Beslutsunderlag: Proposition om lokala föreningar och andra
val än kommun- och landstings/regionfullmäktige.
Av: Henrik Brändén

Bakgrund
När frågan om lokala föreningar behandlades på höstmötet 2011 kom en diskussion upp om varför
kyrkopolitik men inte exempelvis kårpolitik och sametingspolitik skulle kunna handhas av de lokala
kommunföreningarna. Medlemsmötet gav därför styrelsen i uppdrag att till nästa medlemsmöte
(vårmötet 2012) inkomma med en proposition om hur reglerna ska se ut för att kunna bilda en
förening som vill stalla upp i andra val an till kommun och landsting. Detta har vi glömt bort! Jag
har därför i all hast snickrat ihop detta förslag, som jag hoppas styrelsen kan förbättra!

Överväganden
Jag tror att det enklaste sättet att åstadkomma det medlemsmötet efterfrågar är att konstatera att de
flesta politiska organ som kan komma ifråga (kyrkofullmäktige, kårfullmäktige) geografiskt
innesluts i de kommunföreningar om kan bildas, och därigenom kan hanteras av dessa med mindre
justeringar av de beslut som togs på höstmötet. Om man lokalt upplever behov av ytterligare
reglering kan det ordnas genom lokala stadgebilagor.
I debatten har bara en instans diskuterats, som inte kan hanteras på detta sätt: sametinget. Genom en
enkel justering av regelverket kan man dock öppna upp för möjlighet att bilda en regionförening för
detta val på samma sätt som för val till landstings/regionsfullmäktige.
Möjligheten har undersökts att istället lösa frågan genom att ge möjlighet att bilda en lokal förening
för vart val man kan ställa upp i. Detta visade sig dock kräva omfattande ändringar av
konstruktionen både av regelverket för partiet kring lokala föreningar, och av stadgarna för dessa.
(Eftersom stadgarna bygger på att medlemmar kallas och erbjuds gå med i lokal förening utifrån
boendeort.)

Förslag
Jag föreslår därför
att styrelsen antar detta dokument som proposition till höstmötet efter följande redaktionella
justeringar: (a) texten i denna attsats byts ut mot ”att medlemsmötet antar nedanstående
förandringar i stadgebilagan ”Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar”, (b) Bakgrundens
två sista meningar strykes, samt (c ) ordet ”Jag” byts mot ”styrelsen” där detta är nödvändigt.

Föreslagna ändringar i ”Regelverk för Piratpartiet kring lokala
föreningar”
Till § 1 läggs: ”Regionförening kan även bildas av medlemmar med rösträtt i valet till Sametinget
med syfte att representera partiet i detta val. För sametingspolitik gäller då i tillämpliga delar vad
som vidare stadgas för regionpolitik”
Till § 4.1 läggs ”Lokal kommunförening kan representera partiet i kårval.”
§ 4.2 justeras till ”landsting/regioner, kyrkofullmäktige och kårfullmäktige, ...”
I § 4.4 byts ”kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken” mot
”kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken./kårpolitiken.”
I § 4.5 byts ”kommun/landstings/regions/kyrkofullmaktige” mot ”kommun/landstings/regions/kyrko/kårfullmaktige”

