Protokoll for Landsmøte i
Piratpartiet 12-13. mai 2018

Lørdag:
Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

Møtet starter 13.20

Forslag til møteledere: Olav og Geir
Valgt som foreslått.
Forslag til referent : Svein
Valgt som foreslått
Forslag til protokollunderskriver: Thomas Gramstad og Ståle Olsen.
Valgt som foreslått
Gjennomgang av forretningsorden.
Ståle og Håvard uttaler seg om forretningsorden. Ber om en liberal fortolkning.
Forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 3: Leders velkomsttale
Partileder Thomas Gramstad holder tale. Talen ligger tilgjengelig på Piratpartiets
YouTube.
Talen ble møtt med akklamasjon.
Sak 4: Foreleggelse av styrets beretning med revidert regnskap (last ned 1/2)
(last ned 2/2) (last ned foreløpig budsjett 2018)

Olav gjengir styrets beretning, og Geir går igjennom regnskapene. Dette ligger
tilgjengelig på Piratpartiets YouTube.
Styrets beretning og regnskapene tas til etterretning. Det gjøres oppmerksom på at
revisor har kommet med sine påpekninger, men revisjonsrapport er ikke forelagt.

Det bes om spørsmål fra salen:
Daniel spør om hva som menes med at det står gjeld til styremedlemmer. Det er
sannsynlig utlegg som ikke er dekket av partiet enda.
Spørsmål fra Targeir om gjeld til lokallag. Dette gjelder penger som er utbetalt til
Pirtpartiet, men som gjelder Oslo Piratpartiet.

Sak 5: Valg til sentralstyre
● LM 5.1: Valgkomiteens innstilling (last ned)
Ståle Olsen presenterer valgkomiteens arbeid.
Kari Toreskaas presenterer sitt kandidatur.
Daniel spør om hvorfor det er en forskjell i Brønnøysundsregisteret og
Partiregisteret. Dette er en problemstilling vi har vært klar over, men vi har ikke noe
godt svar på dette da det ikke er blitt gitt oss noe tilfredstillende svar fra
Brønnysundsregisteret. Vi har forholdt oss til at vi har sendt de endringsmeldinger vi
har kunnet. Vi følger opp saken videre.
Daniel gjør også oppmerksom på at Thomas er aksjonær i BitSpace.

● LM 5.2: Valg av leder og politisk nestleder for 2 år
Innstilling som leder Thomas Gramstad
Thomas informerer om at han er aksjonær i BitSpace.
Thomas valgt som ny styreleder.
Innstilling som 2. nestleder Svein Mork Dahl
Svein valgt som politisk nestleder

● LM 5.3: Valg av ett styremedlem for 2 år
Innstilling som styremedlem Kari Toreskaas.
Kari valgt som nytt styremedlem.

● LM 5.4: Valg av 3 varamedlemmer for 1 år
1. vara: Lars Stormo Anshus
2. vara: Ørjan Langbakk
3. vara: Olav Have Holm
Disse ble valgt samlet, og i den rekkefølgen som forelagt.
Det ble også startet en diskusjon om fremtidens piratpartiets struktur om politiske
talspersoner og eventuelle endringer i valg av styremedlemmer for ett år av gangen.
Denne debatten ble avsluttet fordi det kommer som eget punkt senere.
Sak 6: Valg til kontrollkomite, programkomité, og valgkomite.
● Forslag til programkomité for LM18

Kan en partisekretær være medlem i komiteer og utvalg? Dette er en prinsipiell
avklaring, og et spørsmål om rollevalg.Man er eentuellt medlem som medlem i
partiet, og ikke utifra posisjon eller ansettelsesforhold. Prinsipielt ser man ikke noe
problem med dette, men ordinære habilitetsregler gjelder. Det er ikke gjort noe
spesifikt vedtak på dette, noe som eventuelt må fremmes senere.

Avstemning som samlet eller enkeltvis. Forslaget om enkeltvis avstemning falt.

Programkomiteen ble valgt samlet, som foreslått. Alle valgt som ordinære
medlemmer,

Valgt til Kontrollkomiteen:

Øystein Middelthun tar gjenvalg som leder av Kontrollkomiteen. Øystein Middelthun
ble valgt som leder av Kontrollkomiteen.

Skriftlig forslag fra Håvard: Kontrollkomiteen gis mandat til å supplere seg selv med
inntil 2 medlemmer, på eget initiativ og etter forslag fra styret.
Forslaget ble vedtatt.

Valg til Valgkomiteen:

Landsmøtet innstiller som følgende:
Leder Ståle Olsen, Raymond Johansen og Targeir Attestog.
Forslaget ble vedtatt.

Sak 7: Valg av revisor

Landsmøtet innstiller på gjenvalg av nåværende revisor. Moore Stephens
Forslaget ble vedtatt.

Sak 8: Eventuelt
● E 8.1: Hilsen fra Internasjonalt team

Raymond Johansen hilser fra Internasjonalt team via Google Hangouts / Skype.

Etter hilsenen fra Internasjonalt Team avsluttes den formelle delen av lørdagens
landmøte kl. 16.00.

Lørdag avsluttes med to foredrag fra ca. kl. 17:00
● Manuel Pettersen Lains og Christian Lains (BitSpace): Introduksjon til
EOS-blokkjeden.
Nye teknologier og verktøy for politisk og økonomisk innovasjon.
● Wajid Malik: Å komme til enighet i fellesskap.

Verktøy for å skape konsensus blant fremmede. Et foredrag om flytende demokrati
og dets praktiske bruk i organisasjoner. Mekanismer for delegering og votering ved
bruk av EOS-blokkjeden. Demo av nytt GUI-verktøy som Wajid utvikler.
Søndag:
Landsmøtet starter opp igjen kl 12.30.
Testing av avstemningsverktøy.

Sak 9: Vedtektsendringer
● VEF 9.1: Endring av §9.6 og ny §9.7 (last ned)
Olav fremllegger forslaget for landsmøtet. Det er ingen spørsmål eller innspill fra
salen.
Endriingen ble enstemmig vedtatt
● VEF 9.2: Endring av §4.2 og §6.1 (last ned)
Geir fremllegger forslaget for landsmøtet. Det er ingen spørsmål eller innspill fra
salen.
Endriingen ble vedtatt
● VEF 9.3: Endring av §3.4 (last ned)
Geir fremllegger forslaget for landsmøtet. Spørsmål fra Targeir om hvem som utgjør
internasjonalt team. Svein forteller at internasjonalt team består av undertegnede og
Raymond. Raymond er også styremedlem i PPI og Svein er valgt til revisor i PPI, så
vi er godt representert i PPI. PPEU er dominert av EU-partier.
Endriingen ble vedtatt
● VEF 9.4: Fjerning av §12 med tilhørende endringer i diverse andre
paragrafer (last ned 1/2) (last ned 2/2)

Olav fremllegger forslaget for landsmøtet. Det var spørsmål fra salen som passet
bedre å ta ved behandlingen av kontrollkomiteen.
Endringen Fjerning av §12 ble vedtatt
Etter avstemning på VEF 9,5 ble det klart at vi ikke gikk igjennom Kontrollkomiteens
mandat før avstemning på VEF 9.4. Det blir derfor gjennomført en separat
avstemning på dette.
Kontrollkomiteens mandat ble vedtatt som ny § 12

● VEF 9.5: Endring av §15.3 (last ned)
Geir fremllegger forslaget for landsmøtet. Det ble klargjort etter spørsmål fra Ståle at
det er ingen begrensninger på å ha et større styre, eller å velge en kasserer, men at
man minimum må ha leder, nestleder og styremedlem.
Endringen ble vedtatt

Sak 10: Politiske forslag
● PF 10.1: Utsettes til Forenklet Digitalt Landsmøte etter avholdt ordinært
landsmøte
Det informeres om at politiske forslag vil bli behandlet og eventuelt vedtatt på FDL
(Forenklet digitale lands

Sak 11: Innkomne saker
● IF 11.1: Valg av partisekretær (last ned)
Grunnlaget for 11.1 er ikke lenger tilstede etter landsmøtet, og forslaget trekkes av
forslagsstillerne.

● IF 11.2: Uttalelse om asylpolitikk (last ned)
Diskusjon rundt hvorvidt forslaget er godt nok utformet for en avstemning. Selve
debatten finnes på YouTube. Olav og Svein hadde ønsket en annen formulering på
vedtaksteksten, men faller ned på at vi vil støtte forslaget.
Hovedproblemet er at UNE er politisk styrt. Piratpartiet bør gå inn i asylpolitikken, og
bør finne alternative løsninger for å sikre rettssikkerheten i disse sakene.
Uttalelse om asylpolitikk er vedtatt.
● IF 11.3: Endring i bruk av varianter av partilogo (last ned)
Vi bør støtte opp om å ta avstand fra høyreekstreme. Thomas støtter forslaget fra Targeir.

Forslaget om å benytte den klassiske Piratpartilogoen er vedtatt.
Landsstyret ble formelt avsluttet kl 14.15.

Signatur:

Thomas Gramstad

Ståle Olsen

