
Västerås 2014-02-15

 Piratpartiet Västmanland

Protokoll 

Årsmöte 2014

1. Mötets öppnandes
2. Röstlängd fastställdes enligt bilaga A
3. Mötet valde till

mötesordförande Roger Sterrling,  
mötesekreterare Anders S Lindbäck, 
och justerare Kent Hågebrand och Jonathan Ström

4. Mötet ansågs behörigt kallat. 
5. Mötet godkände dagordningen.
6. Mötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna
7. Mötet lade ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
8. Mötet lade revisionsberättelsen till handlingarna efter kompletterande upplysningar från 

styrelsens kassör om ekonomin. 
9. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Mötet behandlade bara motion 1, 2, 3 och 5 enligt kallelsen.
Motion 1: 
Mötets informerades om UP Västerås villkorliga lånevillkor till projekt Moria. 
Mötet beslöt att ge projekt Moria sin välsignelse och tog beslut att Piratpartiet Västmanland 
skall bjuda in alla andra lokala föreningar att deltaga i projektet. 



Motion 2: Mötet valde följande riksdagslista för Västmanland:

• Anders S Lindbäck, 50 år, civilingenjör    
• Simon Lindgren, 23 år, systemutvecklare
• Mattias Lennartsson, 33 år, entreprenör
• Anna Troberg
• Amelia Andersdotter

• Gustav Nipe
• Jonathan Ström, 22 år, dataingenjör
• Roger Sperrling, 64 år, medicinsk konsult
• Kent-Ola Hågebrand, 59 år, dataingenjör
• Emil Isberg

• Erik Einarsson      
• Rick Falkvinge
• Henrik Brändén
• Deeqo Hussein
• Mattias Bjärnemalm

• Torbjörn Wester
• Marit Deldén
• Elin Andersson
• Jan Lindgren
• Nadia EL-Imam

Reserver om någon av riks-kandidaterna hoppar blir Göran Widham och Esther Victoria 
Westberg.

Motion 3:
Mötet beslöt att följa styrelsens förslag att be kandidaterna själva välja vilken ordning de vill 
stå på listan och ge projekt Moria i uppdrag att då sammankalla till möte där 
toppkandidaterna till listan kan diskutera hur listan ser ut. 
Mötet godkände styrelsens plan på hur nya kandidater kan läggas till på listan fram till den 
15 mars. 

Motion 5:
Mötet beslöt att delegera till projekt Moria att jobba vidare med förslagen till lokala frågor 
och sammankalla alla intresserade till diskussion och även bland intresserade genomföra 
votering där slutgiltiga versionen inför valet bestäms.  

11. Mötet informerades om projekt Morias mål att satsa 10 000 kr på valsedlar till alla valen och 
eventuella överskott på valmaterial etc och förslaget från UP Västerås om ett vallån. 
Medlemsmötet godkände styrelsen förslag att då koncentrera val och utåtriktade verksamhet 
till projekt Moria under valrörelsen samt att alla pengar som idag finns samt nya som 
kommer in ställs till projekt Morias förfogande för valrörelsens räkning. 

12.  Mötet valde styrelse. 
a) Mötet valde till ordförande Anders S Lindbäck 
b) Mötet valde till sekreterare Jonathan Ström
c) Mötet valde till kassör Simon Lindgren
d) Mötet valde att utse 2 ytterligare styrelseledamöter



e) Mötet valde till ledamöter Roger Sperrling och Mattias Lennartsson 
13. Mötet valde till revisor Kent Hågebrand
14. Mötet valde att hålla valberedningen vakant. 
15. Inga övriga frågor
16. Mötet avslutades

 

Roger Sperrling Anders S Lindbäck
Mötesordförande Mötessekreterare

Kent Hågebrand Jonathan Ström
Justeras Justeras


