Protokoll for ekstraordinært årsmøte i Hordaland
Piratparti 2017-03-22
Saksliste:
1. Konstituering.
a. Valg av møteleder og referent
b. Godkjenning av innkalling
c. Valg av protokollunderunderskrivere
d. Forretningsorden for møtet
2. Utvidelse av stemmerett
3. Uttalelser til partiet og sentralstyret
a. Gjennomsiktighet i Piratpartiets arbeid.
b. Mistillit.
c. Andre uttalelser.
4. Nominasjoner til stortingslisten.
5. Økonomi.
6. Utsettelse av ordinært årsmøte til etter landsmøtet.
7. Supplering av styret.
Møtet satt 18:30 - 5 stemmeberettigede har møtt. Disse er Geir Martin Ohna, Olav Handeland,
Ørjan Langbakk, Håvard Hatlevik, Stewart Forest

Sak 1 - Konstituering
Bokstav a. Valg av møteleder og referent.
Møteleder: Olav Handeland
Referent: Håvard Hatlevik
Valgt ved akklamasjon
Bokstav b. Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak: Det er kommet en feil i innkallingen ved at det er innkalt til et lukket møte. Det
presiseres at møtet er åpent. Innkallingen godkjennes med denne rettelsen.
Enstemmig vedtatt
Bokstav c. Valg av protokollunderskrivere.
Følgende to foreslås: Ståle Olsen og Geir Martin Ohna

Enstemmig valgt.
Bokstav d. Forretningsorden.
Det foreslås en presisering til punkt 6 at forslag kan sendes til referent pr. epost.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2 - Utvidelse av stemmerett
Styret foreslår at stemmeretten utvides til å gjelde alle medlemmer som er registrert og har
betalt senest 7 dager før møtet og som har møtt opp til møtets oppstart.
Enstemmig vedtatt.
Styret foreslår også at stemmeretten utvides til å gjelde suspenderte medlemmer.
Enstemmig vedtatt.
Med dette er det 7 stemmeberettigede fra nå av. Utvidelsen gjelder Øyvind Holm og Ståle
Olsen.
Etter behandling av sak 2 forlot en stemmeberettiget møtet. Det er fra dette tidspunkt 6
stemmeberettigede.

Sak 3 - Uttalelser til partiet og sentralstyret
Bokstav a.
Endringstekst forelslått av Ørjan Langbakk:
Styret, på vegne av årsmøtet, kommer med forslag om å kreve at sentralstyret sørger for totalt
gjennomsiktighet i partiets arbeid. Det skal kreves at alle fortrolige leieavtaler avvikles. Videre
skal det kreves at referater fra styremøter er tilgjengelig på wiki eller annen egnet plattform. Det
skal også stilles krav om at regnskapet er synlig i detaljert form og ikke bare minimumskravet til
summeringsposter.
Enstemmig vedtatt.
Bokstav b. - Mistillit.
Det har kommet inn forslag om at årsmøtet fremmer mistillitsforslag mot det sittende
sentralstyret og den sittende generalsekretæren i Piratpartiet.
Forslaget falt med 2 stemmer for og 4 stemmer mot.
Det fremmes subsidiært forslag fra Olav Handeland med følgende forslagstekst:
Hordaland Piratparti jobber for å fremme mistillitsforslag mot sentralstyret og administrasjonen
på landsmøtet 2017. Dette gjerne i samarbeid med andre fylkeslag og medlemmer med et
komplett alternativ til nytt styre.
Forslaget vedtatt med 5 stemmer for og 1 stemme mot.
Det fremmes tertiært forslag fra Geir Martin Ohna om å avvente sentralstyrets redegjørelser på

foranstående landsmøte med følgende forslagstekst
Forslagstekst: Ta alt av mistillit på møte etter LM17.
Forslaget ble ikke behandlet etter at det sekundære forslaget ble vedtatt.
Bokstav c. - Andre uttalelser.
Innkommet forslag fra Ørjan Langbakk med følgende forslagstekst:
De suspensjonene som ble gjort mot Ståle Olsen, Øyvind Holm og Tobias Brox i partiet er
ubegrunnede. De er udemokratisk gjennomført, og kreves ugyldiggjort. Det kreves også at all
historikk som omhandler registrering av disse suspensjonene nullstilles, slik at dette ikke henger
ved personene dette gjelder.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4 - Nominasjonsliste
Det fremmes to alternative forslag til liste:
Fra Håvard Hatlevik:
1. Øyvind Holm
2. Ståle Olsen
3. Geir Martin Ohna
4. Olav Handeland
5. Håvard Hatlevik
6. Ørjan Langbakk
7. Thor Henning Hjorth
8. Tobias Brox
Subsidiært fra Ståle Olsen:
1. Øyvind Holm
2. Ståle Olsen
3. Olav Handeland
4. Geir Martin Ohna
5. Håvard Hatlevik
6. Ørjan Langbakk
7. Thor Henning Hjorth
8. Tobias Brox
9.
Forslaget fra Håvard Hatlevik ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Økonomi
Det har ikke vært økonomisk aktivitet i fylkeslaget. Det er nødvendig å rapportere inn at
inntektene er under 12.000 kr. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å utarbeide og godkjenne et
nullbudsjett.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 - Utsettelse av ordinært årsmøte til etter landsmøtet
Når dette ekstraordinære møtet er gjennomført så vil alle presserende saker for årsmøtet være
behandlet. Styret foreslår å utsette ordinært årsmøte til suspensjonssaken er endelig avklart på
landsmøtet. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å kalle inn til et møte som holdes innen 3 uker
etter landsmøtets avslutning. Styret ber også om årsmøtets tillit til å fungere som styre frem til
det ordinære årsmøtet.
Endringsforslag fra Ørjan Langbakk med følgende vedtakstekst:
Når dette ekstraordinære møtet er gjennomført så vil alle presserende saker for årsmøtet være
behandlet. Styret foreslår å utsette ordinært årsmøte til suspensjonssaken er endelig avklart på
landsmøtet. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å kalle inn til et møte som holdes innen 3 uker
etter landsmøtets avslutning.
Forslaget fra Ørjan Langbakk ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 - Supplering av styret
Flere av styremedlemmene er under suspensjon eller inaktive. Dette har medført utfordringer
med vedtaksdyktighet og styret ber om fullmakt til å supplere med ett ekstra medlem som sitter
frem til neste ordinære årsmøte.
Enstemmig vedtatt.
Det protokollføres at Geir Martin Ohna og Olav Handeland sier seg tilgjengelig for styret.
Møtet hevet kl. 21:46

