Beslutsunderlag till Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013
Av Anton Nordenfur och Nathalie Ylitalo, 20 maj 2013

Kontakt med och hantering av lokalföreningar
Bakgrund
Hösten 2011 öppnades möjligheten för aktivister att starta lokala föreningar med anknytning till partiet. För
att dessa ska räknas officiellt måste de godkännas av partistyrelsen. I maj 2013 har tolv sådana bildats och
godkänts av partistyrelsen, fyra till har bildats och planeras behandlas vid styrelsens junimöte. Minst en
förening till är på väg att startas upp.
Styrelsen har hittills saknat ett ordentligt system för hur föreningar ska hanteras vid bildning och fortlöpande.
En grupp bildades på junimötet 2012 för att tills vidare hantera nya föreningar och bereda underlag med
rekommendation för godkännande eller avslag inför partistyrelsemöten.
På partistyrelsemötet i mars 2013 beslutades att “uppdra åt Anton Nordenfur och Nathalie Ylitalo att till
nästa styrelsemöte inkomma med ett underlag kring hur styrelsen kan hålla sig informerad kring status och
kontaktinformation för de lokala föreningarna.”

Överväganden
Nordenfur mötte med partiledningens ansvariga för stöd åt lokala organisationer, Nils Agnesson, i afkmöte i
april. Tillsammans diskuterades hur ledning och styrelse på bästa sätt kan samarbeta för att hantera de
lokala föreningarna.
Programmet Trello används sedan april för att hålla övergripande koll på lokalföreningar. Partiledningen
genom Agnesson ansvarar för att föreningar läggs till så fort som en kallelse till uppstartsmöte skickats ut.
Därefter används mjukvaran för att översiktligt ha koll på om någonting är fel med en förening (ej blivit
godkänd av partistyrelsen, ej haft årsmöte, ej fått blogg, ej skaffat bankkonto). Här framgår när en förening
blir vilande, vilket enligt stadgarna sker automatiskt om föreningen är över ett år för sent med att ha årsmöte.
Partiledningen ansvarar även för att existerande föreningar finns listade på partiets hemsida.
Tidigare har det ofta tagit mycket lång tid för föreningar att behandlas av partistyrelsen på grund av den långa
tiden mellan styrelsemöten. I de flesta fall har detta också varit väldigt okontroversiella beslut som ätit tid på
styrelsemöten, tid som kunde använts till mycket viktigare diskussioner. I vårt förslag bildas därför en
arbetsgrupp i partistyrelsen med ansvar att godkänna föreningar åt styrelsen, och informera styrelsen om
besluten. Denna grupp håller sig också uppdaterad kring existerande föreningar åt styrelsen, och informerar
styrelsen om förändringar. Denna arbetsgrupp ersätter den forna gruppen med ett mer definierat uppdrag.

Förslag
Vi föreslår därför att en lokalföreningsarbetsgrupp bildas i partistyrelsen, bestående av Anton Nordenfur och
[eventuella fler personer], med Nordenfur som sammankallande, ansvarig för att hålla sig uppdaterad om
partiets lokala föreningar och för att godkänna nya lokala föreningar å styrelsens vägnar.

