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Angående propositionen ”Medlemskap i lokala föreningar”
2013-03-30

Vi i styrelsen för Piratpartiet i Stockholms län har noterat att ni skrivit en proposition om att ändra 
reglerna för lokala partier. Vi anser att den propositionen har flera brister och är djupt oroande på flera 
plan.

Felaktiga överväganden
Ni skriver att det i dagsläget inte finns något lokalt parti som har medlemsavgift. Detta är felaktigt, 
Piratpartiet i Stockholms län har en frivillig medlemsavgift på 200:-.

Vidare skriver ni att det behöver förtydligas att det lokala partiet mister tillgång till partiets 
medlemsregister ifall föreningen ”fullständigt spårar ur”. Ifall det med ”partiets” åsyftas rikspartiets så 
har en sådan tillgång aldrig existerat.

Ändrade spelregler
Att driva och administrera ett parti för de som är så pass intresserade av den lokala verksamheten att 
de aktivt uppsöker partiet och tar ett aktivt val för medlemsskap är en fundamentalt annorlunda sak än 
att driva och administrera ett parti för alla som råkar bo på rätt ställe. För Piratpartiet i Stockholms län 
så skulle det betyda en medlemsökning från 54 till 3239 medlemmar ifall alla i rikspartiet skulle bli 
tvångsanslutna.

I dagsläget har vi ingen som helst möjlighet att hantera en sådan medlemstillströmning. Med 54 
medlemmar så är det möjligt att sköta medlemsservice, administration och frågor från medlemmarna 
ganska mycket ad hoc, men ifall vi skulle öka vår medlemsbas med 6000% skulle vi behöva någon 
som jobbar heltid med att sköta detta. Det är i dagsläget inte möjligt. Ingen i den sittande styrelsen har 
ställt upp på att administrera ett parti av den storleken.

Ej tillfrågade
Vi i styrelsen för Piratpartiet i Stockholms län är förundrande hur ni kan ta ett så radikalt beslut utan 
att tillfråga, eller ens informera oss, om detta i förväg. Vi är också oroade över vilka ytterligare 
propositioner ni tänker lägga till kommande möten och hur de kommer påverka den lokala 
verksamheten. Varför har ni inte tillfrågat oss om förändringar i relger för lokala   partier   och i våra   
stadgar innan ni beslutar att försöka tvinga igenom dessa?

Fortsatt medlemsavgift
Även trots att ni föreslår ändringar i vår stadga för att försvåra för oss att finansiera verksamheten så 
kommer vi inte sluta ta in medlemsavgift från våra medlemmar. Att stryka paragrafen om att 
medlemsmötet beslutar om föreningens medlemsavgift ogiltligförklarar inte tidgare medlemsmötens 
beslut.

Tillgång till partiets medlemsregister
Ni skriver att ett lokalt parti kan mista rätten till tillgång till partiets medlemsregister. Detta är 
förvånande då det inte finns någon sådan rätt till rikspartiets medlemsregister. Ni brukar förbehålla 
beteckningen ”parti” för rikspartiet och istället kalla de lokala partierna för ”föreningar”. Vår 
förhoppning är att ni har gjort detsamma här och att denna del av yrkandet endast grundar sig i 
missförståndet att de lokala partierna på något sätt skulle ha rättigheter att komma åt rikspartiets 
medlemsregister. Ifall detta är så skulle vi uppsskatta ifall ni omgående gör en förtydling.
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Det finns dock två andra tolkningar som är betydligt mer oroande. Den ena är att ni med ”partiets 
medlemsregister” faktiskt åsyftar det lokala partiets medlemsregister och att ni anser att ni genom att 
ändra i era regler kan påverka vår tillgång till vårt eget medlemsregister. Detta är dock inte på något 
sätt möjligt.

Den sista möjliga tolkningen är att ni med ”partiets medlemsregister” åsyftar installationen av 
PirateWeb som finns att tillgå på https://pirateweb.net. Med vetskapen om att rikspartiets 
ledningsgrupp just nu håller på att förbereda för att de lokala partierna ska kunna sköta sin bokföring 
genom PirateWeb så kan man dra ganska så ruskiga slutsatser om att ni – ifall denna tolkningen är 
sann – planerar att hålla bokföring och ekonomi gisslan ifall inte ett lokalt partis styrelse gör som ni 
vill.

Slutord
Vi i Piratpartiet i Stockholms läns styrelse emotser snabbt svar på de frågor och farhågor vi lyfter i 
den här skrivelsen. Vi tror och hoppas att propositionen såsom den ligger nu enbart grundar sig i 
obetänksamhet och att ni så snart medlemsmötet öppnar drar tillbaka propositionen.

Med vänliga hälsningar
Piratpartiet i Stockholms läns styrelse
genom Johan Karlsson
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