
Styrets beretning for Vest-Agder Piratparti 2013

Vest-Agder Piratparti ble grunnlagt 7. februar 2013 på Samsen Kulturhus i Kristiansand. De to 
fysisk oppmøtte var Lasse gregersen og Anders Kleppe, mens Tale Haukbjørk Østrådal deltok via 
Skype. Disse tre utgjorde fylkesstyret fram til fylkeslagets første ordinære årsmøte 15. mai 2013. 
Dette årsmøtet ble også avholdt på Samsen Kulturhus i Kristiansand. Etter 15. mai bestod styret av 
Tale M. Haukbjørk Østrådal (fylkesleder), Lasse Gregersen (nestleder), Anders Kleppe, Kenneth, 
Morten og Fredrik Kabdebo Nordhammer. Morten og Kenneth ba senere om å få være passive 
styremedlemmer, noe de også fikk innvilget av styrets leder med umiddelbar virkning. 
Vest-Agder Piratparti har i 2013 ikke hatt egen bankkonto eller vært registrert i 
Brønnøysundregistrene (grunn: «stiftelsesdokumentene var ikke tydelige nok»), og har dermed ikke 
noe regnskap å legge frem for 2013.
Fram mot stortingsvalget 2013 jobbet partiet med de få ressursene partiet hadde til rådighet, og var i 
valgkampinnspurten aktive både på skoledebattene i Vest-Agder og hadde flere stands i 
Kristiansand. Vest-Agder Piratparti fikk 3,3% av stemmene ved skolevalget og 0,3% av stemmene 
(284 stemmer) ved stortingsvalget. Stemmene var fordelt slik:

Sirdal 1
Flekkefjord 15
Kvinesdal 10
Farsund 8
Åseral 0
Hægebostad 1
Lyngdal 10
Audnedal 1
Lindesnes 5
Marnardal 3
Mandal 16
Søgne 18
Songdalen 9
Vennesla 26
Kristiansand 161

I tillegg til å drive stortingsvalgkamp ble Kristiansand Piratparti også stiftet. Styret i Vest-Agder 
Piratparti har bestått av to representanter i Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon, hvorav 
en også er medlem i sentralstyret (Tale Haukbjørk Østrådal), og lederen i Unge Pirater (Lasse 
Gregersen). Etter stortingsvalget har styret arbeidet med «konstante styremøter» på Skype og 
Jabber. Dette har vist seg å være en veldig effektiv arbeidsmåte, men har gått på bekostning av 
ordinære styremøter. Konstante styremøter har vært en av de mest essensielle virkemidlene i 
organiseringen av Piratpartiets 2. ordinære landsmøte som ble avholdt på KKG i Kristiansand 1. og 
2. februar 2014. Landsmøtet ble arrangert av Vest-Agder Piratparti og sentralstyret i Piratpartiet. 
Styret i Vest-Agder Piratparti har i samarbeid med styret i Aust-Agder Piratparti foreslått for 
årsmøtet 2014 å formelt legge ned fylkeslaget, for så å slå sammen fylkeslagene i Agder-fylkene og 
stifte Agder Piratparti. Dette fordi styret anser det som enklere å skape og opprettholde aktivitet på 
Agder om vi er et styre, ikke to.
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