STADGAR PIRATPARTIET

§1

NAMN OCH ORGANISATIONSFORM
Organisationens namn är Piratpartiet. Partiet har som mål att legalisera kopiering och
hävda medborgarnas rätt till en säkrad integritet.

§2

SÄTE
Partiets säte är i Stockholm.

§3

VISION OCH ÄNDAMÅL
Partiets vision är att ge medborgarna friheten att inhämta, nyttja, förädla och sprida
det som idag är av upphovsrätt eller av patent skyddat.
Målet är att medborgarna skall bli sedda som jämlika parter på den ekonomiska
marknaden. Partiet har som mål att representera den rörelse vilken uppmärksammat
patentens och upphovsrättens allt mer omfattande monopol på idéer i olika former.
Monopol tvingar medborgarna att betala överpriser, leder till fattigdom, samt hindrar
en utveckling som är gynnsam för samhället. Piratpartiet tror på att en fri idé- och
kulturmarknad, utan monopol och där samtliga har rätt att inhämta, nyttja, förädla och
sprida, gynnar medborgarna.
Målet är också att hävda medborgarnas rätt till skyddad integritet mot statens och
privata intressens att spåra, avlyssna och kontrollera dem. Visionen är ett samhälle där
den fria individen utan brottsmisstanke har rätt till en frihet från insyn i sitt privatliv.

§4

MÅL
Piratpartiets målsättningar är
att

parlamentariskt arbeta för att uppnå dess mål,

att

värna om medborgarnas rätt att fritt utbyta tankar, idéer, kultur och information,

att

hävda medborgarnas rätt till skyddad integritet,

att

bedriva aktiv verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning, information
inom partiets frågor,

att

motverka monopol på marknaden och skydda medborgarnas rätt till en
fungerande marknad, samt

att

verka internationellt, nationellt och lokalt för att öka medborgarnas kontroll över
de organisationer vilka verkar på illegitima grunder, d.v.s. utan medborgerlig
kontroll.

§5

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Organisationen ska vara –
Principorienterad: partiets styrelse skall verka för de syften vilka partiet fått mandat
från sina medborgare att representera. Ett partiprogram uppfyller ej de behov rörelsens
mångfald av intressen kräver, alltså brukar partiet ett principprogram istället.
Jämställd: genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning
diskriminera människans rätt till delaktighet.

§6

MEDLEMSKAP
Medlemmar
Medlemskap i partiet erhåller alla individer som själva godkänner dessa stadgar,
betalar den årligen fastställda medlemsavgiften och som i övrigt vill verka för partiets
ändamål.
Medlemskap beviljas av styrelsen. Vid ansökan åligger det partiets styrelse att lämna
uppgift om styrelse, stadgar, medlemsantal och verksamhet.
Som medlem kan endast privatpersoner antas vilka vill värna partiets målsättningar,
om demokratin och som accepterar alla människors lika värde.
Röstberättigad medlem är den antagna privatpersonen som erlagt sin årliga
medlemsavgift.
Medlem som nomineras till valbar plats i Europaparlamentet, Sveriges riksdag,
kommunfullmäktige eller landsting, måste uppfylla krav som ställs i svensk lag för att
kandidera till sådan plats.
Stödmedlemmar
Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets
organisation kan erhålla stödmedlemskaps status. Individer som endast har
stödmedlemskaps status har ingen rösträtt.
Medlemskap i andra organisationer
Styrelsen fattar beslut om partiets medlemskap i andra organisationer.

§7

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet och vid grundandet
av partiet.

§8

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som vill utträda ur partiet, ska skriftligen anmäla detta till partiets
centralorganisation och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.
Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte betalat sin medlemsavgift får anses ha
lämnat partiet.
Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller eljest
uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av
styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas på årsmöte, varvid det krävs majoritet för
att upphäva styrelsebeslut.

§9

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret är per kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

§ 10

ÅRSMÖTE
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ.
Medlemmarna sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året. Styrelsen
bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte dagordning för mötet postas
elektroniskt senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar
och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för
medlemmarna senast 48 timmar före årsmötets öppnande.
Alla medlemmar har rätt att delta på årsmöte. Årsmötet är beslutsmässigt med det
antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Varje röstberättigad medlem
äger en röst.
Styrelsen har rätt att avvisa medlem eller annan av ordningsskäl.
Årsmöte kan ske elektroniskt om styrelsen så anser lämpligt.
Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde, med yttrande- och förslagsrätt,
tillkommer dessutom partiets revisorer, revisorssuppleanter samt valberednings
ledamöter. Övriga inbjudna har yttranderätt.
Årsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget;
första året väljs halva styrelsen för ett år.
Vid årsmötet skall följande ärende behandlas:
1.

Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
5. Frågan om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse för det föregående året
9. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
11. Behandling av motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Val av styrelsen:
a. Val av partiordförande
b. Val av kassör
c. Val av övriga ledamöter i styrelsen
d. Val av ersättare i styrelsen (inte obligatoriskt)
14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
15. Val av valberedning

16. Fastställande av medlemsavgift
17. Övriga förslag från styrelsen
18. Mötets avslutande

§ 11

MEDLEMSMÖTE
Medlemsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller
minst två tredjedelar av partiets medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen skall kalla
till medlemsmötet inom fyra veckor efter det att en sådan skriftlig begäran erhållits.
Kallelse jämte dagordning för mötet postas elektroniskt senast 14 dagar före
medlemsmötet. Vid medlemsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i
kallelsen.
Medlemsmöte kan ske elektroniskt om styrelsen så finner lämpligt.

§ 12

NOMINERINGAR OCH MOTIONER
Varje medlem har rätt att nominera och väcka motion till årsmöte. För att kunna
behandlas måste nomineringarna och motionerna vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.

§ 13

STYRELSEN
Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på
årsmötet och skall bestå av ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt
maximalt två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på ett eller två år, så att halva
styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande väljs på ett år.
Interimsstyrelsen har fri rätt att själva anta ytterligare styrelsemedlemmar tills det
första årsmötet har beslutat om ny styrelse.
Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv.
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöter
så begär. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är
beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Partiordföranden kan besluta att sammanträde ska ske elektroniskt. Då kallelse till
elektroniskt möte sker genom partiets hemsida eller elektronisk post är styrelsen
beslutsmässig om tid för mötet meddelats en vecka innan mötet, oavsett närvaro.

§ 14

PARTISTYRELSENS UPPGIFTER
Partistyrelsen ansvarar för partiets verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i
detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.
Styrelsen ska ansvara för:
att

verkställa medlemsmötets beslut

att

bereda ärenden inför medlemsmöten

att

inom av medlemsmöten fastställda ramar fatta övergripande beslut om partiets
verksamhet

§ 15

att

ta initiativ som gagnar partiets intresse

att

förvalta partiets tillgångar

att

avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

att

rekrytera personal då så behövs

att

konstituera sig själv

FIRMATECKNING
Partistyrelsen ansvarar för firmatecknandet för partiet och kan delegera uppgiften
inom sig.

§ 16

REVISION
Årsmötet utser minst en och högst två revisorer och maximalt två revisorsuppleanter.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna partiets räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som
helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet. Sådana handlingar kan levereras
elektroniskt och styrelsen har rätt att hänvisa revisorerna till elektronisk plats, där de
själva kan hämta handlingarna.
Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet. Sådant överlämnande
kan ske elektroniskt.

§ 17

VALBEREDNING
Valberedning skall bestå av minst tre ledamöter som väljs på årsmötet.
Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det
årsmöte, som följer på det, där de själva väljs. Valberedare ska arbeta under beaktande
av de i § 5 angivna direktiven över de grundläggande principerna.
Valberedningens ledamöter får inte nominera sig själva i de personval som avses i
föregående stycke.
Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmötet.

§ 18

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
En stor del av partiets kommunikation sker elektroniskt. För partiets och dessa
stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på
papper.

§ 19

ARVODERING
Eventuella arvoden till förtroendevalda i styrelsen och revisorer beslutas på årsmötet.
Årsmötet har rätt att ge styrelsen mandat att fatta egna beslut inom av årsmötet
fastställda ramar.

§ 20

STADGEÄNDRING
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10
ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING,
kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75
procent majoritet.
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller
medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.

§ 21

UPPLÖSNING
För upplösning av organisationen krävs beslut med två tredjedels majoritet på två på
varandra följande möten. Minst ett av dessa medlemsmöten ska vara ordinarie
årsmöte.
Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som
överensstämmer med partiets syfte, vilket beslutas av det sista årsmötet eller vid
partiets grundande.
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