Piratpartiet Östergötland
Protokoll extra medlemsmöte 2014-03-05
1) Mötet öppnades
2) Fastställande av röstlängd
Röstlängd: [Ej på nätet, 10 närvarande]
3) Mötets behörighet
Mötet befanns behörigt utlyst.
4) Val av mötets ordförande, sekreterare, och två justerare
a) Till mötets ordförande valdes Torbjörn Wester
b) Till mötets sekreterare valdes Emil Al Asadi
c) Christian Bronner och Rebecka Mc Neill valdes till justerare.
5) Godkännande av dagordningen
Mötets dagordning blev godkänd.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
På mötet konstaterades det att det inte finns någon verksamhetsplan för föregående
år.
7) Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
På mötet konstaterades det att det inte finns någon ekonomisk berättelse för
föregående år.
8) Revisionsberättelse för föregående år
På mötet konstaterades det att det inte finns någon revisionsberättelse för
föregående år.
9) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Ansvarsfrihet beviljad.
10) Årets budget
Inga inkomna motioner.
11) Årets verksamhetsplan och budget samt propositioner från styrelsen
Mötet beslöt att följande budget ska användas:
500 SEK till banktjänster
Resterande medel ska användas till valsedlar.
Mötet beslöt följande verksamhetsplan: Piratpartiet Östergötland avser att ställa upp i
landstingsvalet samt att i samverkan med övriga av partiets lokalföreningar i länet
bidra till distribution utav valsedlar.
12) Val av årets styrelse
a) Val av årets ordförande
Torbjörn Wester valdes till årets ordförande.
b) Val av årets sekreterare
Anton Nordenfur valdes till årets sekreterare.

c) Val av årets kassör
Kristoffer Klasén valdes till årets kassör.
a) Val av årets övriga ledamöter
Antalet övriga ledamöter fastställdes till sex och följande valdes:
Kristoffer Aronsson
Martin Åbom
Johannes Öhlin
Rebecka Mc Neill
Nicholas Johansson
Emil Al Asadi
13) Val av årets revisor och ersättare för denna
David Boholm valdes till årets revisor.
14) Val av årets valberedning
Posten som valberedare vakantsattes.
15) Övriga frågor
(a) Landstingslista för Piratpartiet Östergötland
1)Torbjörn Wester
2)Anton Nordenfur
3)Kristoffer Aronsson
4)Martin Åbom
5)Nicholas Johansson
6)Leif Svensson
7)Emil Al Asadi
8)Tobias Jernér
9)Kristoffer Klasén
10)Johannes Öhlin
11)Fredrik Lindgren
12)Jonas Sederström
Mötet beslöt även att delegera till styrelsen att tillföra namn på listan som de finner
lämpliga efter plats fem.
(b) Landstingspolitik för Piratpartiet Östergötland
Yrkande: Avgiftsfri kollektivtrafik i länet
Yrkande: Om delar av en patientjournal ska tillgängliggöras på ett systemmed
internetuppkoppling måste detta aktivt godkännas av patienten
Yrkandena antagna.
16) Mötet avslutat
Justerat av: Rebecka Mc Neill och Christian Bronner 2014-03-05

