VEF 9.3: Formalisere ungdoms- og studentorganisasjon
FORSLAG 1:
Forslagsstiller: Olav Handeland, Svein Mork Dahl, Thomas Gramstad
Beskrivelse: Dagens tekst angående Unge Pirater bærer preg av å være tilpasset til
midlertidige vilkår, og bør erstattes med en tekst som passer bedre på generelt grunnlag.
Tilsvarende tekst bør legges til for Piratstudentene slik at begge organisasjoner formelt kan
komme i gang med samarbeidet med hovedorganisasjon.
Forslag: Erstatte dagens tekst med under nevnte ny tekst, og opprette punkt 9.1.2 og 9.1.3,
9.2.4, samt oppdatere § 9.4 angående beslutningdyktighet.
Opprinnelig tekst:
9.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til
6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets partisekretær har møteog talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. 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.
Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.
9.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets
beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme
utslagsgivende.

Ny tekst:
9.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til
6 andre styremedlemmer som velges av landsmøte. Styremedlemmer velges for to år.
Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.
9.1.2. Forutsetning for at tilknyttede organisasjoner skal ha styrerepresentasjon i
sentralorganisasjonen er at styrerepresentasjonen er gjensidig. Fulle rettigheter som
styremedlem kan ikke tiltres før representasjonen er gjensidig, men valgte kandidater kan
møte i styremøtene med møte og talerett.
9.1.3. Landsmøtet i Unge Pirater kan for ett år av gangen velge ett styremedlem fra sin
organisasjon som kandidat til valg som ekstra styremedlem til sentralstyret, og velges på
Landsmøtet i Piratpartiet. Dette trer i kraft når medlemstallet i Unge Pirater overstiger 100
medlemmer, eller når Landsmøtet i Piratpartiet gjør et vedtak om å åpne opp for
representasjon for ett år om gangen.
9.1.4. Landsmøtet i Piratstudentene kan for ett år av gangen velge ett styremedlem fra sin
organisasjon som kandidat til valg som ekstra styremedlem til sentralstyret, og velges på
Landsmøtet i Piratpartiet. Dette trer i kraft når medlemstallet i Piratstudentene overstiger 100
medlemmer, eller når Landsmøtet i Piratpartiet gjør et vedtak om å åpne opp for
representasjon for ett år om gangen.
9.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets
beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme
utslagsgivende. Ekstra styremedlemmer fra Unge Pirater og Piratstudentene medregnes ikke
angående beslutningdyktighet.

