
Förslag på proposition om samarbetsorganisation för lokala föreningar

På Piratpartiets höstmöte 2011 beslutade partiet att anta en modell för fristående lokala föreningar  
knutna till partiet.

När Piratpartiet framöver kommit in i lokala beslutande församlingar runt om i landet kommer vi att  
ställas inför stora utmaningar. Det kommer att finnas ett stort behov för pirater med lokalpolitiska 
uppdrag att träffas och utbyta erfarenheter med varandra – och att stödja varandra i den ofta 
ensamma tillvaron som den ende eller nästan ende representanten för sitt parti i en styrelse, nämnd 
eller fullmäktigeförsamling. Det är också viktigt att Piratpartiet går att känna igen från en kommun 
till en annan, och ett sätt att åstadkomma detta är att lokalpolitiskt aktiva pirater regelbundet träffas  
och diskuterar lokalpolitik. Med vårt inträde i kommunala och landstingsförsamlingar uppkommer 
alltså ett behov av regelbundna träffar mellan olika kategorier av lokalpolitiskt aktiva.

Det kan även finnas möjligheter till samordningsvinster kring exempelvis administration.

Tids nog kommer det att bli aktuellt att lyfta frågor kring täckande av samarbetsorganisationens 
faktiska kostnader, men dessförinnan bör formerna och villkoren för arbetet fastställas.

Styrelsen anser att det uppenbart finns ett behov av en samarbetsorganisation snarast efter att partiet 
invalts i lokala församlingar. Därtill anser styrelsen att de lokala föreningarna är bäst på att bedöma 
om det finns behov och intresse av en formell struktur för erfarenhetsutbyte mellan företrädare för 
föreningarna, redan innan vi blivit invalda i beslutande församlingar.

Formerna för hur organisationen ska fungera bör tas fram av partiets lokala föreningar, eftersom det 
är dessa som främst berörs av organisationens arbete. Givetvis skall styrelsen vara de lokala 
föreningarna behjälplig i detta arbete.

Således yrkar styrelsen att:

Medlemsmötet beslutar att:
• det inom partiet ska skapas en samarbetsorganisation för partiets lokala föreningar.
• mötet ställer sig positivt till initiativ från partiets lokala föreningar för bildandet av en sådan  

samarbetsorganisation.
• styrelsen uppdras att följa upp att arbetet med en sådan samarbetsorganisation kommer 

igång allra senast efter valet 2014.


