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På ett medlemsmöte finns det inte bara yrkanden som går igenom, det 
finns också några som röstas ner och jämkas.  
 
Åtta yrkanden om legal narkotikaförsäljning  
Fyra yrkanden om oberoende myndigheter för övervakning av Polis, 
rättsväsende och kriminalvård 
Fyra yrkanden om Systembolagets monopol 
Fyra yrkanden om basinkomst samt nio tilläggsyrkanden 
Fyra yrkanden om asylpolitik 
Två yrkanden om offentlighetsprincipen för personuppgifter,  
Två yrkanden om utredning av landskatt 
Två yrkanden om sexköpslagen 
Ett yrkande om offentliga kollektivavtal 
Ett yrkanden om eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap 
Ett yrkande om upphovsrättens längd 
Ett yrkande om öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter 
 

Yrkanden som inte gått igenom 

Om tidningen 
Välkommen till Piratposten. Om du 
har några synpunkter på tidningen så 
ser vi gärna att du förmedlar dessa till 
mattias.dahlberg@piratpartiet.se  

Påverka tidningen  
Vill du hylla en pirat eller har er 
lokalförening ett event som du vill 
skriva om? Skicka texten och 
eventuella bilden till 
mattias.dahlberg@piratpartiet.se 
 

Nya ställningstaganden 
 

Med ett medlemsmöte blir det nya 

ställningstaganden här är allt som röstades 

igenom.  

 

 (Andrahandsläsning) Styrelsen har 
mandat att anpassa mötesformatet och 
möteslängden till vid var tillfälle 
rådande situation, naturligtvis med 
hänsyn tagit till mötespresidiets 
önskemål.  
(58 Ja 7 Avslag) 

 Systembolagets monopol ska modifieras 
så att öl-, vin- och ciderproducenter kan 
tillåtas sälja sina produkter i sina egna 
gårdsbutiker.  
(68 Ja 14 Avslag) 

 Piratpartiet ska driva frågan om en 
garanterad basinkomst. 
(65 Ja 21 Avslag)  

 Den kommersiella skyddstiden i 
upphovsrätten ska vara ett år. För att 
skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, 
tre och fem år måste 
rättighetsinnehavaren ansöka om detta, 
och registrera sig i en offentligt sökbar 
databas. Efter sju år upphör möjligheten 
att förlänga den kommersiella 
upphovsrätten. 
(44 Ja 36 Avslag) 

 Det bör finnas en separat myndighet 
med uppgift att utreda alla 
brottsmisstankar mot anställda i polis, 
kriminalvård och andra rättsvårdande 
myndigheter.  
(73 Ja 8 Avslag) 

 Tillåt samkönade äktenskap och 
partnerskap i hela EU. Fram till dess ska 
alla EU-länder erkänna sådana 
äktenskap och partnerskap som ingåtts i 
annat land - även om det strider mot 
deras egna regler för äktenskap 
och/eller partnerskap.  
(70 Ja 6 Avslag) 

 Sexköpslagen skall avskaffas.  
(70 Ja Avslag 36) 
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Förtroendeposter 
Under vårmötet skedde det val till förtroendeposter bland annnat till en ny 

styrelseledarmot med mandat till 2016 

 

En ny styrelseledamot till och med 2016 
Vanligtvis sker ny styrelse på höstmötet men en i styrelsen som hade mantat till 
2016 har hoppat av. Detta innebär att det var ett extra val under detta möte.  
Sofia Lundgren var nominerad men tackade nej. 
Fredrik Johansson Jägerbrink tackade ja och blev vald. 
 

Mötespresidium för höstmötet  

valberedningen hade inte kommit in med några förslag så Mattias Dahlberg och 

Mikael Holm jobbade tillsammans för att få fram några alternativ till mötet.  

Alla som tackade ja valdes till vice mötesordförande. De som valdes var 

 

Felix Almay 

Mattias Dahlberg 

Gustav Tällberg 

Fabian Rosdalen 

Magnus Andersson 

Henrik Brändén 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i piratpartiet slår ut 
varandra 

 
Medlemsmötet som nyligen avslutades har väckt många känslor. Det som 
väcker känslor är hur partiet ska vara politiskt.  
 
En del vill att paritet ska hålla kvar i sina kärnfrågor och inte brädda sig.  
En del vill att partiet ska bli mer ett liberalt parti. 
En del vill att partiet ska ha en genomtänkt och pragmatisk politik. 
 
En medlem skrev så här efter mötet 
”Jag sitter och undrar hur jag ska kunna fortsätta vara medlem i 
Piratpartiet. Å ena sidan vill jag ju påverka partiet i en riktning som gör 
det till ett realistiskt alternativ i framtiden. Å andra vill jag inte vara 
medlem i en organisation som stödjer prostitution och tveklöst 
legalisering av all narkotika om nuvarande trend fortsätter.  
Efter mötet skapades det en Facebook grupp med namnet ” Pragmatiska 
Pirater”.  
 
Det har inte bara varit negativ inställning till motionerna, flera 
anledningar är debattklimatet som finns inom piratpartiet. Någon påstår 
att Facebook kanalen är förgiftad och samma person har fått krav, hot 
och trakasserier.  
 
En hel del har valt att lämna partiet, flera sin har lämnar har varit 
förtroendevalda. 
 
Henrik Brändén skrev i Facebook kanalen: 
”Jag får ett bestämt intryck att det nu är dags att göra det vi i ledningen 
inte vågade göra i höstas. Lägga ner den här Fb-gruppen som officiell 
partikanal, och sedan låta de partivänner som vill använda Fb som 
inofficiell samlingsplats skapa de sidor och platser de önskar. Att partiet 
ska ha en officiell grupp i vars kölvatten folk mobbas och hotas, och där 
folk inte kan acceptera att bli bannade utan att kräva att chefsmoderator 
avsätts - då har de som agerar i gruppen inte den mognad som behövs 
för att partiet med ideella krafter ska kunna hålla kanalen öppen i 
partiets namn. Så kära partiorganisatör, jag är sparsam med offentliga 
råd till dig som nu tar det ansvar jag förut haft, men det här känner jag 
att jag verkligen vill säga offentligt: Lägg ner den här kanalen!” 
 
Nu när det har gått någon vecka har klimatet lugnat ner sig igen. 
 
 Piratposten rekommenderar alla medlemmar att gå med i 
http://medlem.piratpartiet.se/forum   
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Affischeringstävling i 

Göteborg! 
Måndagen 8 juni kommer det, mellan kl 18 och 21, 
anordnas en affischeringstävling i Göteborg! 

Varför? Detta är dagarna innan West Pride och vi 
har bestämt oss för att synas lite extra innan, helt 
enkelt. Vi kommer att ha ett tält i Bältesspännarparken 
(torget mitt emot Storan i slutet av Avenyn, typ) och vill 
att folk ska få upp ögonen för oss lite extra. 

 
Hur? Alla får en rulle med affischer samt tejp och ska 
sedan, med hjälp av kommunala färdmedel, cykel eller 
på fot, ta sig runt i stan för att sätta upp affischer. 
Poäng kommer att ges efter antal affischer givetvis, 
men även efter plats, innovativitet och stil. Så gör det 
snyggt hellre än i bulk (tapetserade anslagstavlor är för 
övrigt snyggt). För att rapportera in så kommer 
postningar på Twitter, Instagram eller Facebook räknas, 
rykten och utsago från tredje part räknas inte. Bildbevis 
krävs. Har du någon annan bilddelningstjänst som du 
favoriserar så får du föreslå den, men räkna inte med 
att den kommer att godkännas. 
 
What's in it for me? Jo då, det är en fråga som dykt 
upp, lustigt nog. Förutom det uppenbara att få synas 
som parti och ha himla kul med piratvänner i Göteborg 
så finns det även ett antal vinster inom ett antal 
kategorier, mer om detta framöver. Vinnare kommer 
koras och de kommer inte gå tomhänta härifrån. 
 
Efter affischeringen så kommer vi ta oss till något 
lämpligt hak och prata tävlingsminnen och dricka någon 
lämplig dryck och kanske även äta något för de som är 
hungriga. Det är som vanligt, pirater gör som de vill. 
Du anmäler dig själv eller ett lag till 
magnus.andersson@piratpartiet.se. Om det är lag så är 
resultatet delat på antal personer i laget, ni avgör själva 
om det är en fördel eller inte.  
 

Anton Nordenfur talar ut  
 

”Det är mycket som händer nu. Mycket som slår vilt, 
och en del som rent krasst stormar.  
 
Jag förstår att en del är oroliga och rädda att vi står 
utan styrning och framtid. Men vi har mycket framför 
oss. Stadgerevisionen som pågår kommer att ändra en 
del, inklusive att öka medlemsinflytandet när den antas 
på ett extrainsatt möte utan hösten. Vi planerar hur vi 
ska förbättra hemsidan. Öka aktivismen. Få en tydligare 
ideologi. Vi ska delta på events, dela ut färska flygblad 
och berätta om vår fantastiska politik. Och sist men inte 
minst kommer vi så fort som de nya stadgarna antagits 
att medlemsvälja en ny partiledare.  
 
Jag är stolt att få kalla mig partiorganisatör för Sveriges 
bästa parti. Jag är stolt att sitta i dess styrelse. Jag 
hoppas att ni är lika stolta för vad ni gör för Piratpartiet, 
och jag hoppas att ni förstår hur mycket det uppskattas. 
Ni äger. ” 
 
Anton Nordenfur, partiorganisatör 



När jag valdes in i partistyrelsen 2012 kände 
jag mig som en dvärg bland jättar. Men det 
blev jättar som tog emot mig med kramar 
och visade hur jag kunde göra för att hjälpa 
till. När partiledningen med kort varsel 
avgick i december 2014 ställde jag upp som 
partiorganisatör, högsta internt ansvarig 
från styrelsen. Jag förstår fortfarande inte 
riktigt hur det gick till. Eller hur jag kunde få 
den fantastiska respons och det fantastiska 
stöd som jag fick från människor jag inte 
ens visste att jag kände. 
 
När jag stod i en TV-studio för första gången 
bultade mitt hjärta som en slagborr och jag 
visste att allt skulle gå fel. Men efteråt fick 
jag nästan bara beröm, undantaget en idiot 
som smsade att jag var tjock. Jag har blivit 
utskrattad i skoldebatter, och jag har 
debatterat sönder riksdagsledamöter. Jag 
har stått på torg i regn och talat tyst inför 
uttråkade kaffedrickare, och jag har hållit 
brandtal inför hyllande massor. Jag har 
misslyckats, jag har blivit utskälld, jag har 
fått lära mig den hårda vägen vad som är 
rätt och vad som är fel. Hur man ska prata, 
hur man ska tänka, hur man ska behandla 
sina medmänniskor. Jag har knappast blivit 
perfekt. Men jag har kommit en bit på 
vägen. 

 
Jag har alltid velat förändra världen. Göra 
den mer mänsklig. Anamma teknik. Lära 
politiker att respektera individer. Jag har 
länge trott, och tror fortfarande, att 
Piratpartiet är det allra starkaste verktyget 
för att nå denna utopi. Det parti som kan 
förändra, som fortfarande lyssnar på nya 
idéer och där riksdagskandidaterna inte 
bara är kåta efter makt eller förblindade av 
existerande politiska system. Och 
någonstans på vägen kunde jag, tack vare 
fantastiska vänner både i och utanför 
partiet, lära mig att lita på mig själv och tro 
på min egen förmåga att förändra. 
 
Piratpartiet kommer att vinna val – även om 
det tar tid. Vi kommer att förändra världen 
– inte på en månad, utan under många år. 
Vi kommer att vinna slaget om mänskliga 
rättigheter, slaget om internets frihet, 
slaget om medmänsklighet. Och jag vill stå 
längst fram i det slaget, hand i hand med 
dig och tusentals andra. 
 
Och det är med dessa ord jag tillkännager 
att jag ämnar kandidera som partiledare.” 
 

Text från Antons blogg 

 

Anton Nordenfurs kandidatur 
 

”Piratpartiet är ett svårt parti att hantera. Det är ett 
parti som liksom alla andra kräver tydligt ledarskap. 
Ibland med hela handen, ibland med en klapp på 
ryggen. Men det är också ett parti som, till skillnad 
från många andra, ogillar eller rentav hatar 
auktoriteter. Vi gillar inte när folk säger åt oss vad vi 
ska göra – det var liksom därför vi blev pirater. Vi 
älskar decentralisering och hatar centralstyrning, vi 
vill alltid bestämma själva, vi hatar när någon kollar 
över våra axlar eller läser våra mail, när de säger åt 
oss hur vi ska prata eller hur vi ska kolla på film. Det 
var liksom därför vi blev pirater. 
 
Vi är jobbiga. Vi stör. Vi ställer frågor. Vi kritiserar. 
Dels våra gemensamma fiender, och dels våra 
vänner. Våra partikamrater. De vi ska stå sida vid 
sida med. Vi är de som alldeles för ofta står på en 
demonstration mot massövervakning och lägger 
ned mer tid på att kritisera flygbladets 
utsmyckningar eller varandras slagord, än vi lägger 
på att kritisera massövervakningen. 
 
I grunden är kritik en bra sak. Det behövs, och jag 
är rent krasst hellre med i ett parti där jag får skit 
när jag gör fel, och uppskattning när jag gör rätt, än 
i ett parti där jag ignoreras helt eller, ännu värre, 
omringas av ja-sägare. Vi behöver kritiken. Så länge 
den kan kombineras med värme och uppskattning – 
både när vi gör helt rätt och det blir succé, och än 
mer när vi försöker och det blir helt åt helvete, men 
vi verkligen ansträngde oss och verkligen trodde att 
vi gjorde rätt. 
 
Det är en spännande motsättning att vara i ett parti 
som både kräver individualism och som samtidigt 
suktar efter ledarskap. Det är speciellt intressant 
när det suktas efter en ledande individ trots att vi 
faktiskt har en ledande kraft, en styrelse som tar 
sitt ansvar på allvar. Som nu senast antagit 
tidsplanen att låta medlemmarna välja en ny 
partiledare tillsammans med vice partiledare och 
partisekreterare på ett medlemsmöte innan året är 
slut, istället för att stressvälja någon utan 
medlemmarnas inflytande. 
 
När jag gick med i Piratpartiet 2008 ville jag 
förändra världen. Jag ville skapa en värld som 
anammade teknik för att underlätta för människor, 
snarare än att se det som ett verktyg för att förslava 
dem. Som såg internet som en väg mot mer 
demokrati och ökad jämlikhet, snarare än ett vapen 
i arsenalen för diktatur, hat och våld. När jag blev 
ansvarig för partiet i Linköpings kommun efter valet 
2010 kände jag mig helt inkompetent, och det var 
ett under att jag lyckades få någonting gjort alls. Att 
vi lyckades få ett stöd i kommunvalet 2014 som var 
över dubbla landets genomsnitt. 

 Gustav Nipe, talesperson för Piratpartiet. 

4 

Piratpartiet söker ny partiledare! 
Piratpartiets styrelse har beslutat att val av partiledare görs på ett kommande medlemsmöte när de nya stadgarna kommit på plats, dock 
senast under 2015. Annars ska beslut om ny partiledare fattas av styrelsen under 2015 baserat på en rådgivande medlemsomröstning som 
styrelsen förbinder sig att följa. 
 
Om du kandiderar tar vi gärna emot din kandidatur och publicerar den.  

Praktiska temakvällar 

i Mumble! 
Varje tisdag kommer Piratpartiet att 
köra praktiska temakvällar i 
Mumble. Under dessa kvällar 
kommer man kunna diskutera, bidra 
till och lära sig om många olika 
roliga och praktiska ämnen som 
handlar om Piratpartiet och 
aktivism. 
 
Under dessa kvällar kommer det 
finnas en "ledare" som är lite extra 
duktig på just den kvällens tema. 
Syftet är inte att ledaren ska hålla 
föredrag, eftersom alla ska delta och 
komma med lika mycket idéer och 
funderingar. Ledaren är mest där 
som en person med lite extra 
kunskaper eller erfarenheter om 
temat. 
 
Har du förslag på teman? Finns det 
något tema du skulle vilja leda? 
maila 
malin.moberg@piratpartiet.se! 
För info om hur Mumble fungerar: 
http://www.piratpartiet.se/nu-
snackar-vi-mumble/ 

 
Spikade teman: 
2 juni 2015, 19:00: Hur sprider man 
Piratpartiets politik? "Ledare": Rick 
Falkvinge. 

 
9 juni 2015, 19:00: Hur använder 
man affischer och flygblad? 
"Ledare": Andreas Kettelhoit 

 
23 juni 2015, 19:00: Hur får man 
Piratpartiets medlemmar att vilja 
aktivera sig? "Ledare": Magnus 
Andersson 
 
 



 

Ung Pirat på Almedalen 
 
Liksom tidigare år ska Ung Pirat vara på Almedalen, Gotlands 
politikerfestival mitt i sommaren. Ung Pirat är på Almedalen lördag till 
lördag, alltså 27:e juni till 4: juli. Det brukar vara väldigt roligt och en 
möjlighet att nå ut till andra organisationer, knyta nya kontakter och lära sig 
om svensk politik. Liksom tidigare år har Ung Pirat också hyrt ett hus som vi 
hyr ut platser i: 
Förbundsstyrelsen har beslutat att använda två av totalt åtta platser för egen 
räkning. För lokalavdelningar och distrikt hyr vi ut minst en säng hela veckan 
för 2500kr. Varje distrikt har en garanterad plats var att antingen nyttja själva 
eller låta en förening inom distriktet använda sig av. Eventuella resterande 
sängar hyrs ut till andra pirater för 2500kr för hela veckan. 
 
Resor och mat står respektive deltagare för själv för. Tänk på att resor blir 
dyrare varje dag och att ju tidigare ni bokar desto billigare för er. 
 
Elin Andersson är vald till Almedalsansvarig och sköter förmedlingen av 
platser och frågor kring Almedalen. Hon går att nå på 
elin.andersson@ungpirat.se eller 0760188918. 
 
 

5 

Dagarna för förbundskongressen 2016 är spikat  
 

På Ung pirats förbundsstyrelsemöte i april beslutades det att Ung Pirat 

förbundskongress äger rum 1-3 april 2016 

 

Ung Pirat Media kommer vara där och åter igen filma därifrån. Vi hoppas att 

kunna livestreama nästa gång. 

 

Om det är någon som blir orolig att hamna på bild och inte vågar delta på 

grund av det kan vi lugna den genom att man säger till att man inte vill vara 

med så stänger vi av ljudet och bilden under tiden man står och pratar. 

 

Ung Pirat har nu Swish 
Ung Pirat har nu öppnat upp för att de föreningar som har konto via Ung 
Pirat kan skaffa Swish. Det avtal vi har med Swedbank innebär en avgift på 
1,50kr per transaktion, och under 2015 kommer förbundet centralt att stå 
för alla föreningars transaktionskostnader. 
 
Hitis har två föreningar Swish dessa är Västra Distriktet för att skicka till 
Västra skickar du till 123 555 78 55  
 
Det andra är Ung Pirat eSport som var först ut i UP att skaffa Swish.  
Deras nummer är 123 172 14 55. 
 
Är er förening intresserad av att skaffa ett Swish-nummer kontaktar ni Erik 
på sekreterare@ungpirat.se. 

 

Ingen vice ordförande innan sommaren 
På Ung Pirats förbundsstyrelsemöte i april beslutades det 
att val till vice ordförande föreslås tas tidigast efter 
sommaren.  
 

Stryper trafikdata till polisen 
Internetoperatören Bahnhof vill kraftigt begränsa polisens 
tillgång till uppgifter om privatpersoners trafikdata. 
Planerna oroar polisen, som ska granska det nya systemet.  
Text: TT Bild: TT 

 
Bahnhofs planer är ytterligare ett inspel i debatten kring 
datalagring där bolaget och dess vd Jon Karlung har varit en 
öppet aktiv motståndare till de svenska reglerna. 
 
Bahnhof kommer bara att spara de uppgifter som lagen 
kräver, till exempel om vem som haft en viss ip-adress vid ett 
visst tillfälle, i ett särskilt system och radera all liknande 
information i de övriga datorsystemen. 
 
– Effekten blir att när polisen med stöd av inhämtningslagen 
begär in uppgifter så kommer de inte att få det, om det inte 
gäller allvarlig brottslighet, säger Jon Karlung. 
 
Metoden ska också hindra att andra myndigheter, till exempel 
Skatteverket, får tillgång till information om bolagets kunder. 
 
– Det är alldeles för lätt att begära ut datalagrade uppgifter  
och information från operatörerna på ett slentrianmässigt 
sätt. Motmedlet är att man isolerar de uppgifter som man 
måste lagra. Vi har rådgjort med vår jurist som säger att det 
fungerar och är ganska exakt i linje med vad EU-domstolen 
sade i sitt domslut förra året. 
 
Systemet planeras vara på plats i början av sommaren och Jon 
Karlung tror att fler operatörer kommer att följa Bahnhofs 
exempel. Men planerna oroar polisen. 
 
– Som det beskrivs låter det i mina öron som ett sätt att 
försöka kringgå lagstiftarens avsikter. Det faktiska resultatet 
blir att man försvårar polisens arbete, säger Sören Clerton, 
polisöverintendent vid polisens nationella operativa avdelning 
och expert i förre rikspolischefen Sten Heckschers utredning 
om datalagring och integritet. 
 
– Det här är så klart oroande. Vi får granska det både tekniskt 
och juridiskt och se om det är i samklang med den svenska 
lagstiftningen. 
 

Plask blir internationellt 
 

Två år i rad har Ung Pirat anordnat ett sommarläger kallat plask i år blir det 

inget läger i Sverige i år kommer det vara i Tyskland! 

 

Lägret kommer vara mellan den 15:e till 22:a augusti.  

 

Har du inte redan anmält ditt intresse att åka med, maila då 

elin.andersson@ungpirat.se. Det kommer vara helt gratis för medlemmar 

under 26. Men antalet platser är begränsat så bestäm dig fort! 

 



 
 

Allt från Regnbågspiraterans kongress 
 
Regnbågspiraterna hade årsmöte mellan 16-17 maj. Det var flera 
närvarande men de erbjöd också folk att delta över nätet via 
piratpartiets kanal på Mumble.  
Första dagen kom det totalt elva personer som hade rösträtt åtta var 
i Göteborg och tre var på Mumble. 
 
Mötet beslutade att alla närvarande skulle ha yttranderätt.  
Det var en lång diskussion och det skedde i samband med att David 
Jansson skulle få närvarande rätt. Eftersom det bara var att komma 
in i Mumble och alla kom inte samtidigt blev det en hel del 
avbrytningar och för att slippa det lades förslaget fram. 
Anton Nordenfur var den enda som var emot det i tron att någon 
random skulle komma och backstabba mötet.  Anton sa sedan att 
hen inte var sur men att det var en princip fråga. 
 
Regnbågspiraterna har levt på noll kronor under hela 2014 deras 
inkomster har enbart varit donationer Under 2015 förväntar sig leva 
på 15000. Så här la de sina utgifter 
 

Styrelsen 3000 

Kampanjmaterial 10000 

Övrigt 1000 

Fond inför 2016 1000 

  
När frågan om ansvarsfrihet togs upp lade sig revisorn neutral i 
frågan om ansvarsfrihet  
Anledningen finns i revisionsberättelsen och detta citat från 
revisionsberättelsen sammanfattar läget.  
 
”Det har inte delgivits mig några protokoll från styrelsemöten eller 
annat material som kunnat fungera som underlag för en revision, 
med undantag för den verksamhetsberättelse och ekonomiska 
berättelse som presenteras av styrelsen i samband med årets 
kongress. Jag har fått förklarat för mig att detta beror på att 
styrelsen inte haft några styrelsemöten och att det i övrigt pågått 
väldigt lite verksamhet i förbundet. Detta ska enligt de givna 
förklaringarna berott på att styrelseledamöterna har haft andra 
politiska uppdrag som har ansetts vara viktigare än engagemanget i 
Regnbågspiraterna. 
En sådan brist på verksamhet från en vald styrelse är djupt oroande 
och huruvida den avgående styrelsen kan anses ha agerat i linje med 
viljan hos förra årets kongress måste sägas vara minst sagt tveksamt. 
Min granskning av och dialog med förbundssekreteraren från den 
avgående styrelsen har lett till slutsatsen att ovanstående brister, 
om än allvarliga, är ett resultat av okunnighet och avsaknad av 
rutiner för hur förbundet ska organiseras och att de inte beror på 
uppsåtlig försumlighet.” 
 
Trots revisorns neutralitet beslutade mötet att föregående styrelse 
skulle få ansvarsfrihet 
 

Dag två var det personval  
Till ordförandeposten var Fabian nominerad och han valdes 
enhälligt.  
Till förbundssekreterare var Anton nominerad och hen valdes 
enhälligt. 
Erik sa ”En mycket fin post om jag får säga det själv”. 
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När det var val till ledarmot var fem stycken fyra hade tackat 
ja. Utav dessa fem var Camilla den enda kandidaten som var 
där. På grund av detta ansåg Anton att styrelsen skulle öppna 
upp för golvnominiering. Golvnominiring innebär att det är 
öppet att nominera vem som helst.  
 
Detta ledde till en lång diskussion Erik påstod att det var VM i 
krånglighet.  
 
Hela denna diskussion tog lång tid att bara förstå vad som 
händer om olika scenarion händer 
 
Mötet beslutade detta 
”att mötet gör tolkningen av stadgarna § 13 att mötet först 
röstar mellan kandidaterna. Om en eller två blir vald men inte 
övriga ledamöter sker en ny omröstning, tills ingen blir vald. 
Då tillfrågas mötet om ifall mötet är nöjda med resultatet. Ifall 
mötet inte är nöjda med resultatet så tillfrågas mötet om ifall 
de vill göra ytterligare en votering eller öppna för 
golvnominering.” 
 
Efter över en halvtimmas diskussioner blev det tillslut en 
omröstning.  
Camilla fick mest röster och fick tre men det var inte över 50 
% och blev inte vald. Mötet beslutade att de inte var nöjda 
med resultatet och mötet valde golvnominering.  
 
Camilla Morin, Ebba Karlsson och Sebastian Krantz valdes till 
ledamöter 
 
Mötet avslutades med ett kort tal av den nya ordföranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabian Nordenfur Förbundsordförande för Regnbågspiraterna 

Vad är regnbågspiraterna? 
Regnbågspiraterna finns för att skapa ett regnbågsvänligt 
klimat inom piratrörelsen och utgöra en plattform för 
påverkan inom regnbågsfrågor mot Piratpartiet, Ung Pirat 
och samhället. 
Regnbågspiraterna jobbar också för att informera och skapa 
diskussion inom ämnen som rör HBTQIAP och internet.  
 
Regnbågspiraterna och andra piratorganisationer 

Regnbågspiraterna är ett fristående förbund som 

samarbetar med Piratpartiet och Ung Pirat, vi håller vid 

grundvärderingarna i piratrörelsen om ett fritt och öppet 

internet, delad kultur, mänskliga rättigheter och rätten till 

sitt eget privatliv. Källa: http://regnbagspiraterna.se/vilka-ar-vi/ 



 

Irland röstade ja till 

samkönade äktenskap 
 
Irland har röstat ja till samkönade äktenskap. Detta innebär 
att Irland blir världens första land att utöka dessa rättigheter 
genom en folkomröstning.  
Omkring 62 procent av dem som lade sina röster vill se en 
historisk förändring i Irland.  
 
Valdeltagandet var högre än väntat, i delar av Dublin ska upp 
till 70 procent ha röstat. Nej-sidans kärnfamiljsglorifierande 
affischer verkar dessutom ha retat många i 
arbetarklassområden, där många vanligtvis inte röstar men 
som nu mobiliserat. 
 
Ett slutligt ja är en historisk vändning i landet där 
homosexualitet avkriminaliserades 1993 och där abort 
fortfarande är förbjudet om inte kvinnans liv är i fara. Ett 
polariserat samhälle har i månader diskuterat genus och 
jämställdhet. Och alla de största politiska partierna, inklusive 
de konservativa, har stöttat förslaget. 
 
 

Pirate Summer 2015 
Piratpartiet international bjuder in till ett sommarläger 
mellan 31 juli till 9 augusti.  
Lägret kommer att hållas i Piotrowice Nyskie, Poland 
 
Om du vill åka och ha ett rum kostar det 35 Euro. Om du är där 
alla dagar kostar det 315 Euro.  
Om du har et tält eller vill bo med andra kostar det 18 Euro 
per dag vilket blir 162 för alla dagar.   
Barn under 3 år är gratis.  
Barn under 12 år kostar 9 Euro per dag. 
Barn mellan 12 till 18 år är det 12 Euro per dag. 
 
Om du vill registrera dig gör du det på 
https://ps15.eventbrite.com 
 

USA slutar massövervaka 

medborgarnas telefoner 
US court of appeals har slagit fast att masslagringen av de 
amerikanska medborgarnas telefontrafik, som pågått i det 
fördolda, är olaglig. Detta innebär att NSA, myndigheten som 
beordrat och utfört avlyssningen, nu kommer att bli föremål för 
rättsliga prövningar.  
 
Enligt Washington Post anser den tremannaledda 
domstolspanelen att regeringen tolkade lagen för vidlyftigt för att 
kunna samla in information. Domstolens beslut ändrar därmed 
tidigare domar som slagit fast att den kontroversiella 
övervakningen inte behövde prövas i domstol. 
 
Övervakningsskandalen USA:s representanthus röstade den 13 
maj igenom att avsluta säkerhetstjänsten NSA:s massövervakning 
av miljontals medborgares telefonsamtal.  
Beslutet ses som en stor seger för integriteten av förespråkare för 
medborgerliga rättigheter. 
NSA:s kontroversiella massinsamling av teledata avslöjades av 
visselblåsaren Edward Snowden 2013.  
 

Islands Piratparti - ökar till 32 procent 
 

Piratpartiets dramatiska uppgång i opinionen är inte över. I MMR:s 

nya väljarbarometer får Piratpartiet 32 procent.  

 

Vinden i Piratpartiets segel fortsätter att blåsa med närmast 

orkanstyrka. För två och en halv månad sedan uppgav 12,8 procent av 

islänningarna för MMR att de hade röstat på Piratpartiet vid ett val till 

alltinget. Sedan dess har stödet alltså ökat med nästan 20 

procentenheter. 

 

Piratpartiet får nu 32 procent och är med bred marginal Islands största 

parti. Jämfört med den föregående undersökningen från mitten av 

mars har stödet ökat med 8,1 procentenheter. En undersökning som 

MMR inte offentliggjorde visade att stödet i början på april var 27,4 

procent. 

 

Det är inte bara Piratpartiets ställning som landets största parti som 

ligger långt bortom felmarginalerna. Samma dramatiska ökningar har 

även registrerats i Gallups och Fréttablaðiðs senaste mätningar, där 

väljarstödet varit 30,1 respektive 29,1 procent. 

 

Staten beslagtar Pirate Bays 

nätadresser 
Den svenska staten tar två internetadresser i beslag. Domänerna 
piratebay.se och thepiratebay.se ska tillfalla staten, slår tingsrätten 
fast. 
Det ska bli omöjligt för den stiftelse som hanterar svenska 
domännamn att sälja dem vidare till någon annan. 
Tingsrätten skriver ”rätten till domännamnen tillfaller staten. Det 
torde i förlängningen begränsa stiftelsens möjligheter att förfoga över 
dem, till exempel genom upplåtelse till annan”. 
 
Troed Sångberg skriver: "En bra liknelse är att om brott begåtts i ett 
hus så ska huset rivas och adressen ska för all framtid tas bort ur alla 
register och aldrig någonsin kunna användas igen oavsett ny 
verksamhet." 
 
Bara några timmar senare fanns fildelningssajten på sex nya 
toppdomäner – .gs, .la, .vg, .am, .mn och .gd. 
 
Domen verkar alltså inte ha någon större effekt på piraternas 
verksamhet. I ett uttalande till Torrentfreak hånar det anonyma gänget 
bakom The Pirate Bay både åklagaren och utfallet. 
  
– Två års hårt arbete för att få oss att ändra på två små bokstäver till 
en kostnad av 20 000 dollar per bokstav. Han [åklagaren] hade kunnat 
ge oss 35 000 dollar så hade vi lämnat domänen och därigenom sparat 
de svenska skattebetalarna 5 000 dollar. Allt han behövde göra var att 
fråga snällt, säger de.   
 
Men det handlar inte bara om Piratebay detta öppnar upp för polisen 
att ge sig efter webbplatser som anses vara kriminella. Tidigare har 
enda sättet varit att hitta de fysiska servrarna, som kan vara placerade 
praktiskt taget var som helst i världen. Att beslagta själva 
webbadressen blir en genväg, även om beslaget inte sätter stopp för 
att driva webbplatsen under en annan adress än en .se-domän. 
 
Domen är överklagad.  
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