Piratpartiets årsberetning for 2020

Partiets styre ved styreleder avgir herved årsberetning for 2020, som bygger på vedlagte
regnskap.
Styret mener årsregnskapet for 2020 representerer de faktiske forhold.
Året ble avsluttet med et overskudd NOK 142.592,89 som er overført til annen
formålskapital. Utgående balanse 374.981,70 NOK er fordelt på eiendeler 37.374,74 NOK
og innskudd i bank, fordelt over 3 konti, på NOK 330.606,-.
Partiets formålskapital har endret seg fra NOK xxxxxx ved årets start til NOK xxxxx ved
utgangen av året.
Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at tiltak for å styrke økonomien
er gjennomført. Det er i 2020 kostnadsført revisjon med kr 25.000.Partiet hadde for 2020 en tydelig oppgang i medlemsantallet, med 144 betalende
medlemmer ved årets start og 250 ved årets slutt.
Partiet har hatt en ansatt i 2020 i 1/6 stilling frem til juni da kontrakten gikk ut, med arbeidet
utført fra hjemmekontor. Partiet har ikke iverksatt tiltak mht likestilling og er unntatt for kravet
om obligatorisk tjenestepensjon. Sykefraværet har i 2020 vært null, og arbeidsmiljøet er fullt
ut tilfredstillende.
Partiets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
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Piratpartiet har vært igjennom et spennende år i styreperioden 2020/2021 der vi har gjort
endringer i organisasjonen og i regnskapsførselen for å spare penger, og for å frigjøre
kapasitet til å kunne drive med det som er vår kjernevirksomhet nemlig drive piratpolitikk.
Det er lagt ned 1000-vis av timer i frivillig arbeid for å drifte partiet, og det siste året har
partiet vært drevet 100 % på frivillig basis.
Jeg mener styret har lykkes godt med den innsatsen man har lagt ned, og at vi er klare for
valgkampen fremover. Vi har drevet på sparebluss i lang tid for å sikre at vi har midler til å
drive en effektiv valgkamp i år.
Som styreleder vil jeg berømme styrets arbeid, og det teamet vi nå har i partiets ledelse.
Styret har en relativt god kjønnsbalanse i forhold til medlemsmassen, og vi har jobbet godt
sammen over flere år, og har funnet en god arbeidsform som gjør oss effektive og fleksible.
Jeg har et ønske om at vi kan beholde dette teamet gjennom valgåret dersom resten av
styremedlemmene ønsker gjenvalg.
Vi har satt oss noen hårete mål for valget, og igjennom analyser av hvordan våre ulike
poster treffer har vi funnet ulike grupper kjernevelgere for partiet som vi vil fokusere på i
valgkampen. Den viktigste gruppen kjernevelgere er personer mellom 18 og 35 år. Unge
mennesker i etableringsfasen med gode kunnskaper om IT og internett, som er opptatt av
jobbtilgjengelighet, egen økonomi og vanskene med å komme inn på boligmarkedet, psykisk
helse og personvern. Den andre hovedgruppen er selvstendig næringsdrivende og gründere
som er opptatt av bedre velferdsordninger for dem, bedre finansiering av gründervirksomhet
og forenklinger i byråkrati. Den siste gruppen vi har sett som satsingsområde er kvinner i
alderen 25-45 som faktisk har reagert mer positivt på piratpartiets budskap enn vi skulle tro
når vi ser på sammensetningen av medlemsmassen.
I fokusgruppen ser vi at blant annet disse sakene fenger:
Gode og åpne politiske prosesser Partiet som tar vare på de små og mellomstore bedriftene for å sikre arbeidsplasser
Partiet for sofasitterne
Liberal næringspolitikk for småbedriftene og gode velferdsordninger - borgerlønn
Inkludering og integrering av alle
Digitalt folkeparti
Reform av opphavsretten
Tannhelse inn i egenandelsordningen
De to siste er direkte rettet mot valgdagen:
Gratis bomring og parkering på valgdagen
Gratis kollektivtransport på valgdagen
Vi ser også at følgende verdier er viktige for våre potensielle velgere:

1. Grasrotdemokrati
2. Sosial rettferdighet og like muligheter

3. Digitale rettigheter
4. Ikkevold
5. Desentralisering
6. Lokalbasert økonomi
7. Likeverd og personlig frihet
8. Respekt for ulikhet
9. Personlig og globalt ansvar
10. Bærekraft
Vi er et blokkuavhengig sentrumsparti, og vi skal fylle rommet som et klassisk sentrumsparti
ettersom de tidligere sentrumspartiene har beveget seg ut mot ytterfløyene i politikken. Vi
skal være partiet som har løsninger for fremtiden, ikke nok et parti som drømmer seg tilbake
til gyldne tider på femtitallet, og ideologiske dogmer som er omlag 200 år gamle. Piratpartiet
er partiet for den nye digitale arbeiderklassen og gründerne.
Piratpartiet skal sikre frihet for enkeltindividet og gode fellesordninger for felleskapet.
Fremtidens samfunn er ikke et samfunn der man må velge mellom frihet og velferd. En bolig,
mat på bordet, og et verdig liv til alle er mulig med Piratpartiet.
Selv om vi har klart å stille lister i nesten alle valgdistrikt med et par unntak er vi ikke i mål.
Der vi ikke klarte å stille lister er det fordi vi ikke har hatt medlemmer, eller ikke klart å sikre
oss lokale tillitsvalgte selv om vi begynte dette arbeidet allerede i desember. Men vi har lister
i alle regioner, så i underkant av 90 % av Norges befolkning kan i år stemme på Piratpartiet.
VI ønsker å ihvertfall firedoble antallet stemmer fra sist valg, og vi tror også at vi skal klare å
gjøre det beste valget for Piratpartiet i historien, men vi trenger dere til å hjelpe oss til å spre
vårt budskap. Vær stolt av å være pirat, del våre innlegg, delta i valgkampen, vær frivillig
under Arendalsuka, og ikke minst delta i debatten.
Piratpartiet er ingenting uten dere.
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