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Allmänt
När vi nu närmar oss valåret vidtar ledningen flera åtgärder för att se till att vi är väl förberedda och
ute i god tid. En del i det arbetet är att stärka ledningen och göra den mer dynamisk. Då PL i
skrivande stund inväntar information, så kommer hon att återkomma till denna punkt vid ett senare
tillfälle.
En annan viktig del är att engagera och entusiasmera aktivister. Därför kommer ledningen att lägga
extra stor vikt vid att löpande informera om och inkludera aktivister och medlemmar i det
omfattande arbete som vi tillsammans måste utföra under året. Detta kommer att ske genom
samtliga kanaler: hemsidan, sociala medier, utskick och besök runt om i landet.

Ekonomi
Likviditeten är fortsatt god, men vi måste ha valåret i åtanke. Därför kommer vi under vintern/våren
att lansera en riktad kampanj för att dra in pengar till valåret. Ekonomisk rapport bifogas separat.

Vårmötet
Presidiet är proaktiva och har gått ut med diverse viktiga hållpunkter inför vårmötet.
(http://motespresidiet.piratpartiet.se/2013/01/16/hallpunkter-infor-varmotet-2013/)

Partisekretariatet
Arbetet med att sammanställa ett bokslut pågår. Tidpunkt för revision fastställs i samråd med
revisorerna inom kort så att deadlinen hålls.

IT
IT fortsätter arbetet med att underhålla, uppdatera och förnya våra system. IT bistår även med
arbetet med hemsidan.

Lokalt
LS fortsätter att slussa ut nya medlemmar i organisationen och bistår de som vill bilda en lokal
organisation.
Vi kommer även att intensifiera arbetet med att uppmuntra aktivister att bilda lokala föreningar,
samt bidra med mer aktivt stöd och samordning till de lokala föreningarna.

Kampanj
Allmänna flyers och Kulturbombningsflyers är beställda och kommer inom kort.
Arbetet med att planera kampanjer för 2013 och ta fram material till dem är inlett. Det är även
arbetet med att planera valkampanjerna 2014.

Dataskydd.net – Informationsblogg finns uppe. Flyers och affischer är på väg.

Hemsidan
Ledningen har uppdaterat hemsidan med texter om i princip all politik vi beslutat om på
medlemsmötena. Vi jobbar även, bland annat, med att successivt bygga upp ett omfattande arkiv
med länkar till Piratpartiet i media under åren.
Informationsblogg om partiet på engelska är på väg upp och en blogg om vad som händer
internationellt likaså.
Lokala pirater har börjat använda sina bloggar. Ledningen bistår i det arbetet och hjälper dessutom
igång de som vill dra igång en helt ny blogg.
Efter hand som de olika bloggarna kommer upp och igång arbetar ledningen med att slussa in
intresserade aktivister som kan ta ansvar för och hjälpa till att driva de olika bloggarna.

Media
Vi fortsätter att jobba aktivt mot media. Under december och januari har vi bland annat varit
framträdande i debatterna kring GPS-övervakning av barn, SD:s trasiga rättspolitik, hosting av
Pirate Bay, betaltjänstleverantörer, bibliotek, näthat och betallänkar. Partiets medlemsökning har
uppmärksammats av SR och flera andra medier.
Lokala pirater uppmanas löpande att skicka in insändare och debattartiklar när det händer något som
är av speciellt intresse lokalt. Detta arbete kommer att utökas med att vi även aktivt går ut med
information om saker av nationellt och internationell karaktär, så att även dessa frågor kan lyftas i
lokalpressen för att skapa opinion.
Mediaträning på flera olika nivåer kommer att rullas ut under våren. Se mer under ”Utbildning”.

Utbildning
Just nu arbetar vi med att få fram två grundkurser. En som är mer inriktad på hur partiet fungerar,
dess historia, etc, och en som är inriktad på externt arbete i form av opinionsbildning, kampanjande,
etc, Dessa ska rullas ut under våren.
Parallellt med detta arbetar vi med att ta fram mediaträning på flera olika nivåer.
Vi kommer att dra igång internutbildningen under tidig vår genom att arrangera en kurshelg för
lokala pirater som vill dra igång studieträffar lokalt, samt en mediaträningshelg för aktivister som
vill förkovra sig i detta.

EU
Våra EU-parlamentariker jobbar vidare. Christian Engström har synts i snusdebatten och den 22
februari släpps hans Copyright-bok på svenska. Amelia Andersdotter jobbar vidare med dataskydd
och kommer inom kort att ge sig ut på en kort Sverige-turné.

Internationellt & PPI/PPEU
Josef Collentine, som är internationell kontaktperson, håller löpande ledningen informerad om vad

som händer på den internationella fronten.
PPI kommer någon gång i april eller maj att ha möte i Kazan, Ryssland. Förberedelserna är en
smula bristande från PPI:s sida, men vi håller oss uppdaterade och försöker planera in ett deltagande
i den mån det går utan att ha ett fastslaget datum.
Partisekreteraren befinner sig just nu på piratmöte i Hannover, i samband med ett val där.

ALIA – Information Online i Brisbane
I mitten av februari föreläser PL på en informations- och bibliotekskonferens i Brisbane, Australien.

N-Lan i Norrköping
Piratpartiet kommer att finnas på plats på NLAN i Norrköping den 2-5 april. Plux Stahre ansvarar
för detta.

