Protokoll för Piratpartiet Helsingborg
Möte nr 2/2014
Datum:
Närvarande:

2014-02-02, kl 17.00
Björn Flintberg, ordförande
Kevin Liddell, sekreterare
Matilda Dahl, ledamot
Christoffer Willenfort, ledamot

Frånvarande: Heléne Troedsson, kassör (sjuk)

§1: Formalia
→ Mötet beslutar att välja följande mötesfunktionärer:
● Björn Flintberg, mötesordförande
● Kevin Liddell, mötessekreterare
● Matilda Dahl, justerare

§2: Medlemsrapport
→ Mötet beslutar att medlemssamordnaren rapporterar som stående punkt på kommande
möten.
→ Mötet beslutar att samordna en åtgärdslista för liggande åtgärder och att ordföranden som
stående punkt skall gå igenom denna på varje styrelsemöte.

§3: Valplattform
Styrelsen diskuterade valplattformen och ordföranden uppmanade styrelsen att inkomma med
synpunkter på valplattformen senast torsdag. Styrelsens gemensamma förslag till valplattform
kommer därefter att sändas ut tillsammans med kallelse till extra medlemsmöte.

§4: Valfinansiering
Styrelsen diskuterade finansieringsaktiviteter inför valåret och inför budgetarbetet 2014.
→ Styrelsen beslutade att ta fram en footer som används i all kommunikation med uppmaning
att donera.
→ Styrelsen beslutade att försöka ta fram en “integritetskompensationsuträknare” som räknar
ut hur stor del av en persons skatt som går till FRA och SÄPO, för att uppmana folk att
kompensera för de skattepengar som går till detta.

Styrelsen diskuterade följande övriga sätt för finansiering:
● Donationsbössor
Dahl kollar priser och regelverk
● Enskilda donationer styrelse
Samtliga
● Lobbyarbete mot piratsympatisörer
● Månadsdonationskampanjer
Flintberg kollar autogiro
● Söka projektmedel (externt)
Flintberg kollar
● Interna partimedel/Aktivistfonden
Liddell
● Ung Pirats samverkan
Willenfort kontaktar
→ Styrelsen beslutar att ha avrapportering på nästa ordinarie möte kring dessa frågor.

§5: Annat valarbete
Styrelsen diskuterade valarbetet.
●
●

●
●

Delta i stadens aktiviteter för att skapa synlighet
Användning av medel
○ container/stuga
○ valsedlar
○ affischer & flyers
○ lokal reklam digitalt och analogt
Aktivism
○ Behovet av fler aktiva och metoder för att nå dit
Skolmöten
○ Ut och träffa skolor

§6: Kommunlista
Rapport från Dahl. Förslaget godtogs och en renskriven lista skall tillställas extra
medlemsmöte.

§7: Extra medlemsmöte
Styrelsen diskuterade uppdateringar kring medlemsmötet och utskick.
→ Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden att skicka ut de dokument som behövdes.

§8 Kommandemöten
Ordföranden kallar till möte efter synkronisering med Troedsson inom kort.
→ Styrelsen beslutade att försöka hålla en kickoff-heldag för att lära känna varandra, prata
om piratpolitik och diskutera planer inför valet.

