Vedtektsendringer
VEF = vedtektsforslag

VEF-1
Forslag til tillegg til §6.3 fra Olav Handeland (Hordaland) og Lars Anshus Stormo
(Midtre Gauldal/Sør-Trøndelag):
•

•

6.3.1 Eventuelle fullmakter må sendes inn senest 1 uke før landsmøtet, og må
tilfredsstille formkrav vedtatt av kontrollkomiteen. Fullmakter skal arkiveres for å
muliggjøre fremtidig kontroll.
6.3.2 Fullmakter som ved fremtidig kontroll ikke tilfredsstiller formkrav eller innehar
andre feil/mangler, skal annulleres og kan føre til at tidligere vedtak ugyldiggjøres.

Det ble betydelig og unødvendig mye støy og kaos på LM17 pga. blant annet bruk av
fullmakter. For å unngå lignende tilstander andre ganger er det best å avklare eventuelle
fullmakter før landsmøtet.
En fullmakt bør også inneholde et minimum av kvalitet for å sikre at identitet til fullmaktgiver
er korrekt og avgrensing av fullmakt er spesifisert. Kontrollkomiteen bør ha mandat til å vedta
nødvendige formkrav (som et minimum standard for organisasjoner / aksjeselskap). I tillegg
bør fullmakter arkiveres slik at innholdet ved et senere tidspunkt kan kontrolleres. Dersom
fullmakter ikke er korrekt må de annulleres, og dersom da vedtak minus frafalne stemmer
faller må dette få tilbakevirkende kraft og føre til at nevnte vedtak ugyldiggjøres.

VEF-2
Forslag til tillegg i 15.4 fra Olav Handeland (Hordaland) og Lars Anshus Stormo
(Midtre Gauldal/Sør-Trøndelag):
•

•

15.4.1 Eventuelle fullmakter må sendes inn senest 1 uke før årsmøtet, og må
tilfredsstille formkrav vedtatt av sentral kontrollkomite. Fullmakter skal arkiveres for å
muliggjøre fremtidig kontroll.
15.4.2 Fullmakter som ved fremtidig kontroll ikke tilfredsstiller formkrav eller innehar
andre feil/mangler, skal annulleres og kan føre til at tidligere vedtak ugyldiggjøres.

Begrunnelse: Se forslagstekst under VEF-1 for tillegg til §6.3.

VEF-3
Forslag fra Geir Aaslid (Akershus)
•

8 Landsstyret

Nytt ledd 8.8 tillegges paragrafen:
«8.8 Paragraf 8 om Landsstyret trer i kraft når partiet får minst 1000 betalende medlemmer.»
Begrunnelse: Med mange fylker helt uten fungerende fylkeslag og et lavt medlemstall i øvrige
fylker har det ingen hensikt å bruke tid og krefter nå på paragraf 8 som hele tiden har vært en
sovende paragraf.

VEF-4
Forslag fra Geir Aaslid (Akershus), Olav Handeland (Hordaland) og Svein Mork Dahl
(Aust-Agder)
Siste setning i § 9.1 endres med tillagt tekst etter komma:
«I tillegg har Unge Pirater et fast styresete med stemmerett og styreansvar som blir valgt av
landsmøtet i Piratpartiet etter forslag fra Unge Pirater selv, forutsatt at Unge Pirater kan
dokumentere minst 20 betalende medlemmer i ungdomsorganisasjonen.»
Begrunnelse: Unge Pirater har aldri hatt mange medlemmer, og organisasjonen bør vokse før
en stor påvirking i sentralstyret kan forsvares.Det er et demokratisk problem at det er så få
stemmer bak Unge Piraters sete i sentralstyret, samtidig som det er problematisk dersom Unge
Pirater skal ha et sete med stemmerett uten ansvar for beslutningene som blir fattet.

VEF-5
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
•

Teksten i paragraf 3.2 endres fra gammel tekst i første avsnitt under, til ny formulering
i andre avsnitt under:

«3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt
programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig
flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.»
til
«Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt
programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet vedtas hvert enkelt
forslag med alminnelig flertall.»
Begrunnelse:

Ingen andre parti i Noreg, i alle fall ingen av stortingspartia, har krav om 2/3 fleirtal for
heilskapleg endring av prinsipprogram (som samsvarar vårt kjerneprogram). Eg fekk vite det
av møteleiar på landsmøtet i Bergen.

VEF-6
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Fjern §1.3:
«Forretnings- og postadresse er St. Olavs plass 2, 0165 OSLO.»
Begrunnelse:
Piratpartiet har nettopp av praktiske og økonomiske årsaker flytta kontor til ei anna adresse til
Oslo. Postadresse har blitt endra til ein postboks i same by. Derfor må dette punkt vekk så fort
som mogleg. Det er uansett ikkje nødvendig å skrive å skrive i vedtektene kor partiet held til.

