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Allmänt
Det är nytt år och dags att lägga i ännu en växel. 2012 är året då vi dels ska fortsätta arbetet med att
bygga en stabil grund för partiet och dels ska ställa om och fokusera på att bli framgångsrika under
valåret 2014.
PL noterar att det externa intresset inte tycks avta, utan snarare ökar så sakteliga. Våra frågor lyfts
allt mer och att vi har lättare att nå ut med pressmeddelanden etc. Detta ska vi bygga vidare på
under 2012.
PL kommer inom kort att börja pusha för att de som vill stå med på någon av våra valsedlar 2014
måste påbörja sitt arbete redan nu. Valarbete tar tid och ju fler stabila kandidater som tänker och
arbetar långsiktigt vi har, desto bättre både i kampanjarbetet och för framtida förtroendeposter. De
kommer att få stöd och hjälp kring vad de kan göra för att arbeta för partiet och sin egen kandidatur.
På så sätt hoppas vi kunna stimulera lokal aktivitet och externt opinionsbildande.
PL arbetar med att hålla i gång samtalen kring både det nya principprogrammet och de sakpolitiska
dokumenten.
PL samlar tillsammans med Henrik Brändén in feedback på det andra utkastet till nytt
principprogram och börjar en 16 januari att göra en andra revidering utifrån den feedback som
kommit in.

Ekonomi
Den ekonomiska utvecklingen är positiv och likviditeten god. Donationerna ligger på cirka 50 000
kronor i månaden. December ligger, som alltid på grund av helgdagar i slutet av månaden, något
under medel.
Vi har även hittat en person som är villig att ta på sig ansvaret för det ekonomiska arbetet. PS är i
full färd med att introducera personen i arbetet. Detta kommer dels att betyda att fler personer kan
sköta ekonomin och att PS tid kan användas till annat.
Den ekonomiska biten av PW håller på att uppdateras för att göras mer överskådlig och lättare att
använda. Rick Falkvinge är ansvarig för det arbetet och PS följer upp det fortlöpande. Arbetet ligger
lite efter eftersom SEB ändrade sina rutiner för inhämtning av kontoinformation, vilket resulterade i
en hel del extrakodande på vår sida.
Då vi inom kort kommer att ha en person som enbart ägnar sig åt ekonomin lämnar PL ingen
detaljerad ekonomisk rapport nu. Den kommer i fortsättningen att göras av den som sköter
ekonomin. Den första rapporten lämnas in när överlämningsarbetet är slutfört.

När detta är gjort kommer vi att påbörja arbetet med att ta fram en policy för hur ekonomin ska
hanteras inklusive hur operativa utgifter ersätts
Vi håller just nu även på att arbeta med bokslutet för 2011, så att styrelsen och revisorerna kan ta
del av det i god tid före medlemsmötet.

Partisekretariatet
Partisekretariatet jobbar vidare med det löpande administrativa arbetet. PS håller just nu på att
lämna över det löpande ekonomiska arbetet till en annan person.

Lokal Samordnare
LS har ringt runt till en stor mängd lokala funktionärer och diskuterat DLs och VLs roll i
mellanvalstider. LS kommer att återkomma med en rapport till PL om hur stark organisationen är
ute i landet och om och var det kommer att behövas nyval. LS assisterar just nu en handfull
kommuner som vill starta lokala organisationer.
LS kommer på grund av personliga skäl att arbeta på halvfart i några veckor, men PL ser inte att det
kommer att inverka på det arbete som inletts.

Kommunikation
Kommunikation arbetar tillsammans med IT med den nya hemsidan. Arbetet fortskrider, om än
försenat, och befinner sig nu på programmeringsstadiet.
PL håller på att gå igenom den gamla hemsidan och har inom kort tagit fram ett förslag på vilka
sidor som ska bort och vilka som måste omarbetas textmässigt för att fungera på den nya sidan.
Kommunikation arbetar även löpande med hur partiet ska profileras genom PM, debattartiklar,
blogginlägg och annat och är till stor hjälp för PL i det arbetet.

Kampanj
Den planerade DLD-kampanjen är försenad på grund av det hårda tryck som varit på organisationen
under hösten. Det höga trycket har dock inneburit att vi fått tillfälle att även prata en del om DLD.
PL har initierat ett projekt för att pumpa ut lokala insändare och debattartiklar om DLD efter
årsskiftet. Det har varit svårt att få in tillräckligt med folk till projektet, men PL löser detta genom
att låta det löpa parallellt med ett liknande projekt om FRA-lagen.
Arbetet med att ta fram blanks för flyers, foldrar och affischer är försenat eftersom det är svårt att få

tag på designers som kan och vill jobba gratis. Vi har dock flera krokar ute och väntar svar inom
kort. I värsta fall kommer vi att utlysa en liten förslagstävling.
PL har börjat införskaffa utrustning för att kunna sända webbradio och för att kunna göra bättre
videofilmer. Denna kommer bland annat att användas för kampanjer av olika slag.

Media
PLs textgrupp kommer under januari att dra igång. Information kommer att skickas ut till de som
ingår i den under första hälften av januari.
PL har inlett arbetet att skapa projekt för produktion av lokala debattartiklar och insändare. Detta
arbete kommer att trappas upp, då det är av yttersta vikt att vi börjar synas mer i lokalpressen.
Vi kommer att fortsätta att jobba aktivt för att nå ut till de grupper som vi inte når genom våra
vanliga kanaler. PL arbetar på att under det första halvåret 2012 kunna publicera en kulturell
essäbok ur piratperspektiv.
Vi arbetar även med att underhålla de grupper där vi redan är starka. Christian Engström kommer
inom kort att publicera en bok om upphovsrätt. Rick Falkvinge har börjat skriva krönikor för
Techdirt.
PL håller på att sammanställa en rapport över mediaarbetet under 2011, som kommer att skickas
separat till styrelsen. Därför bifogas inte länkar till publiceras material i denna PL-rapport, utan
kommer att bifogas den separata mediarapporten.

IT
IT fortsätter arbetet med att underhålla, uppdatera och förnya våra system. Man bistår även
Kommunikation i arbetet med den nya hemsidan.
IT har utfört stora uppgraderingsarbeten under december månad. Det märks bland annat om man
använder PiratePad.

Utbildning
Då Marit Deldén valt att fokusera på sin roll som samankallande, är posten som utbildningsledare
vakant. Posten kommer att tillsättas snarast möjligt, så att arbetet med internutbildningen inte
försenas mer än nödvändigt.
Marit har gjort ett mycket bra grundarbete och lagt upp en plan för det kommande arbetet, som
säkerligen kommer att underlätta arbetet för hennes efterträdare betydligt.
EU

Amelia Andersdotter har äntligen tillträtt som MEP. Hon håller just nu på att installera sig i Bryssel.
PL har haft kontakt med Amelia och kommer naturligtvis att ha fortlöpande kontakt även i
fortsättningen, precis som med vår andra MEP, Christian Engström.

Annat
Interaktiv och överskådlig arbetsplan fram till valet
Det är viktigt att alla vet vad den grundläggande arbetsplanen är inför valen 2014 är. Det kan dock
vara svårt att få en enkel överblick av allt som kommer att hända fram till valet och hur man kan
hjälpa till med varje sak. PL har därför tagit initiativet att ta fram en interaktiv tidslinje, som ger en
tydlig och snygg överblick. Tidslinjen kommer att integreras på den nya hemsidan, men den första
versionen kommer att läggas ut under januari oavsett om den nya hemsidan är klar eller ej.
UPs politiska konferens
UP arrangerade i början av december en politisk konferens i Norrköping. Det blev en lyckad och
trevlig tillställning som både partiledningen och styrelsen var väl representerad på.
Ökad arbetsmängd
Denna punkt fanns med i den förra rapporten, men PL vill lyfta fram hur arbetet med att hantera den
ökade arbetsmängden fortskrider.
Då intresset för partiet ökat under hösten/vintern har PL och resten av ledningen överbelastats. För
att inte ytterligare försena arbetet och för att förhindra utbrändhet har ledningen beslutat om
följande åtgärder:
1. PS ska snarast möjligt hitta en ekonomiskt ansvarig. På så sätt får vi en person som är helt
dedikerad till att sköta det ekonomiska och en PS som kan vara resten av ledningen behjälplig i
större utsträckning.
PL har nu hittat en person som kommer att ta hand om ekonomin, vilket ger PS mer tid att hjälpa PL
med annat.
2. Ledningen ska efter årsskiftet ha ledningspraktikanter. Dessa ska få möjlighet att delta och
hjälpa till med ledningens dagliga arbete för att på så sätt lära sig hur partiet fungerar. Åtgärden
är alltså dels en hjälp för ledningen, men även ett sätt att främja återväxten i partiet och arbeta för
att vi får fler som vill arbeta inom ledning och styrelse i framtiden.
Möjligheten att bli ledningspraktikant kommer att lanseras i ett nyhetsbrev under den andra delen av
januari.

3. Ledningen kommer att lägga ut en del av sitt arbete i projektform. De som vill kan hjälpa till med
dem.
Då december är en dålig månad att dra igång nya saker och för att signalera att vi växlar upp 2012,
så har flera projekt legat på vänt tills efter årsskiftet. Dessa kommer att börja rullas ut från och med
vecka 2.
IT-avtalet med UP
PL kommer före styrelsemötet att kontakta UP för att avtala kostnaden för driften av UPs IT.
Avtal med Piratshoppen
Johan Karlsson har lovat att ge PL ett kontraktsförslag. PL har dock inte fått det än och ber att få
återkomma i ärendet.
Sökbar logg över alla sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötena
På det förra styrelsemötet beslutade styrelsen:
att uppdra åt PL att till styrelsens nästa möte komma med ett förslag till sökbar logg över alla
sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötena.
PL har bollat vidare frågan till Emil Isberg och noterar att överbollningen skedde sent, så att Emil
fick väldigt ont om tid. Detta ska dock inte läggas Emil till last.
Behovet av dokument som reglerar ledarskap inom partiet
På det förra styrelsemötet beslutade styrelsen att:
att uppdra åt ledningen att se över behovet av ett dokument som reglerar ledarskap inom partiet,
samt om styrelsebeslut behövs i frågan.
PL tittar närmare på frågan då det kan finnas vissa saker som personer i ledande roller bör tänka på,
men anser inte att det behövs något styrelsebeslut, utan att det kan hanteras på operativ nivå.

