Årsmöte Ung Piratbåten 4 juni 2013
1. Mötets öppnande
Elin Andersson förklarar mötet öppnat 18:48
2. Mötets behörighet
Är mötet behörigt kallat? Stadgarna kräver att lokalavdelningens medlemmar har fått kallelse minst
två veckor innan årsmötet.
Mötet finner sig behörigt kallat. Kallelse gick ut 18:e april.
3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
Det är bra att veta vilka medlemmar med rösträtt som närvarade på årsmötet samt vilka andra
personer som behöver adjungeras.
Alla närvarande är medlemmar. Alla närvarande har yttrande- och förslagsrätt.
4. Val av mötets ordförande
Mötet väljer Elin Andersson till mötesordförande.
5. Val av mötets sekreterare
Mötet väljer Egil Möller till mötessekreterare.
6. Val av en justerare
Mötet väljer David Midhage till justerare.
Då David Midhage lämnade mötet återgick mötet till denna punkt och valde Anton Nordenfur till
justerare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ung Piratbåten grundades på en av Ung Pirats introduktionsutbildningar i februari 2012.
Till interimstyrelse valdes:
Ordförande: Elin Andersson
Kassör: Marie-Janette Eriksson
Sekreterare: Maria Nilsson
Ledamot: David Midhage
Ledamot: Isobel Lundström
Ledamot: Adam Matthews
Ledamot: Christoffer Eldengrip avgick under året
Ledamot: Gustav Lindqvist
Ledamot: Jesper Karsk
Mötet valde Nils Agnesson till revisor.
Mötet valde Lars Johansson till valberedning
Under året har sporadiska styrelsemöten skett online. Då verksamhetsplanen var ganska omfattande
har det inte heller varit brist på saker att göra.
Strax efter föreningens grundande blev styrelsen informerad om att det redan fanns en seglande båt
i den svenska piratrörelsen. Ung Piratbåten undersökte möjligheterna att inleda ett samarbete med
ägaren Egil Möller och båda parter fann att ett sådant samarbete skulle vara väldigt önskvärt och

gynnsamt.
Det beslutades att Ung Piratbåtens medlemmar skulle under juli segla med kapten Möller och hans
segelbåt Arwen från Oslo till Göteborg.
I juni deltog Elin Andersson som representant för Ung Piratbåten på Västra Distriktets
distriktskongress 2012 och det beslutades att Västra Distriktet skulle sponsra Ung Piratbåtens
verksamhet i deras distrikt. En klumpsumma om 10 000 kr bestämdes vid ett senare tillfälle att
betalas ut till föreningen.
Första juli seglade Arwen från Oslo, och hade totalt ca 10 pirater i besättningen som avlöste
varandra under månaden. Vi kampanjade! Det delades ut flygblad, böcker och annan kultur, vi
pratade med hundratals människor, bjöd folk ombord och på kaffe och saft.
Det var awesome.
Verksamhetsplanen för år 2012 såg ut som följer:
Att införskaffa minst en båt.
Styrelsen anser att detta mål uppfyllts i och med att en båt nu finns till Ung Piratbåtens förfogande.
Att förbereda ett inköp av båt i perioden december-januari.
Styrelsen anser att detta mål uppfyllts i och med att en båt nu finns till Ung Piratbåtens förfogande.
Att planera ett almedalsbesök under 2013.
Styrelsen beslöt att skjuta på besöket till Almedalen till supervalåret 2014.
Att planera för och se vilka möjligheter som finns för att bygga ett stort piratskepp.
Styrelsen byggde ett skepp med hjälp av en 3D-skrivare år 2012: https://fbcdn-sphotos-aa.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1027_500105540009479_977810706_n.jpg
Styrelsen har sett över möjligheterna att bygga ett stort piratskepp och har dragit slutsatsen att det är
ett alldeles för stort projekt för den budget och kompetens som finns i Ung Pirat i dagsläget.
Att planera för marknadsföringskampanj under 2012.
En marknadsförningskampanj planerades för och genomfördes under seglingen i juli.
Att planera sverigeturné.
Under valåret 2014 kommer Ung Piratbåten segla från Göteborg över Göta Kanal till Gotland. Detta
får nog anses vara en Sverigeturné med Ung Piratbåtens mått mätt.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse för förra året
Ung Piratbåten hade under verksamhetsåret aldrig ett bankkonto och kunde därför varken ta emot
bidrag eller betala för utlägg av medlemmar.
Ung Piratbåten har en faktura från Piratshoppen om 1310kr som ska betalas när detta är åtgärdat.

Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse för förra året
Mötet noterar att det inte har inkommit någon revisionsberättelse.
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. Årets verksamhetsplan
Mötet antar följande verksamhetsplan:
Mål för 2013
Segla
Segling till Danmark i juli
Utbilda seglarna
Öva att segla över öppet hav
Öva att arbeta i skift
Lära ut grundläggande navigation
Kontakt med lokalavdelningarna längs färdvägen
Inleda ett samarbete med de danska piraterna
Ung Pirat Göteborg
Synas i sociala media
Göra en kortare reklamfilm
Rekrytera fler medlemmar
Rekrytera 50 medlemmar
Rekrytera de personer som varit / kommer vara på båten, som idag inte är medlemmar
Vårda skutan
Anordna båtträffar där medlemmar och andra hjälper till att underhålla båten
Socialt
Anordna planeringsmöte där medlemmar och andra planerar verksamheten
Bjuda in folk på båten när vi ligger i hamn
Bjuda folk på fika när vi ligger i hamn
Kickstarterkampanj 2014
Planera hur vi ska pitcha Ung Piratbåten'14 som en kickstarter
Ta fram bilder, video till en kickstarter
Förbereda för valåret 2014
Att rekrytera en besättning
Tillsätta roller i besättningen
Planera färdväg
Kontakta lokalföreningar
Ta fram en marknadsföringsplan
Ta fram en budget
Se över finansieringsmöjligheter
12. Årets budget
Mötet antar följande budget:
Inkomster
Uppstartsbidrag från Ung Pirat: 3 000:Grundbidrag Ung Pirat 2013: 2 000:Medlemsbidrag Ung Pirat 2013: 840:-

Bidrag från Västra Distriktet: 10 000:Totalt: 16 050:Utgifter
Bankkonto: 300:Släpande faktura från Piratshoppen: 1 310:Kampanjmaterial: 2000:Hamnavgifter: 1500:Styrelsens utgifter: 730:Fondera: 10 000:Totalt: 16 050:13. Val av årets styrelse
Mötet väljer Elin Andersson till ordförande.
Mötet väljer Egil Möller till kassör.
Mötet väljer David Midhage till sekreterare.
Mötet väljer Johan (mlg) Karlsson till ledamot.
14. Val av årets revisor
Mötet väljer Nils Agnesson till revisor.
15. Val av årets valberedare
Mötet väljer Adam Eltér till valberedning.
16. Övriga frågor
16.1
Motion om att ändra säte till Göteborg
Ung Piratbåten har idag, som de flesta tematiska föreningar inom Ung Pirat, sitt säte i Uppsala. Ung
Piratbåten har dock sedan uppstarten haft sin huvudsakliga verksamhet inom Västra Götaland och
allt tyder på att det kommer att vara så även i framtiden, och båtens hemmahamn där den står större
delen av året ligger i Göteborg. Utöver detta så har Västra distriktets styrelse ställt som krav på Ung
Piratbåten att flytta sitt säte till Västra distriktet om distriktet ska ge ekonomiskt stöd.
Elin Andersson yrkar att:
Ung Piratbåten ändrar §2 Foreningens säte i stadgarna från "Styrelsen har sitt säte i Uppsala." till
"Styrelsen har sitt säte i Göteborg." förutsatt att Västra Distriktet drar tillbaka sitt hot om
utpressning.
Mötet bifaller yrkandet enhälligt.
17. Mötets avslutande
Elin Andersson avslutar mötet 22:30
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