Följande arbetsordning revs upp att partistyrelsen mötet i november 2011
Arbetsordning för piratpartiets riksdagsgrupp
1. Gruppen består av tjänstgörande ledamöter till riksdagen, valda på piratpartiets valsedlar.
Ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är piratpartiets ordinarie och vice partiledare,
partisekreterare, partistyrelsens ledamöter, Ung Pirats utsedda representant, kanslichef för
riksdagskansliet och piratpartiets presschef. Gruppen kan besluta att adjungera in andra personer
med yttranderätt.
2. Gruppen håller under riksdagsåret möte minst en gång per vecka, möte kallas av
gruppsekreterare. För att mötet skall vara behörigt skall det antingen a) kallats minst en vecka innan
mötets starttid , b) ha 75% av ledamöterna närvarande och kallats 2 timmar innan mötets starttid
och hållas dagtid under tisdag, onsdag och torsdag under riksdagsåret eller c) ha 75% av
ledamöterna närvarande och kallats 24 timmar innan mötets starttid.
3. Gruppen utser inom sig gruppsekreterare och kvittningsperson. Gruppsekreterare fungerar som
ordförande på gruppens möten samt utför de funktioner riksdagen ger gruppledare.
Kvittningsperson har ansvar för kvittningar och kommunikationen därom med andra
riksdagsgruppers kvittningspersoner.
4. Gruppen fattar beslut med enkel majoritet, varje ledamot har en röst. Försöksvotering följs av
votering med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Personval förättas med sluten
votering om någon så begär, annars tillämpas inte sluten votering. Vid annat beslut än val tillämpas
röstprotokoll om någon så begär.
5. Gruppens protokoll är tillgängliga för gruppen, tjänstemän vid riksdagskansliet och partistyrelse
samt partiledning. Relevanta beslut ska meddelas medlemmarna, men protokollen är hemliga fram
till ett år efter nästa val, sedan ska de offentliggöras.
6. Gruppen voterar om hur ledamöterna skall votera i kammaren.
Ledamot som inte kan rösta i kammaren i enlighet med den linje som gruppen röstat fram skall
reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation skall bifogas protokollet och meddelas
medlemmarna.
7. Gruppen beslutar själv hur den ska verkställa uppdrag från årsmöte och partistyrelse.
8. i den mån riksdagsgruppen tillförs medel i form av kanslistöd eller annat offentligt ekonomiskt
stöd som är direkt riktat till riksdagsgruppen, så tillfaller dessa medel partiets centrala budget under
kontroll av styrelsen.
9. För att ändra denna arbetsordnings punkter 1-7 krävs beslut av gruppen med stöd av 2/3 av
riksdagsgruppens ledamöter. Punkterna 8 och 9 kan bara ändras av partistyrelsen. Om inga
ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av
partistyrelsen.

