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Allmänt
Det händer mycket runt om i världen som berör Piratpartiet och våra frågor. Det betyder att trycket
på partiet just nu är högt. Ledningen arbetar med att på bästa möjliga sätt ta tillvara alla dessa
möjligheter.
Det höga trycket betyder dock också att ledningen inte hinner med i den utsträckning som vi skulle
vilja och att mindre brådskande saker får stå tillbaka. Vi försöker täcka upp för detta temporärt och
söker även efter en mer permanent lösning.
PL har tillsammans med Henrik Brändén fortsatt arbetet med det nya principprogrammet, som nu
lämnats in till styrelsen. PL och HB har även tagit fram en process och tidsplan för arbetet med de
sakpolitiska programmen och börjat fundera på det praktiska kring ett riksdagsinträde 2014.

Ekonomi
Den ekonomiska utvecklingen är positiv och likviditeten god. Donationerna ligger på cirka 55 000
kronor i månaden, vilket är en liten ökning.
PS har lämnat över det ekonomiska arbetet till en annan person och kommer nu att få andra
arbetsuppgifter av PL. PL ska tala med den nye ekonomipersonen och be honom leverera
ekonomiska rapporter till PL inför varje styrelsemöte i framtiden.
2011 års bokslut är färdigställt och har skickats till revisorerna och styrelsens sammankallande. PL
kan konstatera att de kraftiga nedskärningarna under sommaren och höstens budgetrevideringen gav
resultat. Resultat 2011 blev trots utmaningarna det bästa i partiets historia. Resultatet blev 225 215
sek. Dessutom fonderades 80 000 sek till en trycksaksfond för 2012.

Partisekretariatet
Partisekretariatet jobbar vidare med det löpande administrativa arbetet. PS har lämnat ifrån sig den
löpande ekonomihanteringen och kommer nu att träda in och hjälpa PL mer i det dagliga arbetet.

Lokal Samordnare
LS fortsätter sitt arbete med att få ett grep om partiets styrka lokalt runt om i landet, samt att hitta
fokuskommuner att hjälpa fram under året.

Partiet har på några dagar fått nära 700 nya medlemmar sedan Tankafetast.com stängde. Det innebär
att vi har ett angenämt lyxproblem i att försöka aktivera så många som möjligt av dem.
LS har även fått i uppgift att tillsammans med PS ta tag i arbetet med att aktivera de nya
medlemmarna som vi fått i samband med Tankafetast stängning. Det är ett stort arbete som vi
hoppas kunna involvera så många pirater som möjligt i.

Kommunikation
Kommunikation arbetar tillsammans med IT med den nya hemsidan. Ledningen har fått se
testsajten i flera omgångar och arbetet fortskrider i rask takt.
PL och Kommunikation kommer inom kort att ha ett möte för att gå igenom slutfasen i arbetet.
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
Inför demonstrationerna mot ACTA tog Kommunikation fram dels en flyer om ACTA och dels små
visitkort för värvning av nya medlemmar.
Riksdagen ska rösta om DLD den 21 mars. Det innebär att vi nu sparkar igång en intensiv kampanj
mot DLD. Kommunikation håller på att ta fram flyers. UP kommer att ordna en demonstration den
17 mars på Sergels torg. I samband med detta kommer vi även att försöka få in debattartiklar och
insändare både nationellt och lokalt.
Då det visat sig svårt att få tag på designers av flyers etc, så kommer Kommunikation att göra dem.
Det är inte en optimal lösning, eftersom Kommunikation redan har mycket på sitt bord, men det bör
fungera bra.
PL fortsätter att 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
Vi har sedan nyår lagt i ännu en växel i mediearbetet. Vi har bland annat varit flitiga med att skicka
ut pressmeddelanden och har även lyckats få in flera debattartiklar och repliker i riksmedia.
PL har inlett arbetet att skapa projekt för produktion av lokala debattartiklar och insändare. Det har
visat sig svårt att få folk som vill ställa upp och delta i insändarprojekten. Ledningen arbetar på att
lösa detta problem.
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.

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.
EU
Våra europaparlamentarker jobbar på som vanligt och har bland annat varit aktiva i debatten kring
roamingpriser i SvD. Christian Engström deltog även vid ACTA-demonstrationen i Stockholm.
Amelia Andersdotter håller på att installera sig och bemanna sitt kontor.

Annat
Vice partiledare
Piratpartiet har över 8 000 medlemmar och en person som har förmånen att kunna ägna sig åt
partiarbete på heltid i Sverige. Det är en ohållbar situation som riskerar att påverka våra chanser i
valen 2014 mycket negativt.
PL anser att den bästa lösningen är att tillsätta en vice partiledare med ett tydligt internt fokus. Då
skulle ledningen kunna hjälpa den lokala organisationen i hela Sverige och inte bara göra lite
punktinsatser här och där. Samtidigt skulle PL kunna ägna sig mer åt opinionsbildande verksamhet.
I nuvarande situation är det omöjligt att tillgodose både de interna och externa behoven på ett
tillfredsställande sätt.
Då partiet inte har möjlighet att finansiera en sådan tjänst, har PL vänt sig till Amelia Andersdotter
och bett om hjälp att stärka organisationen på detta sätt. Andersdotter valde dock att avböja
förslaget. Ledningen arbetar därför vidare och försöker lösa den svåra situationen på andra sätt.
Ledningspraktikanter
Ledningen har givit medlemmarna möjlighet att för några månader bli ledningspraktikanter. Syftet
är att förbättra återväxten i partiet och att ge ledningen viss avlastning.

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
Då det varit diskussion om vilka beslut som ska tas med i loggen, har jag tolkat intentionen med det
hela som att det är medlemsmötets beslut som ska föras in i loggen och inget annat.
Emil Isberg ansvarar för arbetet med loggen och kommer att ha den färdig i tid inför vårmötet.

