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1 B AKGRUND
I slutet på mars, i samband med att revisionen påtalade vissa problem med den ekonomiska
rapporteringen, visade sig ett annat för styrelsen mer problematiskt problem. Vi har svårt att
kommunicera i förebyggande syfte och det är ofta som mottagare blir förvirrade när vi är flera
som på egna initiativ tar kontakt med samma person i samma syfte utan att diskutera med
varandra först.

2 D ISKUSSIONSUNDERLAG
2.1 H ENRIKS FÖRSLAG OM ARBETSUTSKOTT
När något brådskande hamnar på styrelsens bord mellan våra möten uppför vi oss som en
skock yra höns som springer åt varsitt håll utan att någon vet vad den andra gör. Så här kan
vi inte ha det. Kanske vi måste börja fundera över att utse ett litet arbetsutskott, som pratar
med varandra och samordnar agerandet när saker dyker upp mellan möten, som styrelsen
gemensamt ansvarar för, men som måste lösas snabbt?

2.2 E MILS FÖRSLAG
Jag håller inte med om att vi bör skapa ett arbetsutskott som kommunicerar mellan möten
medan övriga styrelsen får lita på att de får den information som anses viktigt. Naturligtvis
ska hela styrelsen vara med i all kommunikation som sker mellan möten, även om man
kanske inte har möjlighet att läsa allting varje dag.
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Formellt är det klart och tydligt att en enskild ledamot (oavsett om det är sekreterare Henrik
eller jag själv) inte på något sätt representerar styrelsen. Någonsin. När man hör av sig till
någon i eller utanför partiet så är man alltså enbart en medlem i Piratpartiet och kan inte på
något sätt hävda att styrelsen tycker si eller så.
Den enda som har ett uppdrag som överstiger ledamöternas är Marit som just ska vara
en brygga i styrelsen kommunikation och hjälpa oss undvika springa runt som yra höns. I
stadgan är det formulerat som “Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut
mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras
arbete.”.

2.3 M ARITS FÖRSLAG
Så mitt förslag är att i fortsättningen så tar jag kontakt med ledningen och om man vill veta
om jag gjort det kontaktar man mig. Det hoppas jag att alla kan vara okey med? Jag finns
att nå här på mailen, på Facebook och på mobilen (sms är lättast att nå mig på då jag sitter i
skype-telefon stora delarna av dagarna nu för tiden). Så det borde inte vara omöjligt. Sedan
kanske jag inte kan svara DIREKT men det är ingen anledning att få "panik".
Jag försöker kolla mailen varje dag och är inne på FB många gånger om dagen och kollar
såklart mobilen för sms ofta också.

3 F ÖRSLAG TILL BESLUT
Enligt stadgan är det tydligt att sammankallande är den enda som har kommunikationsansvar
som överstiger övriga ledamöters och jag tycker att det borde vara tydligt nog att sammankallande
är den som ska arbeta kommunikativt och stödjande åt oss alla i styrelsen. Så jag föreslår
att sammankallande skyndsamt för vidare information hen mottar till styrelsen.
att övriga ledamöter kommunicerar främst med styrelsen gällande att styrelsen bör ta kontakt med någon och först om sammankallande inte har möjlighet själv kan ta kontakt med det
som behövs.

Kommunikation inom och utom partistyrelsen

2

