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Bakgrund:
Genom per capsula-beslut strax efter styrelsemötet i september 2011 antogs ett utkast till budget för
2012 att presenteras för höstmötet.
Höstmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att fastställa budget för 2012 utifrån detta utkast, med ett
antal justeringar som innebar (a) att själva uppställningen av olika poster skulle redigeras om, (b) att
en post med pengar till resor skulle fördelas på de verksamheter som berördes samt (c ) att
sammanlagt 20 000 skulle tillföras presidium, valberedning och revisorer för tex resor. (Se
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35352.)
I den för styrelsen bindande verksamhetsplanen ålade medlemsmötet dessutom styrelsen att sätta av
15% av omsättningen till en valfond. (Se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35350.)
Beslut om budget för 2012 borde naturligtvis ha tagits vid något av mötena i november eller januari,
men glömdes uppenbarligen bort.
Vi har därför gjort ett förslag till budget som följer de beslut (både bindande och ickebindande) som
höstmötet tog. För att kunna sätta av de pengar enligt dessa beslut har en hel del neddragningar
gjorts på andra ställen.
Vad gäller kampanjmaterial var planen att under 2011 skapa och trycka ett stort antal flyers och
blanks, och 80 000 kr fanns avsatta i budgeten för detta. Eftersom det var svårt att finna någon som
formgav dessa fick dock detta anstå, varför de 80 000 kr överförs från förra året till 2012 för att
användas till tryck av kampanjmaterial.

Yrkande
att styrelsen antar förslaget till budget för 2012.

Förslag till budget för 2012
INTÄKTER
Donationer 645 kkr
Försäljning 60 kkr
Överfört från 2011 för tryck av flyers mm: 80 kkr
Summa omsättning 785 kkr
UTGIFTER
Avsättning till valfond 120 kkr
(drygt 15% av 785 kkr)
Lokala initiativ summa 100 kkr
Event summa 80 kkr
Almedalen 30 kkr
Dreamhack 5 kkr
Pride 25 kkr
Bok o bibliotek 20 kkr
Möten och arbete förtroendevalda 70 kkr
Styrelsen 50 kkr
Presidiet 10 kkr
Valberedningen 5 kkr
Revisorer 5 kkr
Administration 235 kkr
IT 110 kkr
Partisekretariat 125 kkr
Ledning 180 kkr
Ledning 25 kkr
Ledningsinitiativ 30 kkr
Ledningspraktikanter 15 kkr
Kampanj 80 kkr
Internutbildning 20 kkr
Kommunikation 5 kkr
Lokal samordning 5 kkr
Summa utgifter och avsättningar 785 kkr

