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Bakgrund
Höstmötet 2012 beslöt att en enhetlig riksdagslista för hela landet till valet 2014 skulle tas fram
genom en medlemsomröstning med Schulze, och att omröstningen skulle starta tidigast i november
2013. Tid att nominera skulle vara minst fyra veckor, och tid för själva omröstningen minst två
veckor. Ytterligare några mer detaljerade beslut om formerna för detta fastställdes, samt att
styrelsen bemyndigades fatta ytterligare beslut om regelverk för saken, samt att genomföra
omröstningen.

Överväganden
Ledningen anser att det är viktigt att alla inblandade i så god tid som möjligt vet hur dessa processer
ska ske, och när omröstningen ska äga rum. Ledningen behöver också för sin planering av den
operativa verksamheten snarast veta när omröstningen kommer att äga rum. Vi vill därför se ett
beslut om datum på detta styrelsemöte.
För att processen ska bli bra och alla ska kunna känna sig trygga med att givna besked gäller anser
vi att några förändringar av de redan fattade besluten inte bör ske.
Vidare anser vi att det är angeläget att medlemsomröstningen inte krockar med arbetet att förbereda
och planera själva valrörelsen under våren, och att så många som möjligt av dem som blivit
besvikna av utfallet av omröstningen ska fåtid på sig att "slicka såren" innan det är dags att ge sig in
i valkampanjen. Därför anser vi att medlemsomröstningen ska genomföras före julhelgen 2013.
Vi föreslår därför följande tidsplan:
1 november kl 00.01: Nomineringar börjar tas emot.
29 november kl 00.01: Sista tillfälle att nominera.
6 december kl 00.01: Sista tillfälle att acceptera nominering.
6 december kl 12.01: Röstningen börjar.
20 december kl 12.01: Röstningen avslutas.
Vidare har ledningen när den funderat över saken kommit fram till att om vi ska kunna locka
"affischnamn" att ställa upp på listan, som gärna vill hjälpa till att ge glans åt partiets listor men inte
riskera bli invalda i riksdagen, måste det vara möjligt att begära att bli nedflyttad på listan.

Förslag
att
fastställa tidsplan för medlemsomröstningen enligt förslaget ovan.
att
kallelse till medlemsomröstningen ska ske samtidigt som nominerinstiden börjar.
att
person som deltagit i provvalet ska på egen begäran kunna flyttas neråt på listan.
att
uppdra åt partiledningen att genomföra omröstningen i enlighet med detta styrelsemötes och
tidigare medlemsmötes beslut.

Bilaga, Höstmötets beslut 2012
Modell 2, En central lista med schulze
Syftet med denna modell är att få ett hanterbart antal kandidater för hela landet som kan profilera
sig genom kampanjer på nätet och utanför nätet.
Nomineringsprocessen:
Alla medlemmar kan fritt nominera kandidater till listan.
Nomineringar ska redovisas öppet.
Nominerade kandidater måste tacka ja till sin nominering för att kunna väljas. Kandidater som
tackat ja till sin nominering redovisas öppet.
Valbarhet till den centrala listan:
För att kunna tacka ja till en nominering och för att kunna bli vald ska en kandidat uppfylla följande
kriterier:
*Personen ska vara medlem i piratpartiet.
*Personen ska vid datumet för riksdagsvalet vara valbar till den svenska riksdagen i enlighet med
svensk lag.
Valsystem:
Kandidaterna utses genom medlemsomröstning där samtliga medlemmar i piratpartiet har rösträtt.
Medlemmarnas rätt till valhemlighet ska respekteras.
Kandidaternas placering på listan avgörs genom omröstning med schulze-metoden.
Medlemmarna ska ha rätt att rösta på valfritt antal kandidater.
Valda personer placeras på listan i enlighet med utfallet i omröstningen tills listan är fylld.
Antalet namn på listan:
Listan ska bestå av upp till 40 namn, förutsatt att det finns minst 60 kandidater att ta ställning till
när valet till listan sker. Finns det mindre än 60 kandidater ska listan bestå av upp till antal namn
motsvarande två tredjedelar av antalet kandidater, avrundat uppåt.
Efterhandsredigering av listan:
Om en vald person på listan väljer att stryka sig från listan ska listan fyllas på med nästa person
bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan. Om detta sker
ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
Tidsram för nominering och val:
Nominering och val ska tidigast hållas i november 2013.
Nomineringsperioden ska vara minst fyra veckor.
Valet ska vara öppet under minst två veckor och avslutas minst fyra veckor före det att valsedlarna
ska skickas in till valmyndigheten.
Partistyrelsen ska utifrån dessa ramar besluta om den exakta tidsplanen för nominering och val
senast två veckor före nomineringsperioden startar.

