Protokoll LM2020 Piratpartiet
Dagsorden:
-Lørdag:
11:00: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.
11:50: Velkommen
12:00: Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokoll-underskrivere
Etter forslag fra salen ble :
Olav Handeland valgt som møteleder
Svein Mork Dahl valgt som referent.
Som Protokollunderskrivere ble Ståle Olsen og Targeir Attestog valgt.

12:15: Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden er godkjent

12:30: Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning

Velkomstvideo fra Bailey Lamon, Chairperson PPI

13:00: Sak 4: Fremleggelse av regnskap (dok1) (dok2) (dok3) (dok4) for 2019, samt også
budsjett 2019
Forretningsfører ikke tilstede. Svein Mork Dahl presenterer regnskapet.

Landsmøtet tar regnskapet til etterretning.
Budsjettet er ikke styrebehandlet.

13:45: Sak 5: Valg til sentralstyre
Det fremmes ingen nye kandidater.
Svein Mork Dahl valgt som ny partileder med 69 % av stemmene.
Linda Tørklep valgt til Politisk nestleder med 53%. Thomas Bestorp stilte etter benkeforslag og
fikk 47 % av stemmene.

Valg av sentralstyremedlemmer:
Thomas Bestorp valgt for 2 år.
Morten Hovland Jakobsen valgt for 1 år.
Ytterligere kandidater:
Thomas Gramstad
Kari Toreskaas
Filip Aasheim

Vara:
Thomas Gramstad valgt inn 1. vara
William T. Svendsen valgt inn som 2. vara
Kari Toreskaas valgt inn som 3. vara

14:30: Sak 6: Valg til kontrollkomité, programkomité, og valgkomité
Valg til kontrollkomiteen:
Øystein Middelthun og Filip D. Aasheim ble valgt til kontrollkomite.

Programkomiteen:
Følgende ble foreslått til programkomiteen:
Targeir Attestog
Svein Mork Dahl
Olav Handeland
Thomas Gramstad
Linda Tørklep
Morten Hovland Jakobsen
Alle ble valgt.

Valgkomite:

Følgende ble foreslått:
Ståle Olsen
Targeir Attestog

Valgt ved akklamasjon.

14:45: Sak 7: Valg av revisor

Moore Stephens gjenvalgt som revisor.

Styret får fullmakt til å finne ny revisor. Valg av ny revisor gjøres på FDL i løpet av 2020.

Søndag:
11:45: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.
Møtet startet 12.05.

12:00: Sak 9: Vedtektsendringer

12:00: VEF 9.1: Endre § 6.8 punkt 4.
Saken ble enstemmig vedtatt.

12:15: VEF 9.2: Endre § 6.3
Saken ble enstemmig vedtatt.

12:30: Sak 10: Andre (innkomne) saker

12:30: AF 10.1: Foredrag av Michal Gill, tsjekkisk piratpolitiker og medlem av PPI: Hvordan
er det å være pirat i Tsjekkia - der Piratpartiet har over en halv million stemmer? Hva
skjedde i 2017?
Informasjonssak

13:00: Spørsmål og svar
14:00: AF 10.3: Flytt resolusjoner fra FDL i desember 2019 inn i politisk program
Flyttet under landsmøtet.

Legg til under «Piratpartiet vil» i 4.3 Spill og e-sport:
Piratpartiet skal arbeide for at det lanseres et norsk spillkollektiv for indie-utviklere og
tilhørende kunstnere, med fokus på tilgang til fasiliteter og -teknologi, samt lave leve- og
arbeidskostnader
Stemmes inn med 73 % av stemmene

Legg til under «Piratpartiet vil» i 4.1 Skole og utdanning:
Erstatte et evnt. IKT/Kode-fag på grunnskolen med Teknologifag som endres annet
hvert år for å holde tritt med teknologiske trender.

Stemmes inn med 79 %

Legg til under «Piratpartiet vil» i 1 Demokrati og samfunn:
Avskaffe den udemokratiske sperregrensen og avskaffe justeringer i hvor mange
representanter et visst antall stemmer gir i både stortingsvalg, fylkesvalg og
kommunevalg.
Falt. 50 % mot
Det fremmes et alternativt forslag. Disse settes opp mot hverandre.

Legg til under «Piratpartiet vil» i 1 Demokrati og samfunn:
Piratpartiet ønsker å avskaffe sperregrensen.
Vedtatt med 87 % av stemmene.

Legg til under «Piratpartiet vil» i 5.3 Skatt og rammevilkår :

Piratpartiet ønsker å arbeide for å utvikle en egen elektronisk løsning for å registrere
skatteavdrag for deltakelse i folkefinansieringer av ikke-kommersielle initiativ som
produserer samfunnsgoder med fri og gratis tilgang.
Falt under avstemning.
Reformulering av innlegget. Sakene settes opp mot hverandre.

Legg til under «Piratpartiet vil» i 5.3 Skatt og rammevilkår :
Piratpartiet ønsker at det skal gis skattefradrag for deltakelse i folkefinansieringer av
ikke-kommersielle initiativ som produserer samfunnsgoder med fri og gratis tilgang
Vedtatt med 87 % av stemmene.

13:30: AF 10.2: Diskusjon angående tiltak for økonomisk vekst etter koronavirus-krisen
Diskusjon rundt koronakrisen.

Res 1.
Piratpartiet i Norge vil føre an i tilretteleggingen av det norske samfunnets fremtidige
kapasitet når det gjelder bruk av møteteknologi, produksjon av legemidler og
helseteknologi

Res 2.
All form for statsfinansierte nyheter distribueres på egne seksjoner av nyhetssteder som
ikke har reklame eller betalingsmur

Res 3.
Nyheter som handler om viktige saker som påvirker liv og død skal ikke legges bak en
betalingsmur

Benkeforslag om sammenslåing av resolusjonene:
Res 4.
Piratpartiet i Norge vil føre an i tilretteleggingen av det norske samfunnets fremtidige
kapasitet når det gjelder bruk av møteteknologi, produksjon av legemidler og
helseteknologi.
All form for statsfinansierte nyheter distribueres på egne seksjoner av nyhetssteder som
ikke har reklame eller betalingsmur
Samfunnskritiske hendelser som Corona, katastrofer, pandemier, som omhandler liv og
død artikler bør ikke være bak betalingsvegg

Alle 4 forslagene er vedtatt separat, og kan brukes hver for seg.

14:15: AF 10.4: Eventuelt
Svein snakker om veien fremover.

15:00: Sak 8: Eventuelt
Ingen forslag

Landsmøtet lukkes kl. 15.15,
--------------------------------------

Søndag 19.04.2020
Kristiansand
Signaturer:

Targeir Attestog

Ståle Olsen

