
Piratpartiet Örebro

Verksamhetsberättelse för året 2013

Styrelse
Vid uppstartsmötet valdes följande styrelse:

Ordförande: Lukas Monetha
Sekreterare: Erik Einarsson
Kassör: Mathias Segerlund
Ledamöter: Catharina Brettstam, Marcus Schmidt

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 2 officiella möten.

Aktiviteter

Under styrelsemötet den 30 maj 2013 lades följade verksamhets mål upp. Här med 
efterföljande redovisning över hur målen uppnåtts alternativt till vilken grad:

(1) att minst 4 gånger innan EU-valet 2014 har en flyersutdelning på valfri plats i 
Örebro

- Under 2013 har det delats ut flyers vid ett förplanerat tillfälle

2) att vi värvar medlemmar vid skolor/universiteter minst en gång innan EU-val 2014

- Under 2013 förekom ingen ansats att rekrytera på någon skola. Det sköts fram till att 
ske närmare EU- valet. 

(3) att vi innan 1 september har skapat och utarbetat vilken lokalpolitik vi ska driva 
inom Örebro Kommun.

- Kommunpolitiken blev inte klart utarbetat innan den 1 september. Anledning oklar.

(4) att vi försöker aktivera de medlemmar som finns inskrivna i PP Örebro Kommun

* att vi kontaktar skolor i syfte att bli inbjudna till debatter och liknande, med 
fokus på gymnasieskolor där Piratpartiet visat starka resultat i skolvalet.
* att vi uppdrar Erik att kontakta skolorna.

- Erik har varit i kontakt med skolor och kommer att under 2014 att göra besök 
i partipolitiska evenemang där

* att vi besöker kommunfullmäktige minst två gånger för att ta reda på vad 
som är aktuellt.



* att första besöket är på mötet den 19 juni.

- Inget besök hos kommunfullmäktige gjordes på grund av tidsbrist.

*  att vi utformar en enkät där medlemmarna får tycka till om vad de skulle 
vilja göra och vilka aktiviteter de är intresserade av.

- ingen enkät uppfördes på grund av tidsbrist.

(5) att styrelsen bemyndigar ledningen att träffa samarbetsavtal med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

- samarbetsavtal har uppförts med Studieförbundet vuxenskolan.

(6) att uppdra åt Catharina att undersöka förslag på aktiviteter för teambuilding och 
diskutera dessa.

- inget underlag har lagts fram på grund av tidsbrist
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