Nyhetsbrev
Varmt välkomna till valåret 2014! Varje månad under valåret kommer Piratpartiet Helsingborg
skicka ut ett nyhetsbrev till alla er som är medlemmar i Piratpartiet här i kommunen. Vi hoppas
på er hjälp när vi nysatsar inför valet först till EUparlamentet där vi försvarar våra två mandat,
och inför lokalvalet där vi satsar på att komma in i kommunfullmäktige för att vara er röst i
staden.
Lokalt står vi för större direktinflytande från medborgare till politiker, enklare och mer värdig
hantering av socialtjänst och inom vården, och bättre kvalitet i skolan med större elevinflytande
och ett tydligt mål att bli Sveriges bästa skolkommun. Och ja, vi är för en folkomröstning om
Ångfärjestationen.
Vi kommer ha en rad aktiviteter redan under våren. Piratpartiet har breddat sin politik sedan förra
valet och är idag ett parti med både ett lokalt och nationellt program. Hör gärna av er till styrelsen
om ni vill hjälpa till – vi behöver alla som kan tänka sig hjälpa till!
Kontakta oss
Du hittar all vår information på http://helsingborg.piratpartiet.se. Du får också gärna gilla vår sida
Piratpartiet Helsingborg på Facebook. Där skriver vi till våra väljare. Vi har även en sluten grupp
för våra medlemmar som vill vara aktiva. Hör av er så lägger vi till er även där!
Ny styrelse
Vid medlemsmötet den 16 januari valde Piratpartiet Helsingborg ny styrelse inför valåret.
Ordförande är Björn Flintberg. Övriga medlemmar i styrelsen är Heléne Troedsson, Christoffer
Willenfort, Kevin Liddell och Matilda Dahl. Mer info om styrelsen kommer inom kort på vår
hemsida.
Om valåret
Valåret kommer kantas av massor av aktiviteter. Men ju fler vi blir, desto mer kul kommer vi ha
tillsammans. Vi kommer samarbeta tätt med vårt ungdomsförbund Ung Pirat och finnas tillhands
ute i Helsingborg. Så vi behöver DIG. Även om du bara har lite tid att avvara för en fika eller dela
ut lite flygblad får du gärna höra av dig.
Om du är intresserad av att hjälpa till, kontakta någon av våra aktivistansvariga i styrelsen:
matilda.a.dahl@piratpartiet.se eller kevin.a.liddell@piratpartiet.se
Då kan du också vara med och påverka våra lokala frågeställningar och vara med i vår
studiecirkel som drar igång senare i vår.
Kalendarium
Vi kommer satsa på att ses ofta och ha roligt ihop. Här är kalendariet för mars månad. Kika
gärna in på hemsidan http://helsingborg.piratpartiet.se för att alltid se det senaste i kalendern.

2 mars: 13.0016.30
Fika på Fahlmans
Ansvarig: Matilda Dahl. Anmälan: Bara att dyka upp!
12 mars: 17.3021.00
Brädspelskväll
Ansvarig: Björn Flintberg. Anmälan: Senast 10 mars till bjorn.flintberg@piratpartiet.se
19 mars: 1820
Fika och aktivistuppstart
Vi samlas för att sparka igång EUvalarbetet. Särskilt mail om detta kommer gå ut med plats
och aktiviteter. Håll datumet reserverat i din kalender!
28 mars: 17.0019.00
Afterwork på Madame Moustache
Ansvarig: Kevin Liddell. Anmälan: Bara att dyka upp!

Medlemsinformation
Det är viktigt att vi har korrekt information. Kika gärna in på PirateWeb och uppdatera era
kontaktuppgifter om ni har ny adress, om ni är osäkra på om det står rätt nummer eller annat.
Om ni inte vet hur man gör, kontakta vår medlemsansvarig: Heléne Troedsson på
helene.troedsson@piratpartiet.se . Kom ihåg att förnya era medlemskap också, så att de inte
går ut mitt under brinnande valår.

