågar se möjligheterna i var och en av oss. Tillsammans
kan vi se till att det blir så.  
>> Länk till pressmeddelande

EMMA MARIE ANDERSSON:

Nytt format på nyhetsbrevet
Varsågoda, här har ni Tapiren! Flera har uttryckt att det varit lite svårt
att tillgodogöra sig nyhetsbrevet via mail, så vi testar därför att erbjuda
en pdf-version, som är layoutad och illustrerad med färger och bilder.
Förhoppningsvis kan det underlätta! Filen fungerar som en hemsida,
med länkar till vidareläsning. Du kan öppna filen i din webbläsare, om
du har din browser inställd för det. Annars är det bara att ladda ner den
på skrivbordet och använda den pdf-läsare som du föredrar.

Se Christian
Engströms tal på
Sergels Torg.

BRYSSELKOLLEN
>> Christian Engström:
Efter datalagringen,
vad händer nu?
>> Amelia Anders
dotter: Frihandelsavtal med Colombia
låser EU vid dålig
informationspolitik

Piratpartiet
stor vinnare i
Saarland

Beatrice Ask om
kostnaderna för
datalagringsdirektivet
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Styrelsen kallar härmed till

vårmöte för Piratpartiet.
Mötet startar måndagen den
2 april klockan 19.00 och
slutar sex veckor senare, söndagen den
13 maj klockan 19.00.

Vårmötet kommer att
äga rum på partiets
mötesforum och alla
medlemmar är välkomna
att delta. Alla som blivit
medlemmar i partiet
senast två månader
innan en votering
startar har rösträtt i den
voteringen.
Titta gärna in i mötes
forumet lite då och
då redan innan mötet
börjar då mötespresidiet
kommer att lägga upp
information där löpande.

Låt svenskarna se
Mad Men-premiären
redan i dag

På mötet sker redovisning för det år som
gått i form av verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse från styrelsen, samt en
revisionsberättelse från partiets revisorer. Mötet
kommer också att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
Normalt sett sker de ordinarie valen på höstmötet.
Vårmötet kommer dock att hålla ett antal
fyllnadsval, en komplett lista med dessa finns
längre ner i denna kallelse. Vidare kommer två
stadgeändringar som höstmötet beslutade om, som
kräver två läsningar för att träda i kraft, att tas
upp för en andra läsning.
Mötet kommer även ta ställning till styrelsens
propositioner och medlemmarnas insända
motioner. Mer information om hur motioner
skickas in finns på sidan 2.

DAGORDNING FÖR MÖTET
På vårmötet behandlas endast följande punkter:
första
mötes
1. Mötets öppnande
dagarna
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda
4:e
mötespresidium
mötes
4. Val av två justerare
veckan

FYLLNADSVAL PÅ MÖTET
De fyllnadsval som ska ske på
medlemsmötet är:
Styrelsen:
2 st ledamöter, med mandat t o
m 2014-12-31
2 st ledamöter, med mandat t o
m 2012-12-31
Valberedningen:
1 st sammankallande, med
mandat t o m 2012-12-31
Revisorer
1 st personliga ersättare åt C
Magnus Berglund, med mandat t
o m 2012-12-31
Mötespresidiet
1 st mötesordförande för
kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice
mötesordföranden för
kommande mötesperiod

Dags för medlemsmöte

5. Godkännande av voteringsordningen

6. Föregående års partistyrelses
2 sista
verksamhetsberättelse
mötes
veckorna
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska
berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års
partistyrelse
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare
medlemsmöte
11. Propositioner
12. Motioner
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande
mötesperiod
15. Mötets avslutande

Du har fått en kallelse via mail redan,
men om du klickar här finns även en
layoutat version av texten som du kan
spara för att kolla saker under mötets
gång.

Piratpartiet i media

Senaste nytt
om ACTA

Maila
motespresidiet@
piratpartiet.se
vid frågor

”Riksdagen röstar i
blindo om datalagringsdirektivet”

ETC

Anna Troberg debatterar
DLD i SVT Gomorron
CORREN

Tapir ges ut av Piratpartiet och är fri att kopieras och spridas.

Tapiren

Nyhetsbrev från
Piratpartiet

