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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.

Maila
motespresidiet@
piratpartiet.se
vid frågor

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
mötes1. Mötets öppnande
dagarna
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda
4:e
mötespresidium
mötes4. Val av två justerare
veckan
5. Godkännande av voteringsordningen

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

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

Sidan 2 (2)

Ha alltid aktuella
uppgifter i
Pirateweb
Mötespresidiet
kommunicerar med dig
med hjälp av de uppgifter
som finns i PirateWeb.
Har du fel epostadress
eller mobilnummer kan
vi tyvärr inte nå dig
med viktig information.
Så gå gärna in där
och kontrollera att de
uppgifterna stämmer.

Bifogade
möteshandlingar

Styrelsens
verksam
hetsberät
telse för
2011

SMS-prenumerationer
Mötespresidiet kommer vid mötets
start att skicka ett SMS till samtliga
medlemmar vars mobilnummer finns i
PirateWeb. Om du vill ha löpande information
om mötet via SMS kan du svara på
meddelandet med texten ”MöteJa”.

NOMINERINGAR TILL VAL
Vill du föreslå dig själv eller någon annan till de
fyllnadsval som ska hållas på medlemsmötet
måste du skicka in en nominering. Senast
söndagen den 1 april klockan 23.59 måste du ha
nominerat via forumet. (Klicka här.)

MOTIONER
Som medlem är du välkommen att skicka in ett
eller flera förslag på beslut, vilket kallas motioner,
till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade
via forumet (klicka här) senast söndagen den 1
april klockan 23.59 för att behandlas på det här
medlemsmötet. Motioner som inkommer senare
behandlas istället på höstmötet.

Klicka här för
nytt lösenord

Styrelsens
Valbered
ekonomiska ningens
berättelse
förslag
för 2011

Proposition 01:

Proposition 04:

Principprogram 4.0

Sakpolitik: Digital
infrastruktur i EU

Proposition 02:

Proposition 05:

Sakpolitik: Ett
demokratiskt EU

Sakpolitik:
Immaterialrätt i EU

Proposition 03:

Sakpolitik: Integritet i EU

Proposition 06:

Ändring av stadgebilaga;
Regelverk för Piratpartiet
kring lokala föreningar:
Sametingsval

Andraläsning av
höstmötets motion
A03: Stadgeändring
gällande budget

Andraläsning av
höstmötets motion
A04: Stadgeändring
gällande fyllnadsval

Jag vill vara
med på mötet,
hur gör jag?

Du måste vara inloggad på mötesforumet
för att kunna delta. Nytt för detta möte är att
du kan logga in direkt med dina uppgifter från partiets
medlemssystem PirateWeb. Du kan logga in med för- och
efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans
med samma lösenord som du har till PirateWeb.
Har du inte redan ett forumanvändarnamn kommer du att
få välja ett när du loggar in första gången.
Har du ett gammalt forumanvändarnamn så går det
givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans
med tillhörande lösenord.
Har du redan ett forumanvändarnamn men ännu inte
kopplat detta till ditt medlemskap i partiet, följ denna
guiden. Detta krävs för att kunna delta på mötet.
Har du problem att logga in eller frågor om ditt
medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna
epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@

piratpartiet.se

