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Dagordning
1. Mötet öppnas

2. Närvaro/Frånvaro
Notering av vilka som är närvarande och frånvarande under mötet görs. Detta görs löpande av
sekreteraren under mötet om någon inte är närvarande under hela mötet.

3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
En mötesordförande väljs av mötet.

3.2 Val av mötessekreterare
En mötessekreterare väljs av mötet.

3.3 Val av justerare
Minst två justerare väljs av mötet.

4. Adjungeringar
Notering av vilka personer som är adjungerade på mötet görs. Detta görs löpande av sekreteraren
under mötet om någon inte är närvarande under hela mötet.

5. Godkännande av dagordning
Mötet kan välja att göra förändringar eller godkänna den föreslagna dagordningen.

6. Partiledarrapport
Partiledaren har inkommit med en rapport (se Bilaga 1).

7. Ung Pirats politiska konferens
Marit Deldén och Henrik Brändén var närvarande under Ung Pirats politiska konferens och redogör
för styrelsen vad de anser vara relevant för Piratpartiet och arbetet med politiska program.
3/7

8. Avtal med Piratshoppen
Anna Troberg skriver i Partiledarrapporten: Johan Karlsson har lovat att ge PL ett kontraktsförslag.
PL har dock inte fått det än och ber att få återkomma i ärendet (se Bilaga 1).

9. Sökbar logg över alla sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötena
Anna Troberg skriver i Partiledarrapporten: 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.

10. Styrelsens arbetssätt
2011-06-12 beslutade styrelsen att anta styrelsens styrdokument för arbetsformer (se Bilaga 2).
Detta dokument ska lyftas regelbundet för eventuellt behov av redigering.

11. Vårmötet 2012
11.1 Kallelsen till vårmötet 2012
Styrelsen ansvarar för kallelsen till vårmötet 2012.

11.2 Ekonomisk berättelse/Bokslut
Styrelsen ansvarar för att tillhandahålla den ekonomiska berättelsen och bokslutet till revisorerna i
tid.

11.3 Verksamhetsberättelse
Styrelsen ansvarar för att att det finns en verksamhetsberättelse till vårmötet 2012.

11.4 Propositioner
Det har inte inkommit något förslag på proposition till detta möte. Punkten finns för att öppna upp
inför diskussion kring eventuella propositioner och hur styrelsen vill hantera dessa.

12. Principprogram 4.0
Styrelsen ska diskutera de inkomna förslagen till en slutgiltig version av principporgrammet som
ska läggas upp och beslutas om på vårmötet 2012. Då deadline för synpunkter är den 16:e januari
kommer dessa synpunkter att bifogas till beslutsunderlagen efter det.
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13. Arbetsgång för sakpolitiska program
Partistyrelsen beslutade på tidigare möte (September 2011) att bordlägga frågan om tidsplan för
sakpolitiska program i avvaktan på medlemsmötets behandling av proposition om politiska
program. Propositionen blev antagen på höstmötet 2011 (se Bilaga 3) och ett förslag till tidsplan har
tagits fram av Henrik Brändén och Anna Troberg (se Bilaga 4). Styrelse att bordlägga frågan även
på det senaste mötet (November 2011) tills styrelsen 2012 tillträtt.

14. Lokala budgetar
Frågan hur de lokala pengarna som finns i partiet ska hanteras diskuterades på förra mötet. Frågan
som diskuterades handlade om vad som skulle hända med de pengar som för närvarande ligger i de
lokala organisationerna i och med att vi nu har en gemensam budget för lokal aktivitet efter
medlemsbeslut. Inget beslutsunderlag har inkommit till styrelsen, men partiledaren har bett om att
väcka frågan kring hur överlappningen av pengar ska hanteras.

15. Utskott för politiska områden (diskussionspunkt) 1
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Henrik Bränden och Marit Deldén (se Bilaga 5). Notera
att detta är en diskussionspunkt.

16. Reglering av Riksdagsgrupp
På förra mötet (November 2011) beslutade styrelsen att ta upp frågan om stadgereglering och
arbetsordning för riksdagsgrupp på nästa styrelsemöte, med den hittillsvarande arbetsordningen som
underlag (se Bilaga 6).

17. Miljöpolicy
I anslutning till att ett gammalt beslut om miljöpolicy revs upp beslöt styrelsemötet i november
2011 att ta upp frågan om att anta en ny miljöpolicy på nästa styrelsemöte, med den nuvarande som
underlag (se Bilaga 7).

18. Informationsfrihetens gränser (diskussionspunkt)
Ett diskussionsunderlag har inkommit från Torbjörn Wester (se Bilaga 8).

1. En diskussionspunkt innebär att styrelsen kommer diskutera frågan och inte ta beslut om själva sakfrågan på detta
möte. Beslut om att förbereda beslutsunderlag eller ge någon i uppdrag kan fortfarande förekomma.
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19. Massmedial strategi kring rättsliga fildelningsfall (diskussionspunkt)
Ett diskussionsunderlag till denna punkt kommer att bifogas senast 14:e januari.

20. Förberedelser inför EU-valet 2014 samt PPs roll i PPI
(diskussionspunkt)
Diskussion kring:
Kandidater
Valplattform
Europeiskt samarbete/PPI

21. Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

22. Nästa möte
Nästa möte är fastställt av tidigare styrelsebeslut till den 3-4 mars 2011.

23. Mötet avslutas
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Bilagor (se bifogade dokument)
Bilaga 1 – Partiledarrapport
Bilaga 2 – Styrelsens arbetssätt
Bilaga 3 – Proposition om sakpolitiska program
Bilaga 4 – Tidsplan för sakpolitiska program
Bilaga 5 – Diskussionsunderlag om utskott
Bilaga 6 – Riksdagsgruppens arbetsordning
Bilaga 7 – Miljöpolicy
Bilaga 8 – Diskussionsunderlag Informationsfrihetens gränser
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