Årsberetning for Piratpartiet 2013
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Styrets sammensetning
•
•
•
•
•
•
•

Øystein Jakobsen (leder)
Øystein Middelthun (nestleder)
Even Solum Gran
Geir Aaslid
Håkon Wium Lie
Tale Haukbjørk Østrådal
Øyvind A. Holm

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 11 ordinære styremøter, 4 ekstraordinære styremøter og 3 arbeidsmøter for
styremedlemmer i tidsrommet 17. mars 2013 til 1. februar 2014

Viktige aktiviteter og datoer
•
•
•
•
•

•
•

Februar-mars: Stiftet fylkeslag i alle 19 fylker.
3. april: Piratpartiet er offisielt et landsdekkende politisk parti.
3. april: Unge Pirater formelt stiftet.
8.-9. juni: Avholdt ekstraordinært landsmøte i Trondheim.
23. juni: Vi får beskjed om at Edward Snowden muligens vil reise fra Moskva til Island via
Gardermoen. Øystein Jakobsen m.fl. reiser til Gardermoen. Saken ble grundig dekket av
media, inkl. NRK Dagsrevyen.
5. juli: Vi deltok i demonstrasjon mot overvåkning utenfor Stortinget, med appell fra
Øystein Jakobsen.
24. juli: Ratifiserte Parisdeklarasjonen.

•
•
•

9. august: Medstiftet Young Pirates Europe.
4. september: Medstiftet European Pirate Party (PPEU).
9. september: Stortingsvalg.

Det har også blitt stiftet en håndfull lokallag: Stavanger/Sandnes, Trondheim, Kristiansand,
Groruddalen/Lørenskog, Kongsberg, Drammen/Lier. Stiftelse av lokallag vil få økt fokus i 2014.

Partiets Økonomi i 2013
Det har vært arbeidet noe med verving av medlemmer og innsamling av donasjoner, men dette
arbeidet burde ha fått mye mer fokus enn hva har vært tilfelle. I tillegg har det vært vurdert andre
tiltak for økte inntekter, men dessverre har ikke disse idéene blitt satt ut i live ennå. Årsakene er nok
flere, men det har hovedsakelig bakgrunn i uerfarne styremedlemmer og tilgjengelig tid og
ressurser.
På utgiftssiden har Piratpartiet ikke brukt opp alle midlene som var disponible i valgkampen. Pr
10.september 2013 stod det over 50.000 kr på partiets bankkonto, og dette har senere økt noe
ettersom medlemmene nå fornyer kontingenten for 2014. Ettersom inntektsgrunnlaget i 2013 var
svært lite har styret hele tiden vært sparsommelige med pengebruken. Mot slutten av valgkampen
ble det satt inn ekstra midler i promotering, men dette var ikke nok til å bruke opp budsjettet. Det er
grunn til å anta at de mest aktive medlemmene har lagt ut en god av egen lomme i fjoråret.

Medlemstall
Medlemmer per 1. januar 2014: 522

Regnskap
"Piratpartiets inntekter fra 2013 fordeler seg på 87.892 kr på kontingent og T-skjorter, 115.975 kr
på donasjoner og 52 kr i renteinntekter.
Partiet hadde i 2013 følgende driftsutgifter:
Politisk materiell og valgkamp
Data og IT-løsninger
Admin og drift
Landsmøteutgifter
Diverse utgifter
Bankgebyrer

90.037,21.059,16.492,12.063,9.468,1.141,-

Det er videre overført til fylkeslagene eller utbetalt til dekning av deres utgifter kr 24.220.
Da landsmøtet holdes så tidlig på året at det ikke er mulig å fremlegge revidert årsregnskap, er
tallmaterialet over hentet fra dokumentasjonen som ikke enda er overlevert partiets revisor, som
må velges på dette landsmøtet. Man må derfor påregne at det kan bli mindre endringer i tallene over
i det reviderte regnskapet."

Valgkampanalyse
(Håndteres separat.)

