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Praktisk information 
 
 

Till dig som är ombud 
Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva 
mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts. 
 

Inför kongressen 
Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen för att kunna hänga med i alla 
turer. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar i förväg. Här 
finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de 
beslut som ska fattas. 
 
Möteshandlingarna kommer i första hand finnas digitalt, liksom mycket annan 
information som berör kongressen. Ta därför väldigt gärna med din bärbara dator! 
Spara gärna dessa möteshandlingar på skrivbordet. Det kommer finnas tillgång till 
internet och eluttag i mötessalen. Det kan även vara bra att ta en titt på Ung Pirats 
antagna policy-dokument. Du hittar aktuell information på 
https://ungpirat.se/kongress/ 
 

Boendet 
Vi bor på Hässleholmsgårdens vandrarhem 
Hässleholmsgården 106, 
281 35 Hässleholm 
http://www.hassleholmsgardensvandrarhem.se/ 
Ung pirat står för resa, boende och mat för alla som valts till ombud.  
 

Möteslokaler 
Förbundskongressen kommer att hållas i direkt anslutning till Hässleholmsgården. 
Vägbeskrivning kommer finnas på plats. 
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Hitta till förbundskongressen

 
Att slå in på GPSen: Hovdalavägen 303, 281 35 Hässleholm 
 
Med kollektivtrafik 
Åk buss/tåg till Hässleholm med lämpliga byten. Sedan kan du antingen ta en 10 
minuters promenad eller tag buss 1 från centralstationen. Åk 4 stationer och kliv av 
vid Hässleholmsgården. 
 
Med bil  
Kommer du norrifrån, 
från E4: Åk av till väg 24 och sväng sedan in på väg 21 i riktning mot Hässleholm. 
Från E20: Åk av till väg 24 och sväng sedan in på väg 21 i riktning mot Hässleholm. 
Från E22: Åk av på väg 21 i riktning mot Hässleholm. 
 
Åker du från norr/öster ut, 
Helsingborg: Åk mot E4an och tag sedan av på väg 21 i riktning mot Hässleholm 
Malmö: Åk E22 norrut. Sväng av på väg 23 i riktning mot Hässleholm 
Ystad: Åk väg 13 norrut, sväng sedan av på väg 23 i riktning mot Hässleholm 
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Alkoholpolicy 
Alkoholhaltiga drycker ska inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt 
anordnar, som exempelvis förbundskongressen. Anledningen till detta är att 
nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda.  
 
Allergier 
Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa 
övertygelser ska hindra en medlem från att delta. Vi ber alla deltagare undvika att ta 
med sig nötter och citrusfrukter till kongressen. 
 

Socialmedia 
Twitter-hashtags: #UPK och #ungpirat 
 

Twitter: @Ung_Pirat 
 

Facebook: ungpirat 
 

Instagram: @ungpirat 
 

Vi kommer också använda oss av vår chatt 
https://chat.piratpartiet.se/ 
för icke officiella samtal under kongressen, där även de som inte kan medverka 
AFK självklart är välkomna att nätvara. 
 

 
 
 
 
Kontakt 
Du kan alltid nå förbundsstyrelsen på fs@ungpirat.se, men har du frågor specifikt 
om kongressen ber vi dig att i första hand vända dig till någon av nedanstående 
personer. 
 

Kongressansvarig 
Christoffer Eldengrip på christoffer.eldengrip@piratpartiet.se 
Telefonnummer: 0760942425  
För frågor gällande lokaler, mat, boende och annat praktiskt. 
 
Ombudskontaktperson 
Martin Sjöberg på martin.sjoberg@pirartpartiet.se 
Telefonnummer: 0723284438 
För frågor gällande resor och annat administrativt. 
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Preliminärt schema för kongressen 
Notera att detta schema är preliminärt och kortfattat. Ett uppdaterat och mer 
detaljerat schema kommer att delas ut på kongressen. 
 
Fredag 
12:00-18:00 Ombud anländer 
17:00 Middag * 
18:00 Samling och genomgång 
18:30 Mötet öppnas 
20:45 Budgetberedning och kvällsaktiviteter 
* Det kommer finnas möjlighet att äta något enklare på kvällen för de som anländer efter middagen. 
 
Lördag 
08.00 Frukost 
09.00 Mötet återupptas 
13.00 Lunch 
14.00 Mötet återupptas 
20.00 Middag och efterföljande kvällsaktiviteter 
 
Söndag 
08.00 Frukost 
09.00 Mötet återupptas 
11:00 Tid för årsmöten för lokalföreningar 
12.00 Lunch 
13.00 Mötet återupptas 
16.00 Mötet avslutas 
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Kallelse till förbundskongress 2020 
Kallelsen gick ut den 30 december 2019. 
 

God Jul Och Gott Nytt År Pirater! 

Det är snart inte bara ett nytt kalenderår, utan även nytt verksamhetsår för Ung Pirat. 
Det betyder att det börjar dra ihop sig till förbundskongress. 

Ung Pirats kongress 2020.  
Kommer äga rum 6-8:e Mars på Hässleholmsgården i Skåne. (Hovdalavägen 303 
Hässleholm) 

Alla medlemmar i förbundet har rätt att lämna in förslag samt närvara på 
kongressen. 

Dock har bara kongressombud rösträtt. Dessa valdes nyligen under vintern och har 
fått separat kallelse. 

Under kongressen väljs ny förbundsstyrelse och riktningen för hur UP ska drivas det 
kommande året tas ut. 

Alla möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på Ung Pirats hemsida senast den 
6:e februari. 

Om du vill lämna in en motion (skriftligt förslag) till kongressen ska denna inkomma 
senast 23:e Januari 2019. 

Skicka din motion till kansli@ungpirat.se Med önskan om lycka och välgång i det nya 
året. 

  

Med vänliga hälsningar// 
 
Morgan Landström förbundsordförande Ung Pirat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 



UPK 2020  Möteshandlingar v1.1 
________________________________________________________________________ 

Kongressens mötesordning 
 

Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad de tycker. För att 
det inte ska bli för rörigt och för att undvika missförstånd har vi skapat en gemensam 
mötesteknik. Denna finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och vilka 
möjligheter en har att påverka mötet. Ett förslag till en mötesordning har tagits fram 
av förbundsstyrelsen, vilket är texten som följer. Mötets deltagare kan givetvis 
komma överens om andra regler om de vill.  
 

Alla beslut och stora delar av diskussionerna kommer ske när alla ombud (och 
övriga deltagare) är samlade i den stora möteslokalen. En eller flera 
mötesordföranden kommer leda mötet genom att fördela ordet bland dem som vill 
tala samt leda beslutsförfarandet. I en del frågor kommer mötesformen att vara 
annorlunda, exempelvis kan deltagarna dela in sig i mindre diskussionsgrupper eller 
röra sig fritt mellan olika diskussions-stationer. 
 

Alla medlemmar har i mån av plats rätt att närvara på kongressen. Därtill har 
personer som är valda i stadgemässiga val av kongressen, nominerade till sådana 
uppdrag eller för talan i någon fråga på kongressen närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt. Alla kongressombud och ersättare för ombud har utöver närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt även rösträtt i alla frågor på kongressen. Endast ombud 
och ersättare för ombud har rösträtt på kongressen. 
 

Att begära ordet 
Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du genom att vifta med 
ditt röstkort/talarkort tills mötesordförande som sköter mötets talarlista uppfattar det. 
Denna person skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din 
tur att tala då ditt namn kommer att ropas upp. 
 

Yrkanden 
Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om presenterar du det i 
form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag med inledningen ”Jag yrkar att...”. Alla 
yrkanden lämnas in skriftligt till mötesordföranden enligt mötesordförandes 
instruktion. 
 

Beslut 
När debatten är över och det är dags att besluta säger en att mötet går till beslut. 
När mötet valt att gå till beslut ställer mötets ordförande upp en så kallad 
propositionsordning. Denna bestämmer i vilken ordning yrkandena kommer att 
ställas mot varandra. När propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden 
yrkandena mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot 
avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot avslag. Vid omröstning på 
förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i 
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Övriga frågor 
på förbundskongress kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall. 
 

Omröstning 
Omröstning kommer främst att ske med uppsträckning av röstkort. Röstkort är 
personliga och bara de som har rösträtt får sådana. De som inte har rösträtt har 
istället en talarbricka som har en annan färg än röstkorten.  
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När mötets ordförande föreslagit en propositionsordning och fått den godkänd av 
mötet frågar denne om mötet vill rösta för yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet 
oftast uppsträckning av röstkort. När eller om en ska rösta med hjälp av 
uppsträckning av röstkort påkallar mötesordföranden om röstning med röstkort 
(försöksvotering). I en sådan omröstning läser mötesordföranden upp de olika 
röstningsalternativen i tur och ordning och en räcker då upp sitt röstkort då en vill 
rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ ställs sedan oftast mot avslag.  
 

I vissa frågor kan ett alternativ direkt ställas mot avslag. Ordföranden meddelar 
sedan vilket yrkande hen anser har vunnit. Om en tycker att resultatet är oklart på 
något sätt har alla med yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får 
alla räcka upp sina röstkort på samma sätt som ovan, men nu räknar de valda 
rösträknarna rösterna.  
 

Det går också att begära sluten omröstning. Då röstar man som regel genom att 
skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in 
och räknas av rösträknarna. Ibland förekommer också sluten omröstning med hjälp 
av digitala hjälpmedel. Dessa kan variera och kommer i så fall gås igenom på mötet. 
Val till förtroendeposter sker alltid med sluten omröstning ifall det finns mer än en 
kandidat.  
 

När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något som kallas 
acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna röstar med sin egen röst 
istället för med handen.  När mötets ordförande gjort propositionsordningen och fått 
den godkänd av mötet frågar hen om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för 
yrkandet svarar då högt och tydligt ”Ja”. Sedan frågar ordföranden om det är någon 
som är där emot och dessa svarar då ”Ja”. Ordföranden meddelar sedan vilket 
yrkande hen anser har vunnit. 
 

Val av förtroendevalda 
Stadgan säger att “Vid personval sker sluten omröstning om någon röstberättigad så 
begär.” Denna arbetsordning lägger till att val till förtroendeposter alltid sker med 
sluten omröstning ifall det finns mer än en kandidat. Kandidater ska ha uppnått enkel 
majoritet för att bli valda. Om detta ej sker i första valomgången genomförs 
ytterligare valomgångar tills platserna är fyllda. Pläderingar, argumentation för att 
någon ska väljas, sker enligt principen “tala för, ej mot, kandidater”. Pläderingar för 
kandidater har som grundläge en begränsning på 3 minuter. Kandidater till presidie 
har 10 minuter till sina anföranden om sådana sker. 
Kandidater till övriga förtroendeposter har 5 minuter. 
 
Ordningsfråga 
Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas begär du ordet 
genom att säga “ordningsfråga”. Mötesordföranden beslutar ifall ordningsfrågan ska 
tas upp. En ordningsfråga bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att 
ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare och flyttande av 
punkter på dagordningen. Mötet tar normalt ställning till ordningsfrågor omedelbart. 
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Sakupplysning 
Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta genom att säga 
“sakupplysning”. Mötesordföranden kan låta talarlistan tillfälligt brytas och du får 
möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för att 
framföra nya åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår mötet till 
den vanliga talarlistan. 
 

Streck i debatten 
Om du tycker att en fråga är färdig debatterad kan du begära streck i debatten. 
Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska sättas. Streck i debatten 
innebär att alla som önskar får sätta upp sig på talarlistan, men endast en gång. 
Innan strecket dras måste alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får 
inga fler yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När alla som 
blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom går mötet till beslut. 
Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas senare som resultat av en 
ordningsfråga. 
 

Replik 
Om det just du säger i talarstolen blir angripet kan du få möjlighet att bemöta det 
tagen om att begära ordet och samtidigt säga ”replik”. Om mötesordföranden anser 
det vara befogat bryts då den vanliga talarlistan tillfälligt. Du kan då gå upp i 
talarstolen för att förtydliga något du tidigare sagt eller bemöta det som sägs. En 
replik får aldrig användas för att föra fram nya åsikter eller yrkanden. 
 

Talartid 
Beslut om talartidsbegränsningar kan fattas av årsmötet efter mötesordförandes 
rekommendation. För talartidsbegränsningar vid val,se ”Val av förtroendevalda”. 
 

Reservation 
Om du anser att du inte kan acceptera ett beslut kan du begära att få en reservation 
mot beslutet antecknad i protokollet. Detta innebär inte att beslutet ändras, men det 
är ett sätt att kraftigt markera att du inte kan stödja beslutet. Skulle det visa sig att 
beslutet är olagligt frias en från ansvar för beslutet om en har reserverat sig. En 
reservation måste anmälas innan mötet avslutas. Den som önskar kan även bifoga 
en motivering till reservationen. 
 

Yttrande i protokollet 
Om du vill tydliggöra en åsikt som inte framkommer i fattade beslut kan du få ett 
yttrande antecknat i protokollet. Det förändrar dock inte det fattade beslutet. 
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 Förslag på dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Mötets beslutsmässighet 
4. Val av mötesordförande och vice mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare 
6. Val av minst två (2) justerare 
7. Val av tre (3) rösträknare 
8. Fastställande av dagordning och mötesordning 
9. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2019) 

10. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående 
verksamhetsår (2019) 

11. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår (2019) 
12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 
13. Motioner  

13.1 Motion om ställningstagande kring sommar- och vintertid 
13.2 Motion om ändring i jämlikhetspolicy 

14. Propositioner 
14.1 Proposition angående avregistrering av vilande föreningar 
14.2 Proposition angående stadgeändring av §12 
14.3 Proposition angående Alkohol- och drogpolicy 
14.4 Proposition angående förändring av bidrag till föreningar och 
hubbar 

15. Fastställande av verksamhetsplan 2020 
16. Fastställande av avgifter 2020 
17. Fastställande av budget 2020 
18. Val av förbundsstyrelse 2020 
19. Val av valberedning 
20. Val av revisorer 
21. Övriga frågor 
22. Mötets avslutande 
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Genomgång av dagordningens punkter 
 
1-8 Mötesformalia 
Dessa punkter på dagordningen handlar om själva mötet. Exempelvis vem som skall vara 
dess ordförande och sekreterare, kontroll av hur många röstberättigade ombud som finns 
närvarande på mötet (kallas röstlängd) och man fastställer också förslaget på dagordning så 
att inget viktigt missats. Mötet väljer även justerare som har till uppgift att granska och 
signera protokollet så att det som står där verkligen stämmer överens med vad som 
beslutades. Dessa kan, men behöver inte, också vara rösträknare. 
 

9 Verksamhetsberättelse 2019 
 
1. Medlemmar och medlemsorganisationer 
Under 2019 har antalet medlemskap i Ung Pirat varit relativt 
oförändrat och räknades vid slutet av året preliminärt till 1640. Av 
dem fanns 1400 i aktiva föreningar. Runt 1070 av dem befann 
sig i åldersspannet 6-25 år.  
Under året har en omstrukturering skett av de regionala hubbar, 
som alla medlemmar uppmanas ansluta sig till: Den tidigare 
stora Sydhubben har ersatts av en Skånehubb, varvid Blekinge 
och Kalmar län övergått till Östhubben och Jönköpings och 
Kronobergs län till Västhubben. Denna förändring har skett 
löpande under året, varigenom alla medlemmar i anslutning till 
erbjudande att fortsätta vara med i Ung Pirat fått ta ställning till 
nya medlemskap i dessa hubbar.  
 
Kring de ortsbaserade och tematiska nätverken har 
konsolideringen fortsatt, där föreningar med svag verksamhet 
upphört vara aktiva och sedan tidigare inaktiva avregistrerats, 
medan verksamheten stärkts i kvarvarande aktiva föreningar: 
Glädjande har varit att studentverksamhet återupptagits inom ungdomsförbundet, med 
återstartandet av Piratstudenterna Lund.  
 
Under året har följande medlemsorganisationer varit aktiva och hållit årsmöte: 
Hubbar: UP Norrlandshubben, UP Stockholmshubben, UP Skåne, UP Väst, UP Öst 
Lokala nätverk: UP Göteborg, UP Syd, UP Stockholm, UP Örebro och Piratstudenterna 
Lund. Tematiska nätverk: UP Atomkraft, UP Media, UP Puss, UP Reuse, Ung Piratbåten, 
UP eSport, UP Spelupp, UP Narkopol, UP Kött och UP Försvar. 
  
2. Förbundskongress 
Ordinarie förbundskongress 2019 hölls 8-10 mars 2019 på Hässleholmsgården i 
Hässleholm. Vid kongressen deltog aderton ombud, nio övriga deltagare och flera tillfälliga 
gäster, bland andra Piratpartiets partiledare Magnus Andersson och vice partiledare 
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Katarina Stensson. Förhandlingarna varvades med utbildning inför EU-valet, inspelning av 
kampanjfilm och tal från tillresta gäster.  
Extra kongress online för att behandla ekonomiska berättelse, revisionsberättelse och 
ansvarsfrihet öppnade 8 juni, och återupptogs efter ajounering och avslutades den 25 juni.  
  
3. Förtroendevalda 
Vid de ordinarie kongressen valdes följande förbundsstyrelse: 
Förbundsordförande: Morgan Landström 
Förbundssekreterare: Magnus Hulterström 
Övriga styrelseledamöter: Anastasia Storm, Jakob Sinclair, Jesper Tuurihalme, Josefine 
Widberg, Kevin Nilson, Martin Sjöberg, David Klarlund och Siula Grande. 
På styrelsemöte 6-7 april valdes Kevin Nilsson till vice ordförande internt, Siula Grande till 
vice ordförande externt och Jakob Sinclair till vice förbundssekreterare. Vidare valdes Kevin 
Nilsson till dataskyddsombud och GDPR-ansvarig, Jesper Tuurihalme till aktivistsamordnare, 
David Klarlund till vice aktivistsamordnare, Josefine Widberg till HR-ansvarig och Siula 
Grande till vice HR-ansvarig  
Den 25 juni inkom ett brev från Jesper Tuurihalme med begäran om entledigande, vilket 
noterades vid förbundsstyrelsemöte 29 juni. Vid samma möte beslöts att att i enlighet med 
förbundets stadgar §11 stänga av förbundsstyrelseledamoten Anastasia Storm från 
förbundets verksamhet, och att stadgarna skulle tolkas så att hon därmed entledigades från 
posten i förbundsstyrelsen.  På möte 10 oktober utsågs David Klarlund till vikarie för vice 
ordförande internt.  
Auktoriserad revisor för 2019 har varit Johan Rönnkvist från PWC, med Monica Hedberg, 
PWC, som ersättare. Verksamhetsrevisor för 2019 har varit Mattias Bjärnemalm, med 
Mattias Rubensson som ersättare. 
På kongressen valdes följande valberedning: Mattias Dahlgren, Nathalie Ylitali, Otto Larsson 
och Jesper Öhlund. 
 
4. Förbundskansli, IT mm 
Under året har Daniel kvarnström arbetat som verksamhetsutvecklare på 75% och Henrik 
Brändén som förbundsadministratör på 75%. 
IT-ansvarig har under året varit Magnus Hulterström och vice IT-ansvarig Jakob Sinclair. 
Hemsidan har under året lagts om i ett flexiblare tema än tidigare, mailsystemet har behövt 
handpåläggning. . Nya funktioner har skapats i Piratecloud. Arbetet har fortsatt att avveckla 
redundanta system. Arbetet med nytt medlemshanteringssystem fått starta om från början 
eftersom det företag som presenterat en lösning och avsåg lägga en offert under våren gick i 
konkurs. Under andra halvan av året har diskussioner förts med partiet för att samordna 
lösningar. Ett system som började testas i slutet av året var CiviCRM. 
Under året har hyresvärden börjat förse oss med bredband, som bakats in i en höjd 
hyreskostnad. efter det sades avtalen om bredband plus telefoni upp med Tre varvid 
behovet av telefonabonnemang sågs över och nytt avtal om telefoni tecknades med Hallon. 
Under hösten 2019 köptes in ett abonnemang för digital signering som accepteras av 
statliga myndigheter (Assently). Detta eftersom det senaste åren krävt orimliga mängder 
arbete från kansli för att säkerställa att alla protokoll och andra handlingar varit justerade och 
undertecknade av alla som behövt underteckna dem.  
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I slutet av året köptes på prov in tjänsten från ett externt företag att göra ett antal 
uppringningar till 250 medlemmar vars medlemskap var på väg att gå ut, och erbjuda förnyat 
medlemskap. Kostnaden var runt 5000 kr. De förhoppningar vi haft om en hög grad av 
återvärvning infriades inte, men en mer detaljerad utvärdering av försöket återstod vid 
årsskiftet att göra.  
  
5. Verksamhet för medlemmar och medlemsorganisationer 
5.1 Förbundskongressen 
Ett av de viktigaste tillfällena for unga pirater att träffas, utbyta ideer och diskutera politik och 
organisation är Ung Pirats kongress, som under 2019 ägde rum 6-8 mars på 
Hässleholmsgården i Hässleholm. Förutom sedvanliga kongressförhandlingar förekom en 
utbildning i EU-politik, politiska tal, inspelning av kampanjfilm, diskussionstorg och informella 
diskussioner vid lunch, middag och på kvällar. Det sammanlagda antalet unga pirater från 
olika delar av landet uppgick till mer än 30.  
5.2 Utbildningar 
Förbundet har under 2019 genomfört fem utbildningar kring EU-politik, en på 
förbundskongressen och fyra på regionala valupptakter i Göteborg, Lund, Stockholm och 
Umeå. 
Därtill har sju utbildningar för medlemmar genomförts i anslutning till besök vid 
EU-parlamentet, där deltagarna inte bara träffade Piratpartiets EU-parlamentsledamöter 
utan även unga pirater från andra länder.  
Ytterligare ett 10-tal utbildningar har genomförts i samband med bland annat Dreamhack 
och andra mindre evenemang för våra deltagare.  
Verksamhetsutvecklare Daniel Kvarnström och förbundssekreterare Magnus Hulterström har 
under året deltagit i en utbildning organiserad av LSU om hållbart ledarskap, som inneburit 
mätningar i organisationen om anställdas och FS-ledamöters arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. I kursen deltog 14 andra ungdomsorganisationer och kontakter har knutits.  
 
5.3  Styrelseturné 
Hela förbundsstyrelsen besökte i december Skånepiraternas traditionella julfest. 
Förbundsstyrelseledamöter och förbundets anställda har dessutom under året besökt 
föreningar och aktiva utanför sin hemort i Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund, Skellefteå, 
Piteå, Malmö, Visby, Jönköping, Västerås, Trollhättan, Uddevalla, Kungsbacka, Sävar, samt 
Bygdeå . 
5.4  Valupptakter 
Inför EU-valet organiserade förbundet i samarbete med Piratpartiet och förbundets lokala 
föreningar valupptater i Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå.  
5.5 Piratonsdag 
Under hösten har förbundsstyrelsen (i samarbete med medlemsföreningen 
piratpropaganda,under huvuddelen av året UP Media) börjat arrangera regelbundna träffar 
med intresserade medlemmar via röstchatt för att diskutera kampanjande och ta fram 
material för delning i sociala medier. 
5.6  Försök att arrangera sommarläger 
Flera försök gjordes att söka om ekonomiskt stöd för att genomföra ett sommarläger 
tillsammans med finska unga pirater, men dessa ansökningar bifölls inte. Planerna på ett 
läger fick därför avskrivas.  
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6. Utåtriktat arbete 
Förbundets utåtriktade arbete har präglats av EU-valet i maj 2019. Under valrörelsens mest 
intensiva två månader (april till maj) var Magnus Hulterström anställd som valkapten. 
Anställningen föregicks av en utannonsering både internt i UP och via arbetsförmedlingen.  
 
6.1 Folk och Försvar 
Dåvarande förbundsordförande Anastasia Storm deltog i Folk och Försvars rikskonferens i 
Sälen. Minglade med andra organisationer, och kunde konstatera att frågor om IT-säkerhet 
numera tas på mycket större allvar än tidigare. 
 
6.2 Debatter och presentationer 
Representanter för Ung Pirat och kandidater till EU-valet med UP-anknytning har deltagit i 
debatter på skolor, universitet etc. Som organisation möter dock Ung Pirat tyvärr allt större 
svårigheter och motstånd mot att över huvud taget släppas in för att presentera sig på skolor 
och lärosäten. 
 
6.3 Dreamhack 
I samarbete med UP eSport har förbundet haft en tydlig närvaro på Dreamhack, både 
sommar och vinter, där vi propagerat för förbundets politiska idéer, informerat om 
upphovsrätt och datasäkerhet samt värvat medlemmar. 
 
6.4 Festivaler, mm 
Förbundet har också deltagit vid Knivsta marknad, Nordsken-festivalen i Skellefteå och varit 
representerat vid Piratpartiets deltagande i Almedalen. Medlemmar i förbundet har markerat 
sin närvaro vid releasefesten för Edward Snowdens bok ‘Permanent record’.  
 
6.5 Demonstrationer 
Förbundet har bistått medlemsföreningen UP Narkopol då de under EU-valrörelsen 
genomförde en manifestation i Humlegården för en humanistisk drogpolitik. Vidare har 
förbundet och flera lokalföreningar deltagit i demonstrationer mot EUs upphovsrättsdirektiv i 
Göteborg, Stockholm samt Malmö. 
 
6.6 Media och sociala media 
Förbundets ordförande uppmärksammades i media som EU-valets yngste kandidat.  
Representanter från förbundet har deltagit i Pirat-TVs webb-sändningar. Arbetet att göra och 
sprida eget material i sociala medier fick ett uppsving under andra halvan av året. Förbundet 
har även tillsammans med moderpartiet arbetat med en en kampanj med 
datalagringskalender. 
 
7. Internationellt arbete 
Ung Pirat har deltagit med en delegation i Young Pirates of Europes (YPEs) kongress i 
Bryssel i oktober och fått vår styrelseledamot David Klarlund invald i YPEs styrelse, och 
förbundssekreterare Magnus Hulterström vald till ordförande. Kontakten med våra 
europeiska systerorganisationer har därigenom utvecklats ytterligare. Bland annat knutit 
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närmare band nordiska systerorganisationer. Bland annat diskussioner om gemensamt 
läger, där dock finansieringen falerade.  
 
8. Andra händelser 
 
8.1 Misstänkt förskingring i hubb och efterföljande avstängning 
Under våren upptäcktes att pengar av oförklarliga anledningar tagits ut från en hubbs 
bankkonto, och förts över till dess kassörs. Denna person var samtidigt 
förbundsstyrelseledamot och just avgången förbundsordförande. Efter upptäckten hjälpte 
förbundets personal den berörda hubben att reda ut ekonomin, säkra dokumentation och 
genomföra en polisanmälan. Vidare undersöktes noga den tidigare förbundsordförandens 
relationer till förbundets ekonomi, varvid det kunde konstateras att det inte förekommit några 
misstänkta oegentligheter riktade mot förbundet centralt. 
I anslutning till detta blev det omöjligt för övriga i förbundsstyrelse och förbundskansli att få 
kontakt med den tidigare förbundsordföranden, samtidigt som EU-valet närmade sig och 
betydande beställningar av kampanjmaterial inför EU-valet levererats till dennes hemadress. 
Trots upprepade påstötningar lyckades varken styrelse eller kansli etablera kontakt och få 
materialet i tid inför EU-valet, varför alternativt material hastigt fick beställas.  
Mot bakgrund av detta beslöt förbundsstyrelsen 29 juni att avstänga personen från 
förbundets verksamhet eftersom hon motverkat förbundets syfte och allvarligt skadat dess 
anseende.  
Efter kontakt med personens släktingar och hot om att begära handräckning från 
kronofogden återsändes mot slutet av sommaren all den förbundets egendom personen haft 
i sitt förvar.  Ur förbundets synpunkt var saken därmed utagerad, bortsett från att 
förbundskansliet lovat fortsätta hjälpa den berörda hubben i kontakter med rättsvårdande 
myndigheter.  
 
8.2 Stadgetolkning 
Ovanstående ledde till att förbundsstyrelsen nödgades göra en stadgetolkning. På mötet den 
29 juni beslöt förbundsstyrelsen i enlighet med förbundets stadgar §5 tolka stadgans §11 så 
att en ledamot i förbundsstyrelsen genom att avstängas från förbundets verksamhet 
omedelbart entledigas från sin plats i förbundsstyrelsen. 
 
9. Utvärdering mot verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen för 2019 fokuserar på tre olika uppdrag: 
Bli kunnigare, starkare och synligare. Nedan följer en utvärdering av dessa. 
1. Bli kunnigare 
Verksamhetsplanen lyder på denna punkt: “Genom att skapa utbildningar som hålls online 
skapas möjligheten till att lättare kunna ta del av vilka vi är och hur vi fungerar som 
organisation. Men även få kunskap och tips om hur man kampanjar, håller bokbord/events 
och rekryterar. 
Detta ska göras genom: 
-Inspelade klipp 
-Webinarium 
-En central afk utbildning inför valet 
-Internationellt sommarläger” 
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Kommentar: Under året har studieverksamheten haft en central plats i förbundet, men längs 
delvis andra banor än verksamhetsplanen beskriver: Inför EU-valet har centrala och 
regionala utbildningar i argumentationsteknik hållits. Allmän medlemsutbildning har 
arrangerats i anslutning till studiebesök vid EU-parlamentet. En långt framskriden planering 
av ett internationellt sommarläger fick avbrytas pga avslag på flera ansökningar om extern 
finansiering.  
 
2. Bli starkare 
Verksamhetsplanen lyder på denna punkt: “Under EU-valet ska vi rekrytera och bli en bättre 
gemenskap. Men vi ska även se till att saker händer i förbundet efter valet. 
Detta ska göras genom: 
-Rekrytering på skolor och events 
-Stötta hubbarna i deras rekrytering och göra dem kunnigare 
-Ha ett starkt kansli och en gemensam kalender 
-Stärka samarbetet med piratnära organisationer 
-Skicka styrelsen på utbildning. 
-Efter valet, göra en undersökning av fler inkomstkällor” 
Kommentar: Rekrytering har främst skett på events, och vi har under året mött ett tilltagande 
motstånd mot att släppas in på skolor. Förbundsstyrelsen och kansliet har genom 
adminstrativt stöd och besök stöttat hubbarna i deras verksamhet. Kansliet har varit stabilt 
starkt, men arbetet med en gemensam kalender för ungdomsförbundets alla delar har inte 
kommit i mål. En inventering har påbörjats av piratnära organisationer att samarbeta med. 
Styrelsen har haft en internt genomförd styrelseutbildning i anslutning till sitt första möte 
AFK, och förbundssekreterare och verksamhetsutvecklare har varit på en extern utbildning i 
hållbart ledarskap. En inventering av möjliga ytterligare inkomstkällor har påbörjats.  
 
3. Bli synligare 
Verksamhetsplanen lyder på denna punkt: “Vi ska kampanja under EU-valet och i skolvalet. 
Vi ska stötta hubbarna till att ta fler chanser till att synas inom sina geografiska områden. 
Detta ska göras genom: 
-Att delta i debatter och bokbord över hela landet 
-Besöka skolor 
-Få debattartiklar publicerade 
-Ha en tydlig närvaro på sociala medier” 
Kommentar: Vi har haft problem med att bli inbjudna till debatter och insläppta på skolbesök, 
men deltagit i de flesta debatter vi varit inbjudna till. Vi har inte fått debattartiklar publicerade, 
men annan uppmärksamhet i traditionella media inför EU-valet. Närvaron på sociala medier 
har stärkts.  
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10 Ekonomisk berättelse med resultat- och 
balansräkning för föregående verksamhetsår 
 
När dessa handlingar sammanställdes var 
den ekonomiska berättelsen ännu inte helt 
färdigställd. Denna kommer presenteras 
senare och infogas i möteshandlingarna.  
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11 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
Förbundsstyrelsen väljs av förbundskongressen för att verkställa de beslut som har fattats. 
De ska också ansvara för den löpande centrala verksamheten. För att kontrollera att allt går 
rätt till har förbundet revisorer. Dessa granskar hur förbundsstyrelsen har använt förbundets 
pengar, att allt är ordentligt redovisat samt vad förbundsstyrelsen har gjort under året. 
Revisorerna skriver en revisionsberättelse där de berättar om revisionen och ifall de 
rekommenderar förbundskongressen att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.  
 

12 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående 
förbundsstyrelsen 
Mötet beslutar om förbundsstyrelsen skall få ansvarsfrihet för året som gått. Det betyder att 
styrelsen slipper vidare ansvar för mandatperioden de suttit. Ansvarsfrihet beviljas bara för 
det som är känt – det vill säga att ifall något olagligt senare avslöjas finns ingen ansvarsfrihet 
från detta. Det är därför viktigt att styrelsen redovisar allt som skulle kunna kritiseras. Det 
normala är att hela styrelsen beviljas ansvarsfrihet men alla eller delar av styrelsen kan 
också nekas ansvarsfrihet om mötet anser att de misskött förbundet på ett brottsligt sätt. Det 
måste då stå i protokollet varför mötet nekar ansvarsfrihet. Praxis är att bara neka 
ansvarsfrihet om det planeras att gå vidare till domstol med ärendet. Detta behöver ske inom 
ett år. 
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13 Motioner 

 

13.1 Motion om ställningstagande kring sommar- och 
vintertid 
 
Motionställare: Martin Sjöberg 
 
Piratpartiet har i flera år drivit frågan om att slopa sommartiden.  
EU har nu beslutat att slopa omställningen av sommartid och normaltid (även kallat vintertid) 
från och med nästa år. Detta är då givetvis bra men haken här är att varje medlemsland ska 
rösta om de ska köra permanent sommartid eller permanent normaltid. Det är därför högst 
lämpligt att vi som politiskt förbund antar en officiell hållning i denna fråga. Mitt förslag är att 
vi behåller normaltid då det är den tidszon vi bor i där normaltid ger oss solen högst upp 
klockan 12, vilket var det tidszonernas syfte ursprungligen var. Att istället behålla sommartid 
kommer i praktiken innebära att vi byter tidszon till den de har i Finland.  
 
Att (1) officiellt anta normaltid som sakpolitisk fråga. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Förbundsstyrelsens kommentar 
 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom motionärens grundtankar i sakfrågan.  
Den ligger i linje med moderpartiets allmänna hållning, samt vilar på en vetenskaplig grund 
då forskningen på området indikerar att svensk normaltid är det bättre av de två alternativen. 
Styrelsen är dock medveten om att detta kan uppfattas gå mot viljan som kongressen 2019 
tydligt visade angående att rensa ut floran av enstaka sakpolitiska ställningstaganden till 
förmån för ett mer allmänt hållet principprogram.  
Värt att notera är dock att denna sakpolitiska fråga kommer vara utagerad inom loppet av ett 
till två år då Sverige mycket snart väljer vilken standard som skall gälla för överskådlig 
framtid. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  
att bifalla motionen 
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13.2 Motion om ändring i jämlikhetspolicy 
 
Motionställare: Theo Haglund 
 
Jämlikhetspolicyn bör utvecklas för att säkerställa att transpersoner känner sig trygga med 
att vara öppna med sin könsidentitet och önskade pronomen inom Ung Pirat. 
 
Att (1) lägga till "Det är även viktigt att alla bemöts med respekt och tilltalas på de sätt och 
med de pronomen de önskar." efter "För att skapa en välkomnande miljö är det viktigt att 
ingen blir trakasserad för sin grupptillhörighet. " i vårt policydokument. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Förbundsstyrelsens kommentar 
 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom motionären och kan bara notera att det är nedslående 
att det ibland kan finnas behov av att påtala något så självklart kring hur man bemöter sina 
medmänniskor. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  
att bifalla motionen 
 
 

14 Propositioner 
 
14.1 Proposition angående avregistrering av vilande 
föreningar 
 
En del lokalavdelningar somnar in utan att 
hålla formellt möte där de upplöser sig, eller 
utan att kontakta förbundet och meddela den 
saken. Enligt stadgarna kan en förening 
avregistreras om den inte redovisat 
verksamhet under ett års tid. Traditionellt har 
därför UPK årligen fattat beslut om att de 
föreningar som inte redovisat någon 
verksamhet eller hållit årsmöte under 
föregående år ska avregistreras om de inte 
hållit årsmöte innan det innevarande årets utgång. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar 
 
att följande föreningar avregistreras som medlemmar i förbundet Ung Pirat om de inte håller 
årsmöte senast 31 december 2020: UP Lund samt UP Södertälje 
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14.2 Proposition angående stadgeändring av §12 
 
Sammanfattning: 
I förbundets stadgar §12 finns en formulering som, om den tolkas bokstavligt, skapar onödig 
byråkrati kring förbundsstyrelsens möjlighet att lägga förslag till kongressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår att den korrigeras. 
 
Bakgrund: Stadgan säger kortfattat att motioner ska vara styrelsen tillhanda 6 veckor innan 
kongressen och säger sen att en proposition är en motion som en majoritet av styrelsen lagt.  
Styrelsen har upplevt problem med detta då syftet med en tidsfrist är att styrelsen ska få in 
alla motioner i god tid för att hinna kommentera och ge rekommendation angående, samt 
sammanställa alla motioner i möteshandlingarna, som ska skickas ut senast 4 veckor före 
kongressen. Detta ger styrelsen 2 veckor. Problemet som uppstår är för själva 
propositionerna då det inte finns någon anledning att skickas in till styrelsen då det kommer 
från styrelsen. Förslaget är därför kortfattat att stryka kravet på 6 veckor för styrelsen och så 
länge allt är klart innan möteshandlingarna skickas ut så är det en giltig proposition.  
 
Förbundsstyrelsen yrkar 
 

att stycket i §12 som reglerar Förbundskongress gällande motioner ändras från  
 
“Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före 
kongressen är motion. Om förbundsstyrelsen med enkel majoritet lagt sådant förslag är det 
proposition. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga.”  
till 
“Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före 
kongressen är motion. Förslag till förbundskongress som lagts av förbundsstyrelsen med 
enkel majoritet, senast fyra (4) veckor innan kongressen och finns med i möteshandlingarna 
är proposition. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga.” 
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14.3 Proposition angående Alkohol- och drogpolicy 
 

Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen har i samarbete med lokalföreningar och nätverk arbetat fram ett förslag 
till en uppdaterad policy kring förbundets syn på alkohol och andra droger vid förbundets 
evenemang.  
 
Bakgrund 
Förbundsstyrelsen har under en längre tid fått in önskemål från medlemmar på att skriva om 
förbundets policy kring alkohol och droger. Olika medlemmsgrupperingar har framfört 
önskemål på både tydligare samt mer flexibla riktlinjer att förhålla sig till.  
 
Förbundsstyrelsen yrkar 
 
att nedanstående text antas som förbundets formella alkohol- och drogpolicy samt ersätter 
alla tidigare beslut och policydokument i frågan: 
 
Kring Ung Pirat och droger (som alkohol) gäller följande: 
 

● Ung Pirat skall aldrig bekosta vare sig nikotin, narkotika eller alkohol. 
  

● Deltagare får inte vara alkohol- eller narkotikapåverkad under UP-aktiviteter. Det gäller även 
“dagen efter”-effekter.  
  

● UPs arrangemang är så länge de pågår helt alkohol- och drogfria. Det ska tydligt i god tid i förväg 
klargöras när ett UP-arrangemang påbörjas och avslutas för dagen, och brytpunkterna ska typiskt 
sammanfalla med uppbrott från den plats där arrangemanget ägt rum. Så länge UP betalar 
förtäring vid exempelvis en sittning eller restaurangbesök är detta ett UP-arrangemang. Eventuell 
konsumtion efter det att ett arrangemang avslutats får inte påverka förmågan att delta i 
arrangemanget när det återupptas, eller orsaka med problem för dem som delar logi. 
  

● Om det på en resa, kurs, konferens eller liknande finns personer under 18 år råder alkohol- och 
drogfrihet även när organiserat arrangemang inte pågår.  
  

● Ingen nikotin-, narkotika- eller alkoholhets får förekomma i anslutning till UP-arrangemang. 
  

● Det är aldrig acceptabelt att röka eller snusa i närhet av andra pirater om man inte försäkrat sig om 
att de accepterar detta. 
  

● Vid event där vi själva inte är ensamma arrangörer och där UPs regler därför inte kan råda ska 
arrangörerna för UPs deltagande motverka att minderåriga kommer i kontakt med alkohol och 
narkotika inte bara under arrangemanget utan också i anslutning till event, logi och lokaler.  
   

● Om brott mot policyn sker skall samtal föras med ansvariga och de som brutit mot policyn. Om 
övertrampet är grovt kan deltagare komma att skickas hem på egen bekostnad. 
  

● Socker, koffein samt mediciner på recept berörs inte av policyn, och nikotin endast där det 
uttryckligen anges. 
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14.4 Proposition angående förändring av bidrag till 
föreningar och hubbar 
 
Sammanfattning 
Förbundstyrelsen föreslår att bidragssystemet till hubbar och lokalföreningar förändras. Dels 
en generell minskning för att skära ned förbundets utgifter, dels en omfördelning av stödet i 
syfte att gynna glesbyggdskommuner.  
 
Bakgrund 
Ung Pirat har de senaste två åren spenderat stora summor då det har varit valår. Vi har 
därför gått back och använt pengar från vår buffert. Eftersom vi nu är i en mellanvalsperiod 
måste vi åter börja spara pengar och föreslår därför en rad besparingsåtgärder. En av dessa 
är att minska bidragen till hubbar, tematiska- och lokalföreningar. Dessa är inte de enda 
punkterna i budgeten som kommer behöva skäras ned, men en nedskärning är viktig för att 
klara att hålla budgeten i balans. 
 
Vi föreslår även en omfördelning av stödet till hubbarna. Olika regioner har nämligen mycket 
olika förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Exempelvis är Norrlandshubben, 
som har minst kapital av de 5 hubbarna, samtidigt den geografiskt största. Detta medför att 
resor för att medverka på evenemang blir mycket dyra och skapar sämre förutsättningar för 
att bedriva verksamhet. Förbundsstyrelsen föreslår därför en fördelning av resurser av mer 
solidarisk karaktär. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar:  
 
att (1) styrdokumentet ”Bidragssystem för föreningar inom förbundet Ung Pirat” justeras 
genom att avsnittet ”Verksamhetsbidrag till hubbar” stycke 3 får en förändring där 
formuleringen ”Hubbstödet utgörs av ett grundstöd på 20 000 kr samt ...” ändras till 
”Hubbstödet utgörs av ett grundstöd, som för Norrhubben utgörs av 24 000 kr, för Öst- och 
Västhubbarna av 15 000 kr och för Stockholms- och Skånehubbarna av 12 000 kr, samt ...”  
 
att (2) styrdokumentet ”Bidragssystem för föreningar inom förbundet Ung Pirat” justeras 
genom att avsnittet ”Verksamhetsbidrag till nätverk” stycke 2 får en förändring där beloppet 
1750 kr ändras till 1400 kr 
 
att (3) styrdokumentet ”Bidragssystem för föreningar inom förbundet Ung Pirat” justeras 
genom att avsnittet ”Verksamhetsbidrag till hubbar” stycke 3 och avsnittet 
”Verksamhetsbidrag till nätverk” stycke 2 får en förändring där beloppet 40 kr ändras till 30 
kr. 
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15 Fastställande av verksamhetsplan 
 
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020: 
 
1. Öka engagemang 
Ung Pirat ska växa i antalet medlemmar under 2020, men framförallt bli fler engagerade 
medlemmar. Med detta menar vi medlemmar som aktivt utför arbete i någon form för Ung 
Pirat, på lokal eller nationell nivå. 
Därför ska vi under 2020: 

- Bli fler medlemmar än vad vi var under 2019 
- Rekrytera på Dreamhack & Närcon Sommar från centralt håll 
- Hålla utbildningar för våra medlemmar. Exempelvis Bokföringsutbildning för att stötta 

lokala och tematiska föreningar att bli mer självgående, Digitalt självförsvar i 
övervakningssamhället, samt kurser i att skriva texter till artiklar och sociala media.  

- Anordna sommarläger genom att söka extern finansiering 
- Hålla sociala aktiviteter med moderpartiet, exempelvis julmiddag och Almedalen 
- Vara tillgängliga online med event, exempelvis Piratonsdag 

 
2. Förbättra ekonomin  
Ung Pirat har under de senaste två valåren spenderat mer pengar än vad förbundet har 
tjänat in. Detta betyder att vår buffert har minskat och därför ska ett mål under 2020 vara att 
spara in pengar så att vi kan bygga upp vår buffert igen. Detta kommer innebära att många 
av våra evenemang från centralt håll kommer att hållas t.ex. online för att spara in 
kostnader. Därför ska vi under 2020: 

- Öka vår ekonomiska buffert 
- Se över rutiner för att hålla kostnader nere när vi planerar verksamhet, till exempel att 

hålla fler online-aktiviteter istället för fysiska 
- Fortsätta arbetet med att söka ytterligare extern finansiering 
- Stötta hubbar och föreningar att söka lokala bidrag från kommuner och dylikt 

 
3. Skapa sammanhang 
För att Ung Pirat ska kunna behålla sina medlemmar behöver dessa känna att ett finns 
något att göra och komma tillbaka till. Förbundsstyrelsen är det organ som binder samman 
hubbarna och behöver driva en organisation som bygger på sammanhang.  
Därför ska vi under 2020: 

- Aktivt stötta lokalföreningar med kompetens kring marknadsföring och inkludering, 
exempelvis kontakta gamla aktiva 

- Stötta deltagandet på återkommande aktiviteter, exempelvis Piratonsdag och 
temamånader 
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16 Fastställande av avgifter för 2020 
 
Denna punkt behandlar vad det ska kosta att vara medlem i Ung Pirat, både som enskild 
medlem och förening. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar 
att vara medlem i Ung pirat, både som enskild individ och som förening, ska fortsatt kosta 0 
kronor för verksamhetsåret 2020. 
 
 
 

17 Fastställande av budget för 2020 
    
Ung Pirat har under en handfull år gått med kraftigt 
underskott. Det har varit i enlighet med budgetar som 
förbundskongressen antagit i fullt medvetande om att 
det inte varit långsiktigt hållbart att gå med sådana 
underskott, men ändå bedömt vara motiverade dels 
med tanke på de två valrörelserna 2018 och 2019, 
dels för att vända en nedåtgående trend kring aktivitet 
och medlemsantal. 

Nu är mer än hälften av det samlade överskott UP 
hade för tre år sedan använt. Den nedåtgående 
trenden med sjunkande medlemstal har brutits, och 
detta har kunnat ske trots att mindre vitala delar av 
organisationen låtits självdö. Antalet medlemmar har 
stabiliserats, antalet aktiva har ökat, men den ekonomiska buffert som nu finns kvar bör inte 
bli väsentligt mindre än den är. Styrelsen lägger därför ett förslag till budget som är i balans 
och prioriterar: 

1. att fortsätta värva medlemmar så vi behåller statsbidrag och på sikt ökar detta. 

2. att dra in fler medlemmar i att vara aktiva, så vi blir fler som kan upprätthålla 
organisationen och värva fler nya medlemmar. 

 
 

Intäkter Budget 2019 Förslag budget 
2020 

Kommentar 

Statsbidrag 1,243,000 kr 1 222 000 kr 1) 

Donationer föreningar 80,000 kr 140 000 kr 2) 

Riktade donationer/med partiet   3) 

Ersättning för Brysselbesök  40 000 4) 

Summa: 1,323,000 kr 1 402 000 kr  
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Utgifter Budget 2019 Förslag budget 2020 Kommentar 

    

Bidrag medlemsorg.    

Bidrag till hubbar 120,000 kr 95 000 kr 5) 

Bidrag till föreningar 60,000 kr 45 000 kr 5) 

Delsumma 180,000 kr 140 000 kr  

    

Utåtriktat    

Medlemsvärvning (DH) 60,000 kr 60,000 kr 6) 

EU-val 2019, anställn 
----------------  övrigt 

80,000 kr   

Tryck o profil 40,000 kr 10 000 kr 7) 

Övr kampanj  20,000 kr 8) 

Almedalen  5,000 kr 9) 

Delsumma 180,000 kr 95 000 kr  

    

För medlemmar    

Utbildning,  30,000 kr 50 000 kr 10) 

Internationellt läger 7,000 kr  11) 

Delsumma 37,000 kr 50 000 kr  

    

UPK    

UPK, kost o logi 27,000 kr 30,000 kr 12) 

UPK, lokal 5,000 kr 5,000 kr 12) 

UPK, resor 15,000 kr 40 000 kr 12) 

UPK, material o planering 2,000 kr 5,000 kr  

Delsumma 49,000 kr 80 000 kr  

    

Styrelse     

Styrelsemöten, kost o logi 30,000 kr 25 000 kr 13) 

Styrelse, kick-off 5,000 kr 2,000 kr  

Styrelsemöten, resor 30,000 kr 20 000 kr 13) 

Styrelse, representation 15,000 kr 10,000 kr 14) 

Styrelseledamöter arbetsresor  15 000 kr 13) 

Resor anställda 10,000 kr 8 000 kr  

övr internat resor    

Delsumma 85,000 kr 80 000 kr  
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Organisation     

Medlemsavgifter 13,000 kr 13,000 kr 15) 

Valberedning 2,000 kr 2,000 kr  

Delsumma 17,000 kr 15,000 kr  

    

Kansli mm    

Lokalhyra kansli 79,000 kr 86 000 kr 16) 

Förbrukningsinventarier 10,000 kr 10,000 kr 17) 

Förbrukningsmateriel 10,000 kr 10,000 kr 17) 

IT dator mm: inköp, tele och datortrafik, 
IT-tjänster 

56,000 kr 40,000 kr 18) 

Försäkring 5,000 kr 5,000 kr  

Delsumma 160,000 kr 151,000 kr  

    

Personal mm    

Personal exkl valanst 720,000 kr 695,000 kr 19) 

Övr personal 2,000 kr 2,000 kr  

Medlemshanteringssystem 20,000 kr  20) 

Undersökning av alternativa finansieringskällor  3,000 kr  21) 

Delsumma 745,000 kr 697,000 kr  

    

Övrigt    

Likvidation Sharing is Caring 30,000 kr  22) 

Revision inför statsbidrag 27,000 kr 30,000 kr  

Revision 33,000 kr 35,000 kr  

Förseningsavg mm    

Bankkostnader 6,000 kr 6,000 kr 23) 

Delsumma 96,000 kr 71,000 kr  

    

Summa utgifter: 1,552,000 kr 1 379 000 kr  

Resultat -234,000 kr +23 000 kr  
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Kommentarer till budgeten 

1)  Enligt beslut från MUCF i dec 2019. 

2)  Huvudsakligen från föreningar som avregistrerats vid årsskiftet 2019/20, men också komma att ske från 
föreningar som tidigare avregistrerats, men vars bankkonto inte avslutats.  

3)  Om sådana donationskampanjer genomförs under 2020 kommer de att avse utgifter som ligger utanför 
budget. 

4)  Denna inkomst kommer endast att komma ifall minst motsvarande utgifter finns för utbildningar eller andra 
aktiviteter som innehåller studiebesök vid EU-parlamentet i Bryssel. Sådana föreslås under "Utbildning". 

5)  Här föreslår styrelsen en neddragning, som förutsätter att styrelsens proposition om justering av 
bidragssystemet går genom.  

6)  Denna budgetpost har traditionellt använts till en kraftig närvaro på Dreamhack. Den avgående 
förbundsstyrelsens förhoppning är att gracerna sprids något, exempelvis med närvaro på Närcon.  

7)  Dessa kostnader är naturligt lägre ett icke-valår. Det finns redan betydande mängder material av olika slag 
som kan användas, men en liten pott är rimlig att ha.  

8)  Medel för resor, torgmötestillstånd mm för kampanjande av nationellt intresse, och för förbundsstöd till lokalt 
initierat kampanjarbete. 

9)  Medel för en begränsad central närvaro på Almedalen, som komplement och stöd till lokala föreningars och 
partiets närvaro.  

10)  Planeras huvudsakligen ske i form av utbildningsresor till Bryssel, där föreläsningar och seminarier 
kombineras med teambuilding, besök i EU-parlamentet och nätverkande med piratpartister i parlamentet och 
unga pirater från andra länder.  Notera att huvuddelen av kostnaderna förutsätts täckas av anslag från YPE, som 
inte kan användas till andra ändamål.  

11)  Ingen avsättning görs i central budget för sommarläger. Om ett sådant ska komma till stånd krävs alltså 
externa anslag, och att eventuella behov av monetär medfinansiering täcks antingen från deltagande föreningar, 
eller genom ombudgetering av styrelsen. 

12)  Kostnaderna för kost, logi och lokal för UPK grundar sig på de offerter som legat till grund för beställningar, 
och en uppskattning av det slutliga antalet deltagare. Kostnaderna för resor grundar sig på de två antagandena 
att det kommer väsentligt fler deltagare än på UPK19, men att beställningar i rimlig tid av resorna gör den 
genomsnittliga kostnaden väsentligt lägre.  

13)  Under 2019 har en hel del resor gjorts av förtroendevalda i styrelsen för olika arrangemang och möten, som 
inte varit rena FS-möten, men dessa kostnader har i brist på andra budgetposter bokförts på resor och kost/logi 
för styrelsemöten. Här föreslår FS att vi håller isär kostnaderna, så att resor och kost/logi för styrelsemöten 
behåller varsin post, och en ny post görs för arbetsresor för styrelseledamöter. Sammantaget föreslås en rejäl 
neddragning för posterna. Dels åstadkoms denna av att årets första styrelsemöte hållits i Bryssel, varvid kost och 
logi kunnat finansieras genom ersättning för besök vid EU-parlamentet. Dels förutsätter den förbättrad disciplin 
kring resebokning, och större återhållsamhet kring förtäring i anslutning till arrangemang.  

14)  Har traditionellt använts till deltagande vid Folk och Försvar och LSUs årsmöte. Den föreslagna budgeten 
förutsätter att vi inte deltar fullt ut på bägge, utan att styrelsen prioriterar. 

15)  Till LSU och Folk och Försvar.  
 
16)  Hyran för kansliet i Uppsala har höjts, dels med en moderat årlig uppräkning, men framför allt därför att 
kostnad för tillgång till ett relativt kraftfullt bredbandsnätverk (ca 650 kr/månad) bakats in i hyran utan möjlighet till 
opt out. Det innebär att kostnader för ändamål som tidigare låg inom IT numera hamnar här, och är något högre 
än de tidigare varit. Uppsidan med förändringen är att nätverket nu täcker även sammanträdeslokaler i anslutning 
till kontoret, dit det egna bredbandet inte räckte.  

17)  Denna budgetering kräver större återhållsamhet än hittills kring att köpa IT-utrustning.  

18)  Telefonavtal har under året omförhandlats och leverantör bytts, samtidigt som bredband på kansliet nu 
tillhandahålls på annat sätt, vilket sammantaget minskat de månatliga kostnaderna på denna budgetpost. Inget 
behov av inköp av nya datorer förutses under året.  

19)  I förra års budgetarbetet skedde ett räkne- eller skrivfel för denna punkt, så att den verkliga kostnaden blev 
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runt 665 000 kr. Lönenivån har varit oförändrad sedan våren 2017, och styrelsen föreslår att utrymme skapas i 
budgeten för att kunna förhandla kring en ökning om max fem procent efter tre år på samma nivå.  

20)  Företaget som lämnat en offert som 2019 års budget utgick från finns inte längre, och planeringen utgår nu 
från att frågan kan lösas utan att köpa in tjänster externt.  

21)  Utredningsarbete om alternativa finansieringskällor har påbörjats av styrelse och kansli, och beräknas inte 
kräva några särskilda utgifter.  

22)  Styrelsen inväntar i skrivande stund rapport från likvideringen av Sharing is Caring AB, och kan inte utesluta 
att det visar sig ha uppstått ytterligare utgifter. Styrelsen återkommer i så fall till kongressen med ändringsförslag.  

23)  Inkluderar kostnad för bokföringstjänst. Styrelsen noterar att kostnaderna även med tanke på detta är höga, 
och uppmanar tillträdande styrelsen att göra en översyn av kostnaderna, och undersöka alternativ. 

 
 
 

18-20 Stadgemässiga val 
 
Förbundskongressen väljer årets förbundsstyrelse, 
valberedning och revisorer. 
 
När dessa handlingar sammanställdes hade 
valberedningen ännu inte hunnit färdigställa sitt 
slutgilltiga förslag. Detta kommer därför presenteras 
senare. 
  
 

21 Övriga frågor 
Förslag som inkommit senare än sex veckor innan 
förbundskongressen behandlas som övriga frågor. 
När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor 
lämnas in. Övriga frågor kan vara förslag från 
lokalavdelningar, medlemmar, ombud, 
förbundsstyrelse, valberedning eller revisorer i Ung 
Pirat. 
 
Övriga frågor på förbundskongress kräver två 
tredjedelars (2/3) majoritet för bifall. 
 

22 Mötets avslutande 
När alla punkter är avklarade så avslutar den 
nyvalda förbundsordföranden kongressen. När 
mötessekreteraren skrivit klart protokollet samt fått 
det justerat så kommer allt att tillgängliggöras på 
förbundets hemsida. 
 
Välkommen åter nästa år! 
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Bilagor till möteshandlingarna 
 
Nedan följer aktuella stadgar för förbundet. Dessa kan beskrivas som de egna 
“lagar” Ung Pirat som organisation har att rätta sig efter.  
 
Stadgar för Ung Pirat 
Reviderad 2019-03-09 
 
1§ Namn och organisationsform 
Förbundets namn är Ung Pirat. Förbundet är en nationell sammanslutning av 
självständiga lokala Ung Pirat-avdelningar. Förbundets styrelse har sitt säte i 
Uppsala kommun. 
 
2§ Syfte 
Förbundets syfte är: 
1 att erbjuda en naturlig samlingspunkt till unga pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, 
utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre 
möjligheter till genomslag i samhällsdebatten 
2 att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän, men 
även intern, debatt kring dem 
3 att vara samideologisk opinionsbildare mot piratpartiet för att arbeta fram bra och 
välgenomtänkta ståndpunkter 
4 att utveckla piratideologin 
5 att försöka påverka svenska, europeisk- och världspolitik ur ett piratperspektiv och 
delta i de olika evenemangen, samtalen och debatterna som sker. 
 
3§ Principer 
Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer. 
 
4§ Verksamhet 
Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i föreningarna. 
Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i 
dess föreningar. 
 
5§ Stadgetolkning 
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med 
förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills 
klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle 
uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring 
införs. Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess 
att klargörande ändring införts. 
Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges 
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överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf. 
 
6§ Stadgeändringskompetens 
För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) krävs att 
likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra 
följande, ordinarie förbundskongresser. För ändring av, eller tillägg till, varje annan 
paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av 
förbundskongress eller medlemsomröstning. 
Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling 
av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av 
motion eller proposition, eller om enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till 
behandling. 
 
7§ Upplösning 
Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie 
förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast 
trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen. Att upplösning skall 
behandlas måste framgå av kallelsen till förbundskongressen. Förbundet kan inte 
upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie 
förbundskongress motsätter sig upplösningen. 
Vid förbundets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå 
kvarvarande tillgångar tillfaller Piratpartiet eller ett av förbundskongressen bestämt 
ändamål i enlighet med förbundets syfte. 
Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i 
samband med förbundets upplösning. 
 
8§ Elektronisk kommunikation 
För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att 
jämställa med skriftlig på papper. 
 
9§ Verksamhetsår 
Verksamhetsår för förbundet är kalenderår. 
 
10§ Förening 
Förening antas av förbundsstyrelsen som medlem i förbundet. 
För att antas som förening krävs att föreningen har minst fem (5) medlemmar och 
verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar. 
Föreningar utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar. 
Det åligger föreningar att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som 
förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet. 
Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundskongressen bestämd, årsavgift av varje 
förening. 
En förening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) 
medlemmar under minst ett (1) års tid. 
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Förening som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar 
dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. 
Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängd 
förening. Avstängning påverkar inte föreningens stadgereglerade rättigheter i 
samband med förbundskongress och kongressombudsval. 
 
11§ Medlem 
Person som är medlem i förening är också medlem i förbundet. 
Medlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar 
dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. 
 
12§ Förbundskongress 
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. 
Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast 
trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 
Förbundskongressen kan hållas elektroniskt om Förbundsstyrelsen så finner 
lämpligt. 
Ordinarie förbundskongress är beslutsmässig: 
● då kallelse utgått till föreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och 
valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt 
till kongressombud och kongressreservombud snarast efter 
kongressombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för den 
ordinarie förbundskongressen, 
● då kongressombudsval förättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, 
● då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, 
förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga 
för föreningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie 
förbundskongressen. 
Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla: 
● kallelse 
● dagordning 
● motioner 
● kongressombudsvalsresultatet 
● förbundets stadgar 
● propositioner 
 
Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla: 
● verksamhetsberättelse 
● ekonomisk berättelse 
● revisionsberättelse 
● förslag på verksamhetsplan 
● förslag på budget 
● förslag på avgifter 
● förslag från valberedningen i stadgemässiga val 
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● lista på nominerade i stadgemässiga val. 
Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress: 
● Mötets öppnande 
● Fastställande av röstlängd 
● Mötets beslutsmässighet 
● Val av mötesordförande och vice mötesordförande 
● Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare 
● Val av minst två (2) justerare 
● Val av tre (3) rösträknare 
● Fastställande av dagordning 
● Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
● Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående 
verksamhetsår 
● Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
● Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 
● Val av förbundsstyrelse 
● Val av valberedning 
● Val av revisorer 
● Fastställande av verksamhetsplan 
● Fastställande av budget 
● Fastställande av avgifter 
● Propositioner 
● Motioner 
● Övriga frågor 
● Mötets avslutande 
 
Varje kongressombud eller ersättare för kongressombud innehar en (1) röst på 
förbundskongressen. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. 
Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, förbundsstyrelse, 
valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och 
nomineringar. 
Medlem har i mån av plats närvarorätt på förbundskongress. 
Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet och där det i dennes 
arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller 
kongressreservombud har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på 
förbundskongress. 
Person vald i stadgemässiga val på förbundskongressen har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt på förbundskongress. 
Kongressombud och ersättare för kongressombud har närvaro-, yttrande-, 
förslagssamt 
rösträtt på förbundskongress. 
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion, 
proposition eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på 
förbundskongress. 
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Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) 
veckor före kongressen är motion. Om förbundsstyrelsen med enkel majoritet lagt 
sådant förslag är det proposition. Varje annat inkommet förslag till kongressen är 
övrig fråga. 
Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än 
valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före 
förbundskongress. 
Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de 
nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på 
kongressen. 
Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat 
föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. 
Övriga frågor på förbundskongress kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall. 
Vid personval sker sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. 
 
13§ Extra förbundskongress 
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tiondel (1/10) 
av föreningarna så kräver, skall extra förbundskongress utlysas av förbundsstyrelsen 
eller revisorer. 
Extra förbundskongress är beslutsmässig då kallelse och möteshandlingar utgått till 
kongressombud, kongressreservombud, föreningar, förbundsstyrelseledamöter, 
revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och 
plats för den extra förbundskongressen. 
Extra förbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i 
kallelsen. 
De moment i 13§ som inte uttryckligen gäller för ordinarie förbundskongress gäller 
även för extra förbundskongress. 
 
14§ Medlemsomröstning 
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om förbundskongressen, minst en tiondel 
(1/10) av föreningarna, eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så kräver, skall 
medlemsomröstning hållas. Medlemsomröstning skall hållas tidigast två (2) veckor 
och senast fyra (4) veckor efter att utlysning om medlemsomröstning delgivits 
förbundets medlemmar. 
Medlemsomröstning kan ej hållas under de tre månader som föregår ordinarie 
förbundskongress. 
Vid medlemsomröstning äger var medlem en röst. 
Beslut fattade genom medlemsomröstning är likställda med beslut fattade på extra 
förbundskongress. 
Medlemsomröstning avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. 
Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. 
Beslut fattat genom medlemsomröstning anses gällande direkt efter omröstningen 
avslutats om inget annat framgår av beslutet. 
Beslut fattat genom medlemsomröstning ska inkluderas i protokollet på nästföljande 
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förbundskongress med datum då beslut tagits. 
Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som 
bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar 
av detta styrdokument. 
 
15§ Kongressombudsval 
Val av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa 
stadgar kongressombudsval. 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta 
(31) december året innan ordinarie förbundskongress. 
Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas. 
Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress 
kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie 
förbundskongress. 
Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar 
skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året 
innan förbundskongressen. 
Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och 
föreningar tillhanda senast två (2) veckor före kongressombudsval. 
Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte 
medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i 
förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd i förbundet och där det i dennes 
arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller 
kongressreservombud. 
Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. 
Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater. 
De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhåller flest 
antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen. 
Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns 
kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika 
röstetal avgör slumpen. 
Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter 
kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för 
kongressombud. 
 
16§ Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. 
Förbundsstyrelsen utses av kongressen och tillträder i omedelbar anslutning till 
kongressens avslutande. 
Styrelsens storlek och sammansättning bestäms av kongressen som utser 
förbundsordförande, förbundsekreterare samt tre (3) till nio (9) ordinarie ledamöter. 
Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet. 
Förbundsstyrelsen utser själv vid behov vice förbundsordförande respektive vice 
förbundsekreterare. 
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Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare. 
Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat 
föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ordinarie medlemmar i 
förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet 
och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande. 
Om ledamot i förbundstyrelsen önskar avbryta sitt uppdrag i förtid skall denne 
skriftligen meddela detta till övriga förbundstyrelsen som därefter i protokoll skall 
notera avhoppet. 
Formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas nedtecknade i ett 
styrdokument. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta 
styrdokument. 
 
17§ Valberedning 
Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett 
valberedning och revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas 
förbundskongress skriftligen tillhanda. 
Förbundskongressen utser fem (5) valberedare. Valberedningen tillträder i 
omedelbar anslutning till kongressens avslutande. 
Valbar till valberedningen är medlem bosatt i Sverige och som ej är invald i 
förbundsstyrelsen. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. 
 
18§ Revisorer 
Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en 
revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet 
för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas 
förbundskongress skriftligen tillhanda. 
Revisor granskar kongressombudsvalet. 
Förbundskongressen utser två (2) revisorer, jämte två (2) personliga ersättare. 
Revisorerna tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. 
Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i 
Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen eller i valberedningen. 
19§ Politisk metodologi 
Ung Pirat är en ideell och demokratisk rörelse som förespråkar parlamentariska 
metoder för att inom lagens ramar förändra attityder och strukturer i samhället. 
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Resultat från kongressombudsvalet 
Sorterat efter antal röster 
 
6 Viktor Alakörkkö 
6 Victor Andersson 
5 Astrid Holmström 
5 Elin Andersson 
5 Måns Magnusson 
5 Martin Jakobsson 
5 Mattias Rubenson 
4 Isabelle Kokkalis 
4 Philip Johansson 
4 Christoffer Eldengrip 
4 Kevin Hernborg 
4 Aran Wehby 
3 Jerry Hjort 
3 Alicia Dedorsson 
3 Magnus Marklund 
3 Adam Sihlén 
3 Alexandru Cornita 
3 Fredrik Appelkvist 
2 Jacob Berging 
2 Rebecka McNeill 
2 Adrian Sjöberg 
1 Isak Ahlberg 
1 Ali Gasanin 
1 Hugo Johansson 
1 Linus Hedbergh 
 
 
 
 
 
 
 
Versionshistorik över möteshandlingarna 
v0.5 Internt arbetsdokument 
v1.0 För stadgeenlig publicering 2020-02-07 
v1.1 Uppdaterad grafik 
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