
Piratpartiet Västerås Sida 1 (5)

Verksamhetsberättelse 
och 

Ekonomisk rapport 
2013

Styrelsen för Piratpartiet Västerås avger härmed sin verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
för verksamhetsåret 2013. Piratpartiet Västerås är en lokalförening för Piratpartiet med verksamhet i 
Västerås kommun med målet att ställa upp för Piratpartiet i kommunalvalet 2014. 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillförfogande stående medel

Ingående balans       0 kr
Årets resultat                                                              1911 kr  
Summa 1911 kr

Disponeras enligt följande
I ny balansräkning disponeras                                  1911 kr   
Summa 1911 kr

Innehåll

Verksamhetsberättelse      Sid 2-3
Ekonomisk rapport           Sid 4-5
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Verksamhetsberättelse 
för året 2013

Styrelse

Vid årsmötet den 14 februari 2013 så valdes följande styrelse:

Styrelseordförande Mattias Lennartsson
Sekreterare Anders S Lindbäck
Kassör Simon Lindgren
Ledamot Albert Veli

Vakant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra officiella möten och i övrigt användes 3-piratreglen. 

Aktiviteter

Mycket av aktiviteterna gjordes tillsammans med PP Västmanland och därmed så är många 
aktiviteter liknande. Större aktiviteter i Västerås under året: 

– Kurshelg
En utbildninghelg för hela piratpartiet där vi tog in pirater från runt om i landet och höll 
föredrag och kurser. 

– Västerås cityfestival
Ung Pirat, PP Västmanland och PP Västerås ställde gemensamt ut på Västerås Cityfestival 
och delade ut tusentals flygblad. 

Förutom det så drev kursen ”Det politiska systemet” på vuxenskolan under våren och det hölls 
sociala träffar med fika och pubkvällar under höst / vinter. Partiet har även ägnat sig åt 
flygbladsutdelning och uppsättning av affischer.  Sätter man upp en affisch på anslagstavlor som 
inte står så central så kan de ibland sitta upp veckor och i något fall månader. Sätter man centralt på 
stan så försvinner de ofta inom några dagar. 

Piratpartiet Västerås medlemmar har även deltagit i aktiviteter som t.ex.  Almedalen, Obama-
demonstrationen, Ung Pirats EU-konferens och partiets skrivarkurs. 

Media

Styrelsen har tillsammans under året fått in ett halvdussin debattartiklar i media:

”Försvara ett fritt Internet”, VLT, 23 februari, http://vlt.se/asikt/debatt/1.1986975-forsvara-ett-fritt-
internet , Anders och Simon

”Vad leder övervakningen till”. SvD, 11 juni,  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-leder-
overvakningen-till_8257146.svd , Mattias, Anders  et al

http://vlt.se/asikt/debatt/1.1986975-forsvara-ett-fritt-internet
http://vlt.se/asikt/debatt/1.1986975-forsvara-ett-fritt-internet
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-leder-overvakningen-till_8257146.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-leder-overvakningen-till_8257146.svd
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”Låt folk betala för public service genom skatten”, VLT 1 juli, http://vlt.se/asikt/debatt/1.2128574-
lat-folk-betala-for-public-service-genom-skatten , Anders

”Apotek utan offentlig insyn”, VLT 1 aug, http://vlt.se/asikt/debatt/1.2161229-apotek-utan-
offentlig-insyn , Anders et al

”Stoppa massiv övervakning”, VLT 6 nov, http://vlt.se/asikt/debatt/1.2269765-stoppa-massiv-
overvakning , Anders

”FRA lagen ett hinder för etablering av datacenter”, NSD, 25 nov, http://www.nsd.se/opinion/fra-
lagen-ett-hinder-for-etablering-av-datacenter-8047471.aspx  , Anders et al

Västerås 2014-02-26

Anders S Lindbäck Mattias Lennartsson
Sekreterare Ordförande

Albert Veli Simon Lindgren
Ledamot Kassör
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http://www.nsd.se/opinion/fra-lagen-ett-hinder-for-etablering-av-datacenter-8047471.aspx
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2269765-stoppa-massiv-overvakning
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2269765-stoppa-massiv-overvakning
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2161229-apotek-utan-offentlig-insyn
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2161229-apotek-utan-offentlig-insyn
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2128574-lat-folk-betala-for-public-service-genom-skatten
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2128574-lat-folk-betala-for-public-service-genom-skatten


Piratpartiet Västerås Sida 4 (5)

Ekonomisk rapport 2013

Resultaträkning

Intäkter Not 2013 2012

Piratpartiet återföring                0                           8 083                                            0  
Summa intäkter  8 083 0

Kostnader

PP Västmanland återföring 0 -4 219 0
Aktivism(Cityfestivalen)                                       -1 803                                            0  
Summa kostnader -6 022 0

Rörelseresultat  2 061 0

Bankavgift                                                              -150                                             0  

Resultat efter finansiella poster                       1 911                                             0  

Årets resultat  1 911 0 
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Balansräkning

Tillgångar Not 2013      2012

Anläggningstillgångar        0 0

Omsättningstillgångar

Bank (Piratpartiet Västmanland)           1                          1 911                                             0  

Summa omsättningstillgångar                                     1 911                                              0  

Summa tillgångar 1 911 0

                                                                                                                                         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat        0 0

Årets resultat                                                                       1 911                                             0  

Summa eget kapital 1 911 0

Skulder                                                                                     0                                              0  

Summa skulder och eget kapital 1 911 0

                                                                                                                                         

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Redovisnings och värderingsprinciper

Föreningen följer FARs rekommendationer och använder kontantmetoden. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Noter 

0. När Piratpartiet valde att överföra lokalt insamlade medel från lokala aktivister inom ett 
område till nybildade lokala föreningen så beslöt partistyrelsen att hälften av de insamlade 
medlen från länsföreningar skulle gå till kommunföreningar. Då pengarna var insamlande av 
lokala aktivister för de ändamål som då gällde då pengarna samlades in så beslöts lokalt att 
låta dessa återföringar återgå till länsföreningen för att då efterleva Piratpartiets 
medlemsstämmas beslut från 2010 att lokala medel skall behållas lokalt. 

1. PP Västmanland ger PP Västerås access till sitt bankkonto och låter föreningen ha pengar 
där mot att PP Västerås betalar sin andel av bankavgifterna för kontot. 
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