
Årsberetning 2016 

Årsberetning for Piratpartiet 2016 

Tidsrom: mars 2016 – april 2017 

Allerede kort tid etter landsmøtet i 2016 endret styrets sammensetning seg. Daniel 
Davidsen trakk seg fra sitt verv, og Raymond Johansen ble supplert inn i styret. 
I april møttes sentralstyret i Trondheim, med unntak av Manuel som ikke hadde tid den 
måneden, og Unge Piraters representant som var syk.  Under dette møtet valgte styret å 
ta i bruk Wire sin kommunikasjon. På Wire har styret koordinert flere leserinnlegg, 
poster på sosiale medier, innkjøp av merch (i samarbeid med generalsekretær) og andre 
forefallende styreoppgaver. Bruken av jevnlig kommunikasjon har også senket behovet 
for formelle styremøter, som en kan se møtereferatene. En ulempe med denne måten å 
koordinere styrearbeid på er at det ikke føres referater slik det blir på et styremøte.  

Styrets sammensetning slik den ble valgt på landsmøtet 2016: 
Leder: Tale Haukbjørk Østrådal 
1.Nestleder: Nestleder (organisatorisk) Gorm Hanssen 
2.Nestleder: (politisk) Øyvind Eikrem 
Styremedlem: Manuel Lains - Har vært fraværende fra styremøter siden 17. mars 
2016
Styremedlem: Daniel Ingar Davidsen - trakk seg 12. mars 2016 på SMS til 
generalsekretær 
Styremedlem: Øyvind Nondal - trakk seg 9. desember pr. e-post til partiets 
postmottak 
Overtatt etter Daniel Davidsen - Raymond Johansen 
Overtatt etter Øyvind Nondal -  Davor Poljcic 
1.vara: Raymond Johansen 
2.vara: Davor Poljcic 
3.vara: Tobias Brox - trakk seg 12. desember pr. e-post til styret. 

Året som gikk 

Medlemstall har holdt seg meget stabilt, på 551 pr.01.05.2017 og så langt i år 
har vi 116 betalende, mot 86 i hele fjor. 
111 stemmeberettigede medlemmer under landsmøtet i Bergen 6.-7. mai 2017. 
Vi hadde 5 aktive og 14 passive fylkeslag i fjor 
Vi hadde 3 lokallag. 
Medlemsgrupper: Ingen 

Styrets arbeid 

Styret har siden landsmøtet 2016 arbeidet med å realisere de målsettinger som ble 
vedtatt. Styret, som har hatt en rekke nye medlemmer, har jevnlig hatt møter, og 



arbeidet har generelt sett vært effektivt, dog preget av begrensede tilgjengelige 
ressurser. Styret har satt seg langsiktige politiske mål som de har ambisjoner om å ta 
fatt på å realisere ved det kommende valget høsten 2017. 
Kalenderåret 2016 ble, slik som 2015, preget av underslaget samt den manglende 
rapportering som har funnet sted i kjølvannet av den mangelfulle driften av partiet. 
Styret har systematisk arbeidet, i tett kontakt med Partilovnemda, for å overholde 
gjeldende lover og forskrifter samt å reparere manglende rapportering fra tidligere år. 
Erfaringen er at den svake økonomiske situasjonen setter grenser hvor hvilken aktivitet 
det er mulig å ha for Piratpartiet økonomisk. 
Styret har sett seg nødt til å gripe inn i driften av fylkeslag som ikke har overholdt 
partiets vedtekter og de krav som finnes i lover og forskrifter. Det er med beklagelse at 
Styret har vært nødt til å suspendere flere medlemmer fra partiet. Disse 
suspensjonssakene vil bli gjenstand for behandling ved det kommende landsmøtet i mai 
2017.

Våre suksesser 

Nettsiden, e-post server og wiki ble flyttet til ny leverandør fordi gammel tech 
ikke ga den nye administrasjonen og de siste to styrene tilgang før november 
2016.
Nettsiden - Det er planer om et enklere skin. medlemsdatabasen vi trenger og 
alle betalingsløsningene er nærmere enn noensinne. Det må noe utviklingskost til 
for å få en medlemsdatabase som dekker behovet til administrasjonen og de 
planene som er lagt. Dette er godkjent av to landsmøter og medlemsdatabasen 
må også tilpasses krav fra blant annet datatilsynet. Administrasjonen ønsker en 
database der medlemmer kan styre sine egne data fullt og helt uten mye manuell 
administrasjon av medlemsdatabasen. 
Kontoret er på langtidskontrakt og er uoppsigelig inntil juli 2020. 
Sekretariatet har styrket litt det siste året, men ikke nok. 
Mer aktivitet i sosiale media - en viktig måte å nå fram til mange potensielle 
medlemmer og velgere 

Forbedringspotensiale

Arbeidet var for vår del preget av ressursknapphet og lite engasjement utenom 
noen få veldig hardt arbeidende mennesker i sekretariatet og sentralstyret. 
Økonomi - vi er nå på nullpunktet etter underslaget og er i ferd med å få kontroll 
på situasjonen. 
Vi har ikke klart å etablere et landsstyre til tross for et stort engasjement i mange 
fylker. 
Mye administrativt arbeid har lagt en demper på det politiske arbeidet til styret. 
Det er et klart forbedringspotensiale når det gjelder synlighet i media. 
Vi vet at vi kan bli bedre når det gjelder likestilling i virksomheten, spesielt når vi 
ikke har hatt tiltak som er iverksatt. Tiltak må derfor planlegges iverksatt for å 
fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om 
likestilling mellom kjønnene. De partileddene sine styrer som peker seg positivt 
ut er: 
Vest-Agder: 2 mann, 1 kvinne 
Aust-Agder: 3 menn, 1 kvinne 
Midtre Gauldal lokallag: 1 mann, 2 kvinner 



Økonomi

Økonomisk årsrapport kommer når den 3. regnskapsføreren er ferdig. Det er et tett 
samarbeid mellom generalsekretær og Ecit Services AS (tidligere Merisma AS regnskap) 
for å få tallene ferdig så raskt som mulig. Selv om planen var å få et regnskap ferdig før 
landsmøtet var ikke det mulig med den tidsfristen vi har. Bakgrunnen for at styret måtte 
inngå avtale med ny regnskapsfører har sammenheng med at Restaureringsprosjekt AS 
nektet å levere når det ble bedt om det. Dette tvang styret til å finne en ny 
regnskapsfører og starte alt arbeidet på nytt i november 2015. Pga. manglende 
dokumentasjon som kom sent ble ikke arbeidet satt fullt i gang før i starten av 
november 2016. 
Etter underslaget i fjor måtte styret inngå låneavtaler med tre medlemmer. Det siste 
lånet på 100.000,- var ikke tilbakebetalt 31.12.2015, men ble tilbakebetalt i januar 
2016. Året har altså gått med til å holde kontroll med kontantstrømmene i partiet og 
sikre at Piratpartiet fortsatt kommer til å få statsstøtte. Partilovnemnda og SSB blir holdt 
løpende orientert om situasjonen og støtten fortsetter derfor å komme inn. 
For 2017 er det så sikkert som det kan være at Piratpartiet rapporterer regnskapet innen 
fristen 1. juni 2016. Dette regnskapet blir altså offentliggjort med det samme det er 
klart og revidert, og det blir forhåpentlig før landsmøtet i Bergen. 
Siden regnskapet ikke kan fremlegges ble det besluttet at å legge ved kontobevegelser 
er en god idé for å forklare hvordan den økonomiske situasjonen er for partiet akkurat 
nå. Som styret rapporterer vil 2016 markere vendepunktet der et budsjett vil være 
styrende for siste halvdel av året. I tillegg fikk vi pålegg i mars om å ferdigstille 2013 fra 
revisor.
Kommentar generalsekretær: Vi har falt stygt tre ganger. Så det er intet handlingsrom 
med mindre vi får gaver og donasjoner, som må rapporteres for alle lag i Piratpartiet til 
Partilovnemnda innen 4 uker etter at de er mottatt for at vi skal kunne beholde dem. 

Generalsekretær har anbefalt styret å signere regnskapene som de er fremlagt. 

Årsberetning 2014 revidert av revisor, Moore Stephens DA 
Regnskap 2014 revidert av revisor More Stephens DA 
Revisors rapport for 2014, More Stephens DA 
Årsberetning 2015 revidert av revisor Moore Stephens DA 
Regnskap 2015 revidert av revisor More Stephens DA 
Revisors rapport for 2015, More Stephens DA 

2013 er like om hjørnet, men litt mer usikkert om 2016-regnskapet og denne 
årsberetningen kan bli ferdig revidert før landsmøtet 2017. Målet er å rapportere iht. 
loven i år. Dvs. ferdig reviderte årsregnskap og årsberetninger for 4 år. 

Partiets drift 
Det forutsettes videre drift, og forutsetningene er til stede. Men kun med forbehold om 
at partiet faktisk klarer å etterleve egne vedtekter og alle aktuelle lover, forskrifter og 
rundskriv, bl.a. ettersom vår partistøtte er avhengig av dette, som også er vår viktigste 
inntektskilde. Slik at vi altså vil løpe på usikkerhet i tilfelle aktuelle spilleregler ikke blir 
fulgt. Noe vi allerede har fått bekreftet ved en avkortning av partistøtte fordi nevnte 
regler ikke har blitt fulgt tidligere år. Dette betyr at hvis reglene ikke følges, må vi 
forvente at Partilovnemda vil avkorte partistøtten vår ytterligere, og kommer vi under et 
visst inntektsnivå, vil det ikke lengre være realistisk å kunne møte våre økonomiske 
forpliktelser og dermed heller ikke å drive et politisk parti. Fordi tap av partiets 
egenkapital utløser handleplikt hos styret, iht. aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, 
til å både iverksette tiltak for å sikre videre drift, eller å oppløse selskapet (partiet). 
Ettersom det er lite sannsynlig å klare å fremskaffe noen få hundretusener hos en rik 



onkel på kort varsel, vil dette i praksis bety at vi er tvunget til å legge ned partiet. 
Denne årsakssammenhengen er i tillegg noe både aksjeloven og allmennaksjeloven 
pålegger Piratpartiet å ta med i årsberetningen. 

Sagt annerledes: Vi er tvunget til å enten følge spillereglene eller velge mellom en hel 
verden av ubehageligheter og legge ned driften. 

Miljø
Piratpartiet har ingen utslipp til miljøet. Det pekes på at partiet kildesorterer iht. 
huseiers rutiner og bruk av betryggende aktører som ansees til å fungere godt nok. 

Rutiner, prosedyrer og oppfølgingsarbeid 
Piratpartiet har som alle de andre internasjonale piratpartiene også piratkodeksen. I 
tillegg har våre partiledd vedtektsfestede plikter som å avholde styremøter, årsmøter, 
politisk aktivitet, søknad om og innrapportering av midler. Organisatorisk nestleder, 
Gorm Hanssen og generalsekretær har fulgt opp partileddene økonomisk, slik at alle de 
som har hatt aktivitet har fått hjelp fra sentralt til å søke partistøtte og økonomisk 
innrapportering. Det legges ikke skjul på at motarbeiding fra noen få har både krevd 
handling og gitt slitasje slik at vi ikke har fått til å følge opp våre retningslinjer, 
prinsipper og standarder på en bedre måte. 

Møter
Sentralstyrets møter har vært relativt få siden forrige landsmøte. Dette er delvis fordi vi 
rett har hatt altfor mange styremøter i forhold til hvor mange beslutninger det var behov 
for å ta, men også fordi de grove linjene allerede ble trukket opp på Trondheimsmøtet i 
tidlig april 2016.  

Her er hva sentralstyret besluttet: 

1. Listearbeidet foran Stortingsvalget 2017 skal startes i november 2016.  

2. Innkjøp så raskt det lar seg gjøre 
   - 2-5000 t-skjorter med trykk 
   - penner med trykk 
   - klistremerker med logo 
   - øyelapper ble nevnt som en god idé 
   - buttons med logo.  

Det ble nevnt av undertegnede at likviditeten ikke ville være tilstede før første utbetaling 
i 2017. For å løse denne utfordringen minnet jeg styret på at det ligger et vedtak om å 
starte et AS med Piratpartiet som 70%-eier. Dette vil med dagens tilstand ikke være 
mulig å få til. Det ble diskutert seriøst med både Nondal og Gorm om hvordan vi kunne 
løse denne utfordringen for å sikre levering tidlig i 2017 og ikke midt i året. Ingen av 
dem var villig til å ta risikoen som et medeierskap er, så flere løsninger ble diskutert.  

3. Innkjøpet skal deles ut som pakker til medlemmene i 2017.  

4. Kontoret beholdes og styrkes med den forventede medlemsmassen som kommer i 
2017. Dvs. at det var enighet om å ha "stasj" på kontoret som drar folk vi trenger dit for 
å jobbe. 

5. Det ble gitt en god og sterkt utvidet beskrivelse på den økonomiske situasjonen og 
når likviditeten vil gjøre det mulig å iverksette planene. 



6.  På grunn av at IT avdelingen ikke hadde gitt oss tilgang til vår egen IT infrastruktur, 
besluttet vi å bytte tjenesteleverandør. 

StemPirat valget 2017

Når næringsinteresser kjøper seg politisk makt, trengs det aktivister for å nekte dem 
denne tilgangen. Hele poenget er at det er folket som skal bestemme, ikke et oligarki 
eller et anarki. Piratpartiet er disse aktivistene, og i valget 2017 utfordrer vi oligarkene. 
I tillegg har regjeringspartiene foreslått å innføre et digitalt grenseforsvar, som er en 
blåkopi av den svenske FRA-loven. Dette forslaget er en reprise av 
Datalagringsdirektivet.

Oversikt over møter i sentralstyret:  

2017  

April

Referat fra sentralstyremøte 2017-04-19

Mars

Referat fra sentralstyremøte 2017-03-27  
Referat fra sentralstyremøte 2017-03-23  
Referat fra sentralstyremøte 2017-03-15  

Februar

Referat fra sentralstyremøte 2017-02-23  
Referat fra sentralstyremøte 2017-02-17  
Referat fra sentralstyremøte 2017-02-07  

Januar

Referat fra sentralstyremøte 2017-01-17  
Referat fra sentralstyremøte 2017-01-09  
Referat fra sentralstyremøte 2017-01-06  

2016  

Desember  

Referat fra sentralstyremøte 2016-12-30  

November  

Referat fra sentralstyremøte 2016-11-03  



August  

Referat fra sentralstyremøte 2016-08-31  

April

Referat fra sentralstyremøte 2016-04-09/10  

Mars

Referat fra sentralstyremøte 2016-03-17 

Merk: I tidsrommet mellom 10.04.2016 - 31.08.2016 har sentralstyret ikke avholdt 
styremøter. Årsaken er at det ikke har vært behov, vi har ikke hatt penger. På grunn av 
høye kostnader til: Regnskap, revisjon, refusjon og tilbakebetaling av lån.   

Fylkeslag og lokallag som er blitt fratatt partistøtte: 

0170100 PIRATPARTIET Østfold 
0170200 PIRATPARTIET Akershus 
0170300 OSLO PIRATPARTI 
0170500 PIRATPARTIET Oppland 
0170700 PIRATPARTIET Vestfold 
0171000 PIRATPARTIET Vest-Agder 
0171001 PIRATPARTIET Kristiansand 
0171100 ROGALAND PIRATPARTI 
0171200 PIRATPARTIET Hordaland 
1170200 Akershus Unge Pirater 
1171000 UNGE PIRATER VEST AGDER 

Manglene er på grunnlag av vårt uttrekk fra portalen 30. januar 2017. Vi er kjent med at 
noen partier - etter vårt uttrekk -  har registrert nye partiledd pga. 
kommunesammenslåinger. Vi ber dere i så fall sørge for at også de registreres med 
fullstendige opplysninger. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil i løpet av de aller nærmeste dagene sende oversikt 
over partiledd der det er registrert ugyldige e-postadresser i portalen. 
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