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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 

Aika: 7.10.2015 kello 18.30

Paikka: #hall i tuskokous -kanava Piratenet-ircverkossa

Läsnä:
Äänivaltaiset jäsenet:
Ville Hautakangas
Tapani Karvinen
Lasse Kärkkäinen
Arto Lampila 7-
Janne Paalijärvi

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.46

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetti in lai l l iseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytt i in esitysl ista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat
Olemme saaneet viestintäyhteistyöpyynnön oikeusministeriöltä 
näkyvyyden tuomiseksi demokratia.fi  -palvelul le.

Reilumpi puoluetuki -kampanjan ti imoilta on käyty strategiapalaveri. 
Lakialoite pyritään nostamaan eduskuntaan, ja käsiteltäväksi ki lpailevana
aloitteena halli tuksen nimittämän työryhmän esityksen kanssa, jos 
lakialoite etenee eduskunnassa.

Puolueen sähköpostiviestinnän kulkua piir ihall i tuslaisil le on selvitetty. 
Yksi puute on korjattu ja saatu Vaasan vaalipiir i  mukaan viestintäketjuun. 
Parin pi ir iyhdistyksen osalta vastausprosentti  ol i vali tettavan pieni.

 Pyyntö osall istua kyselytutkimukseen koskien musiikin tekijänoikeuksia 
internetissä ja suomessa saatu oulun yliopistolta, Ahto vastannut 
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kyselyyn.

5. Jäsenasiat
Hyväksytt i in 2 uutta jäsentä.

6. Puoluepäivät
I lmoittautumisia puoluepäivi l le on alkanut kertyä. Tarvetta kuitenkin 
jatkaa markkinointia.

Keskustelti in kustannusten jakautumisesta piraattinuorten ja puolueen 
kesken.

7. Puolueen ja pinun suunnittelutapaamisen valmistelu
Päätetään Piraatt ipuolueen ja Piraattinuorten suunnittelutapaaminen 
pidettäväksi 24.10.

8. Syyskokouksen valmistelu
Päätett i in täydentää halli tusta yhdellä jäsenellä järjestämällä 
syyskokouksessa vaalit kesällä eronneen halli tuksen jäsenen 
korvaamiseksi.

Sovitt i in kokousasiakirjojen valmistelusta. Arto Lampila kir joit taa pohjat, 
minkä l isäksi pyritään osallistamaan jäsenistöä mukaan 
toimintasuunnitelman laatimiseen.

Keskustelti in kokouspaikan varaamisesta. Sovitt i in että Vil le Hautakangas
huolehti i  t i lojen varaamisesta.

Päätett i in pitää tulevana lauantaina yl imääräinen hall i tuksen kokous 
syyskokouksen kokoonkutsumiseksi.

9. Katsaus kannatuskorttikeräyksen edistymiseen
Korteista noin puolet kerätty, mutta keräystahti on hidastunut 
merkittävästi.  

10. Keskustelu piirihallitusten ja puoluehallitusten sähköpostilistoista
Halli tusten sähköposti l istal le lähetetyistä sähköposteista yl i  puolet 
tavoittaa vastaanottajan, t i lanne on kohtuullinen.

11. Muut asiat
Keskusteltiin syyskokouksen paikan valintaan liittyvistä 
kysymyksistä. 

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.07
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Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

         Tapani Karvinen (pj) Arto Lampila (siht)


