Hej styrelsen,
Som tidigare beslutat av partiets medlemsmöte ämnar piratpartiet delta som en av grundarna till det
Europeiska piratpartiet som är planerat att startas upp den 21 mars genom en konferens i Bryssel. För att vi
ska kunna göra detta krävs att vi har utsett ombud som representerar oss på uppstartsmötet, samt att vi
nominerar eventuella personer som vi vill få invalda i organisationen. Deadline för nomineringar är den 21
februari, så det bör göras på detta styrelsemötet. Mig veterligen finns det enbart en person som uttalat ett
intresse för att sitta i styrelsen för det Europeiska piratpartiet och det är Amelia Andersdotter.
När det gäller ombud är stadgan för Europeiska piratpartiet väldigt tydligt. Svenska piratpartiet har rätt till 2
ombud som tillsammans förfogar över 3 röster.
När det gäller antalet nomineringar kan vi nominera hur många personer vi vill. Både till styrelseuppdrag
samt som revisorer för föreningen. Det är dock viktigt att tänka på att en nominering måste specifiera exakt
vilken post som den nominerade är nominerad till. Ni kan alltså inte nominera någon till "styrelsen" utan
måste specifiera om det är chairperson, vice chairperson, treasurer eller board member som nomineringen
avser. En person kan givetvis nomineras till mer än en post.
Då styrelsevalen lär föregås av en del förhandlande mellan de olika piratpartierna för att hitta en bra balans
på styrelsemedlemmar från olika länder bör vi även utse någon som kan föra partiets talan i sådana
förhandlingar. Jag är villig och intresserad av att ta på mig det uppdraget då jag tror jag är den person i det
Svenska piratpartiet med bäst kännedom om våra systerpartiers potentiella kandidater och deras styrkor
och svagheter.
Jag skulle därför vilja uppmana styrelsen att fatta följande beslut på ert möte nu i februari:
1) att utse två personer att representera Piratpartiet på uppstartsmötet för Europeiska piratpartiet.
2) att nominera Amelia Andersdotter till posten som "Chairperson" samt "ViceChairperson" för Europeiska
piratpartiet.
3) att utse Mattias Bjärnemalm att föra partiets talan vid alla informella förhandlingar eller diskussioner kring
de personval som kommer hållas på uppstartsmötet av Europeiska Piratpartiet.
4) att i budgetten för 2014 inkludera en medlemsavgift i Europeiska piratpartiet på 300 euro, samt lämplig
summa för att säkerställa att våra delegater kan närvara på uppstartsmötet i Bryssel.
Mer info:
Stadgar för det Europeiska piratpartiet finns här: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:final Relevanta
paragrafer är 28  Entry into force, samt 15  Allocation of Votes and Delegates och 17  Election of the
Board Members.
Uppstartsmötet kommer ske i samband med en stor konferens där vi hoppas locka drygt 500 pirater till
Bryssel och våra parlamentariker har lovat att bistå med besöksgrupper för att bekosta resor för så många
som möjligt. Anmälningsformulär kommer komma upp inom kort och jag skulle gärna se att så många som
möjligt från styrelse och ledning kunde närvara på det här evenemanget.
Jag finns i Sverige samtidigt som ni har styrelsemötet, så behöver ni mer info under själva mötet ska ni inte
tveka att ringa mig på [borttaget].
Vänligen,
Mab

