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Ett år av uppbyggnad
2016 har varit ett år av uppbyggnad. Efter valen 2014 lade partiet sitt fokus på att omorganisera den interna strukturen,
något som under 2015 ledde till nya stadgar, ett nytt ekonomiskt system, och mycket mer. 2016 fick detta blomma ut, och
vi såg de första resultaten.
Under vårmötet valde medlemmarna för första gången partiledare, vice partiledare och partisekreterare, och vårt
arbetsutskott kunde börja arbeta. Därefter har nytt informationsmaterial tagits fram, en helt ny organisationsstruktur
presenterats, och nya kommunikationsmedel som Mattermost börjat användas. Allt är redo i tid för 2017!
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Partiets inre organisation och arbete

2016 var året då vi började bygga upp vår organisation igen. Främst syns det genom att Magnus Andersson valdes till
partiledare, Mattias Bjärnemalm till vice partiledare och Anton Nordenfur till partisekreterare. Under året så har Nordenfur
jobbat med att skapa upp en ny organisation för att få igång ett fungerande parti igen efter 2015 års svacka. Partiledaren
har utsett talespersoner för de politikområden som fastslogs av styrelsen.
1.1 Lokal verksamhet
De lokala föreningarna har minskat till sex stycken, vilka återfinns framför allt i storstadsregionerna.
1.2 IT-system
De IT-system som vi använt oss av börjar bli till åren, så beslut togs att införskaffa ny hårdvara för att stå rustade inför de
kommande åren. Detta medför också lägre driftskostnader då vi kunde konsolidera alla systemen till en server från tidigare
tre.
1.3 Intern kommunikation
Under året sattes en Slack-grupp upp som till slutet av året fungerade bra, men tack vare att det blev en så populär kanal så
kändes de begränsningar av som finns för ickebetalande grupper av, framför allt att enbart 10 000 meddelanden sparades i
historiken, vilket gjorde att vi vid årsskiftet migrerade till Mattermost på vår nyinköpta server.
1.4 Partiledarturné
Då medlemmarna under vårmötet valde Magnus Andersson till partiledare så inleddes en partiledarturné genom landet.
Totalt så besöktes nio olika städer.
1.5 Ny organisationsstruktur
Under året arbetade partiet till stor del på en helt ny organisationsstruktur, som sedan lanserades i början av augusti. Den
nya strukturen byggde på en mellanväg mellan strukturerna under Falkvinge och Troberg, med ett fokus på både hierarki
och decentralisering. Under hösten och vintern började många poster i den nya strukturen att tillsättas.

1.6 Talespersoner
Under året så påbörjades arbetet med att skapa upp ny sakpolitik. Efter höstmötet så startades fokusveckor som pågick
under resten av året där varje politiskt område togs upp. Talespersoner tillsattes för av områdena, men några av dem var
vakanta vid årets slut.
1.7 Tioårsjubileum
Under året uppmärksammades att partiet har existerat i tio år, bland annat genom att det skapades material till sociala
media och att det hölls en fest under hösten.
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Utåtriktat arbete

2.1 Kampanjmaterial
I juli månad lanserades partiets nya informationsmaterial, med fyra affischer och tillhörande flyers med teman övervakning,
teknikoptimism, internet och kultur. Materialet smygpresenterades sedan på Almedalen och fick stor spridning över landet.
2.2 Evenemang
Under 2016 deltog vi i ett antal evenemang. Vi var med på bland annat Dreamhack Summer, Almedalen samt både
Stockholm och Örebro Pride.
2.3 Medial närvaro
Den mediala närvaron har ökat avsevärt under 2016 jämfört med året innan och vår mediestrategi har burit frukt med 18
dokumenterade debattartiklar. Denna framgång kan tillskrivas att vi utsåg Mattias Rubenson till debattansvarig.
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Internationellt samarbete

Vi var i Berlin och deltog i PPI GA 2016. Vi var på Island och hjälpte dem i deras valkampanj och deltog som observatörer
under själva valet.

4 Centrala organ
4.1 Medlemsmöte och presidium
Under året har vår- och höstmöte hållits, höstmötet hölls dock något senare än det ska hållas enligt stadgarna. Det hölls
också ett extrainsatt medlemsmöte i början av året, för att hantera andraläsningen av den stadgerevision som beslutades
om på höstmötet 2015.
Presidiet bestod under första halvåret av:
·
·
·
·

Henrik Brändén (Ordförande)
Fabian Rosdalen (1:e vice ordförande)
Johannes Westlund (2:a vice ordförande)
Mattias Dahlberg (3:e vice ordförande)

Presidiet bestod under andra halvåret av:
·
·
·
·
·

Henrik Brändén (Ordförande, lämnade uppdraget 24/10)
Johan Karlsson (1:e vice ordförande)
Mattias Dahlberg (2:a vice ordförande)
Andreas Bjärnemalm (3:e vice ordförande)
Erik Einarsson (4:e vice ordförande)

4.2 Styrelse
Styrelsen har under 2016 hållit fyra fysiska (Göteborg, Lund, Stockholm och Stockholm igen) samt två elektroniska möten.
Möten dokumenterades genom protokoll som återfinns på styrelsebloggen. Därtill har den tillträdande styrelsen för 2017
hållit konstituerande möte den 18 december.
Sju per capsulam-beslut har tagits under året:
·
·
·
·
·
·
·

Fyllnadsval till mötespresidiet (21/2)
Datum för vårmötet (28/2)
Verksamhetsberättelse 2015 (18/3)
Uteslutningsärende (3/4)
Reklamtrycksaker (22/5)
Ledamöter till arbetsutskottet (18/6)
Verksamhetsplan 2017 (3/10)

Under året har styrelsen bestått av:
Mandat t o m 2016-12-31
·
·
·
·

Anton Nordenfur, partisekreterare
Mattias Lundbäck
Erik Hultin
Jan Lindgren

Mandat t o m 2017-12-31
·
·
·
·
·
·

Magnus Andersson, partiledare
Mattias Bjärnemalm, vice partiledare (avgick 14/12)
Marie Andersson
Josef Ohlsson Collentine, sammankallande
Carl Johan Rehbinder
Leif Svahn

Mandat t o m 2018-12-31
·
·
·

C Magnus Berglund
Björn Flintberg
Gustav Nipe

4.3 Arbetsutskott
Under 2016 har arbetsutskottet hållit 24 möten varav två fysiska. Dessa finns dokumenterade på vår wiki.
Arbetsutskottet har under året bestått av:
·
·
·
·
·

Magnus Andersson, partiledare
Mattias Bjärnemalm, vice partiledare (avgick 14/12)
Anton Nordenfur, partisekreterare
Josef Ohlsson Collentine
Björn Flintberg

4.4 Revisorer
Markus Berglund har tillsammans med Johan Gaunitz varit revisorer för 2016 och Rickard Olsson har varit personlig
ersättare.

4.5 Valberedning
Under 2016 har valberedningen bestått av:
Mandat t o m 2017-12-31
·
·
·

Fredrik Hombom
JP Andersson
Henrik Brändén (lämnade uppdraget 24/10)

Mandat t o m 2016-12-31
·

Johan Gaunitz

