Verksamhetsberättelse 2016
De tre huvudinriktningarna för detta år har varit ''bli fler, bli starkare, bli kunnigare'' vilket har
genomsyrat hela organisationen. Verksamhetsåret har varit upp och ner med flera olika
möjligheter och utmaningar vid olika tillfällen under året. Bland möjligheterna finns projekt med
andra organisationer, att delta i valet på Island och att planera internationell verksamhet inför
2017. Bland utmaningarna finns att vi fick ansökan om bidrag till ett sommarläger avslagen två
gånger, omstruktureringen av föreningar och distrikt enligt orgreformen och att
förbundssekreteraren sjukskrevs i november. Vi har också haft en aktiv diskussion hur
förbundsstyrelsen ska vara organiserad och vilka som ska vara arvoderade under den andra
halvan av året. Den debatten var mer aktuell i och med förbundssekreterarens sjukskrivning
vilket ledde till att andra ledamöter var arvoderade under denna period för att hantera de
arbetsuppgifterna.
Sammanfattningsvis har det varit ett väldigt spännande år med stora förändringar som vi hoppas
leder till större möjligheter för förbundet att bättre uppnå sina syften kommande år.

BLI FLER
Medlemmar:
I början av året satte man regelbundna rekryteringsmål och hur dessa skulle uppnås.
Målsättningen var att vid året slut ha 2000 medlemmar i förbundet men det målet har inte
uppnåtts. Detta är för att annan verksamhet har tagit mer kraft än beräknat på samt att de
inplanerade aktiviteterna inte blev av eller inte gick lika bra som man man hade tänkt.
Dreamhack är en sådan aktivitet. Vi åkte dit för att värva medlemmar men man fick inte så
många som beräknat (104 stycken). Detta har gjort att förbundsstyrelsen nu har utvärderat vad
man ska göra för att få fler medlemmar vilket finns presenterat i årets verksamhetsplan, bland
annat att satsa på skolbesök och digitalt självförsvar.
I slutet av året hade vi 1200 godkända medlemmar. Vi vill härmed g öra tydligt att Ung Pirat är
nära gränsen för statsbidraget, där kravet är 1000 medlemmar mellan 6 och 25.
Föreningar:
Under året startades 5 hubbar som nu upptar distriktens områden och dess verksamhet.
Hubbarna är större föreningar som ersätter distrikten, och har ett stort medlemsunderlag för att
kunna genomföra aktiviteter. Vi har därtill 12 aktiva nätverk varav vissa är nystartade och andra
är tidigare så kallade tematiska föreningar. Vi använde en del av tiden på Polkon för att ha
uppstartsmöten för nya nätverk, där vi startade tre stycken.
Tyvärr lyckades vi inte starta eller aktivera Piratstudentnätverk. Försök gjordes på Linköpings
Universitet och Mittuniversitetet.

Utöver dessa finns 8 aktiva lokalavdelningar som är geografiska men mindre än hubbarna och har
upptagningsområdet för exempelvis en kommun.
Sammanlagt hade förbundet 25 godkända föreningar 2016.
1 UP Östra Hubben
2 UP Reuse
3 UP JamUP
4 UP Spelupp
5 UP eSport
6 UP Uppsala
7 UP Norrköping
8 UP Media
9 UP Linköping
1 0UP Friluftsliv
11 UP Broccoli
12 UP Västra Hubben
13 Ung Piratbåten
14 UP Puss
15 UP Göteborg
16 UP Södra Hubben
17 UP Lund
18 UP Kärnkraft
19 UP Sthlmshubben
20 UP Knark
21 UP UPgrade
22 UP Södertälje
23 UP Norra Hubben
24 UP Avesta
25 UP Stockholm
Distrikten ska enligt orgreformen läggas ned, då de ersätts av hubbar. Under året har alla
distrikten förhandlats med och alla utom Stockholmsdistriktet är förberedda för nedläggning
under 2017.
Årsmötesprotokollsgeneratorn har arbetas på och är snart färdig för användning till hubbarna
och nätverken för att underlätta deras arbete att hålla årsmöte. Förutom detta har flertalet mallar
skapas för att hjälpa till i verksamheten. Dessa mallar har varit bland annat hubstadgar och
nätverksstadgar som föreningarna har använt sig utav när de startades upp.

BLI STARKARE
Ung Pirat-chatten lanserades på förra året kongress och har sedan dess varit en mötesplats för
medlemmar, hubbar och nätverk att hänga i och hålla sina verksamhet. Det finns totalt över 150
registrerade användare i chatten för närvarande och över 30 000 meddelanden har skickats

under året. Chatten fungerar överlag bra, men vi utmanas av att många användare glömmer att
chatten finns och bara loggar in sporadiskt.
För året satte vi målet att minst 10% av medlemmarna är aktiva. Eftersom medlemstalet
förändrats under året vill vi ha minst 120 till 150 aktiva medlemmar för att anse målet uppfyllt.
Enligt definitionen av en aktiv medlem från verksamhetsplanen 2016 räknar vi ca 70
förtroendevalda medlemmar, 20 deltagare på hackathon, 50 deltagare på kongressen, 19
utbildningsdeltagare, 20 deltagare på PolKon och 150 användare på chatten. Naturligtvis finns
det ett stort överlapp mellan dessa deltagare och vi uppskattar att ungefär 100 medlemmar är
aktiva i förbundet. Därmed anser vi målet inte vara uppnått, men på ganska god väg.
Nordic Federation of Pirate Youth startades under januari 2016 i Helsingfors, av unga pirater
från Island, Finland, Sverige och Norge. Planen var att bilda ett nordiskt förbund som kunde
samarbeta inför valrörelserna i Norden samt undersöka bidragsmöjligheterna för organisationer
som verkar inom Norden. Tyvärr fastnade vi redan i registreringsprocessen för organisationer i
Finland, kontakten tappades och aktiviteter uteblev. Dock träffade vi flera nordiska pirater på
Island i oktober och på Young Pirates of Europes årsmöte i december.
Under året hade man planerat för och ansträngt sig mycket för att söka pengar för ett
internationellt sommarläger men blev nekade bidrag två gånger och kunde därmed inte verkställa
planerna. Planen var som tidigare år att arrangera det genom Young Pirates of Europe.
Ansökningarna nekades dels för att de var för lika tidigare projektansökningar för samma
verksamhet och för att de inte var tillräckligt detaljerade, till exempel i hur många deltagare vi
planerade för från respektive länder och innehållet i schemat. Andra ansökan uppnådde 90% av
kriterierna enligt beslutet. Istället träffade vi våra europeiska syskon i Bryssel i december, då
Young Pirates of Europe hade sitt årsmöte.
Vi höll ett hackathon i Lund i februari tillsammans med UP Södra Distriktet. Vi hade över 20
deltagare under helgen som pratade ny hemsida, årsmötesprotokollgenerator och kod för möten,
testade Rocket.chat, samt åt falafel.
I år har vi ansträngt oss mer för kommunicera förbundets event i sociala medier, men haft svårt
att nå medlemmar med informationen via mail. Event som kongress, utbildningar, Polkon och
liknande har lagts ut på hemsidan, fått facebookevent och länkats i nyhetsbrev och på sociala
medier samt i chatten. Vi har alltså fått rutin på enhetlig kommunikation men ännu inte knäckt
koden med att nå medlemmar. När vi skickar mail till över 1000 människor och får respons från
en eller två personer kan vi nog anta att det är många som över huvud taget inte läser våra mail.
Kommunikationsvägar och demografier på nätet förändras över tid, och vi måste bli bättre på
följa med i strömmen. På Twitter har vi blivit bättre och var under första och andra kvartalet
bland de bästa Twitterkontona inom kategorin politik enlig analysföretaget Smampion.

BLI KUNNIGARE
Introduktionsutbildningar hölls i Lund, Stockholm och Göteborg men vi lyckades inte få så många
deltagare som vi hoppats. Detta gäller även de djupare utbildningarna som hölls, vilka var:

Att tillsammans med New Media Summer School delta på EuroDIG i Bryssel, en
internetkonferens, där vi planerade och utförde en kampanj i upphovsrätt.
Att åka till Island och träna valrörelse och -kampanj med världens just nu främsta Piratparti.
Att besöka Europaparlamentet i Bryssel, träffa tyska Piratpartiets MEP Julia Reda och lära oss om
hennes arbete med upphovsrättsreformen.
Vi har inte hållit seminarium på det sätt som beskrevs i verksamhetsplanen, och anser inte målet
uppnått. Vi har däremot varit i kontakt med flera intresserade personer som vill berätta om sina
frågor för Ung Pirat.

Aktiviteter utöver VP16:
Strax efter kongressen 2016 kom nyheten att Island ska gå till val, där Piratpartiet hade över 20%
i mätningar. Förbundsstyrelsen bestämde sig att skapa en ny budgetpost om 10 000kr för att
finansiera resor. Vi skickade 6 medlemmar för att hjälpa till och ta lärdom av valrörelsen. I
slutändan fick Píratar 14% och blev tredje största parti på Island. Det var fantastiskt spännnade
och roligt att vara där, och vi skapade även starkare band till vårt isländska syskonförbund.
I augusti var vi i diskussion med Sverok om att starta ett projekt för att involvera nyanlända i våra
verksamheter, i form av uppsökande verksamhet med en Kodbuss, dit vi kan bjuda in nyanlända
att hålla LAN, tränas i digitalt självförsvar och engagera dem i Ung Pirat och Sverok. Tyvärr kom
vi inte vidare med projektet på grund av tidsbrist hos båda organisationer.

Andra frågor som inte rör verksamhetsplanen
I december 2016 delger styrelseledamot Sergej Brändén styrelsen om att hens livssituation
förändrats och att styrelseuppdraget inte längre är möjligt. Den 17:e februari lämnar Sergej
officiellt sitt uppdrag som ledamot i styrelsen.

Gällande kongressombudsvalet
Detta säger stadgan om kongressombudsvalets genomförande:
/../
Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31)
december året innan ordinarie förbundskongress.
/../
Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas
skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen.
Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och
lokalavdelningar tillhanda senast två (2) veckor före kongressombudsval.
/../
Information om att det var dags att nominera skickades ut den 8 november och
nomineringsmöjligheten avslutades den 28 november, alltså nästan en månad för sent. Den sista

nomineringen som accepterades var den 17 december, alltså precis två veckor före valet, och var
således medlemmarna och lokalavdelningarna tillhanda vid rätt tidpunkt. Valet avslutades vid
midnatt den 31 december. Anledningen till dröjsmålet var att förbundssekreteraren tillika
kongressombudsansvarig sjukskrevs och start av kongressombudsvalet därför försenades.
Styrelsen ansvarade gemensamt för att genomföra ombudsvalet.
Ytterligare en konsekvens av att många av föreningarna höll uppstart- och årsmöte sent på året i
kombination med en sjukskriven förbundssekreterare var att föreningsbidragen inte betalades ut
innan årsskiftet. Förbundsordförande hade delegerats uppgiften men tappade bollen. Frågan är
diskuterad med revisorerna och alla föreningsbidrag betalades ut retroaktivt under 2017.
Under förbundsstyrelsen finns vad vi kallar arbetsgrupper. Arbetsgrupperna leds av en
arbetsgruppsansvarig som uppdras av förbundsstyrelsen att genomföra olika uppgifter.
Aktiviteten hos arbetsgrupperna har minskat under lång tid och i stort sett alla förutom ITarbetsgruppen, medlemsvärvningsarbetsgruppen och utbildningsarbetsgruppen är inaktiva.
Under året lades jämlikhetsarbetsgruppen, kampanjarbetsgruppen och
organisationsutvecklingsarbetsgruppen officiellt ned av förbundsstyrelsen. I verksamhetsplanen
för 2017 föreslår styrelsen att framtida arbetsgrupper startas upp i form av nätverk, vilket skulle
ge dem större självständighet och egna pengar. Först ut är ett nätverk för utbildningsverksamhet.

Gällande förbundssekreterarens sjukskrivning:
Den 11:e november sjukskrevs förbundssekreteraren officiellt hos Försäkringskassan för
utbrändhet och depression. Erik uppger att han mått dåligt och inte jobbat så bra sen flera
veckor tillbaka. Det var dock inte förrän den 9:e november förbundsordföranden fick höra av
förbundssekreteraren att läget inte var så bra och att han planerade att söka vård. Elin sätter sig
för att göra en plan för resten av året med utgångspunkten att Erik inte kan eller ska arbeta. Hon
sammanfattade läget vad gällde föreningars årsmöten, Polkon, kongressombudsvalet,
förbundssekreterarens ekonomiska och administrativa ansvar samt förbereder inför ett
onlinemöte med styrelsen den 17:e november. På onlinemötet får hela styrelsen officiellt
informationen om Eriks sjukskrivning av Elin. Kontakten med Försäkringskassan sköts främst av
förbundssekreteraren som representant för arbetsgivaren.
Styrelsen konstaterar att vi gemensamt måste se till att tillräckligt många föreningar startas och
håller årsmöten för att klara statsbidraget. Dessa måste också godkännas av styrelsen
gemensamt istället för av förbundssekreteraren, vilket innebär en hög inlärningskurva för alla.
Ansvarsområden diskuteras och delas ut, och på FS-mötet 3-4 december tar styrelsen beslut om
att deltidsarvodera Fabian Rosdalen, Timmy Larsson och Anastasia Storm ur styrelsen som
"assisterande för förbundspresidie" för att kunna prioritera att arbeta för förbundet under
december månad.
Den totala summan för arvoderingarna uppgick till en månads heltidsarvodering, och var alltså
inom budget. Fokus var föreningars årsmöten, nämligen att få tag i föreningsstyrelser, få dem att
få ut kallelser, förbereda handlingar och genomföra årsmöten tillsammans med föreningarna, få
fram och godkänna korrekta protokoll, uppdatera medlemsregistret och sköta arkiveringen, men
även att starta hubbar och ringa hundratals medlemmar och fråga om de godkänner att vi

registrerar dem i dessa nya föreningar. Därtill genomfördes kongressombudsvalet och det
resterande styrelsearbetet (såsom kongressförberedelser och beredning av det som ska bli
kongresshandlingarna samt planering av nästa verksamhetsår) under perioden.
Förbundssekreteraren fortsatte att vara ansvarig för bokföring och ekonomihanteringen på egen
begäran eftersom en överlämning ens till en bokföringsfirma skulle vara mycket mer tidskrävande
än att bara göra jobbet själv. Ett enormt arbete genomfördes alltså under dessa två månader.
Eftersom förbundsordföranden jobbade ungefär 200% under november på grund av
förbundssekreterarens sjukskrivning gick hon ned i deltid från den 12:e december och jobbade
på distans, för att inte också bränna ut sig.
Förbundsstyrelsen höll ett extra insatt styrelsemöte den 28:e december och tog de sista
besluten om godkännande av föreningars årsmöten samt ett korrekt beslut om arvoderingarna.
Efter årsskiftet var läget oklart om hur vi skulle gå vidare med en sjukskriven
förbundssekreterare. Diskussioner om att fortsätta arvodera ledamöter eller se oss om efter att
anställa fortsatte. Under förbundsstyrelsemötet i januari 21-22 diskuterade vi frågan, beslutade
att arvodera Rebecka Mc Neill i styrelsen på 50% fram till kongressen (17:e mars) som
"assisterande för förbundspresidiet" och förbundssekreteraren meddelade att han skulle vara
tillbaka på 25% deltidsarbete från 23:e januari.
Efter de första 16 dagarna kontaktar Försäkringkassan arbetsgivaren, alltså förbundsstyrelsen,
och begär in uppgifter som hur arbetsgivaren kan "anpassa arbetssituationen så långt det är
möjligt så att medarbetaren kan arbeta, till exempel genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetstid
eller arbetsplats" och "undersöka om det finns något annat lämpligt arbete i din verksamhet som
medarbetaren tillfälligt kan utföra." Eftersom detta är en komplicerad situation med att vara
förtroendevald på mandat från kongressen och inte anställd, har specifika arbetsuppgifter som
inte kan genomföras av andra på arbetsplatsen m.m. blir slutsatsen att inte mycket kan anpassas
annat än de beslut som redan tagits, som att dela upp arbetsuppgifterna på andra i styrelsen och
deltidsarvodera en ledamot som delvis ersättare för förbundssekreteraren.
Förbundssekreteraren är fortsatt sjukskriven till 75% i skrivande stund.
Vi kan dra slutsatsen att förbundet är enormt beroende av sina två heltidsarvoderade och att det
finns en hög risk för utbrändhet hos förtroendevalda på alla nivåer. Förbundsstyrelsen föreslår
därför i sin verksamhetsplan att en fortsatt diskussion om en hållbar förbundsorganisation måste
hållas, planeras och genomföras under 2017.

Sammanfattande rapport avseende Inbrott på
Ung Pirats kansli 2016-07-28.

Händelseförlopp: På kvällen den 29 juli, när förbundssekreteraren återvände från
semesterledighet i syfte att hämta kampanjmaterial för vidare frakt till Stockholm så var låsen
på kontorsvåningen bytta och hyresvärden SEKO hade via e-post från Tommy Ljungström
meddelat om att samtliga kontor på våningen drabbats av inbrott.
I Ung Pirats krishanteringsplan står följande att läsa gällande inbrott:
Inbrott
Vid förbundssekreterarens bortfall ersätter ordförande. När det sker ett inbrott på kansliet ska
följande göras:
Omedelbart
•

Den som först upptäcker krissituationen kontaktar förbundssekreteraren

•

Gå inte in och rör ingenting

•

Ring polisen och rapportera brottet, be att de skickar någon för teknisk undersökning. Är det
akut larma 112, ring annars 114 14 och tala med en växeltelefonist

Inom samma arbetsdag
•

Ta reda på
◦

vad som är stulet

◦

hur tjuvarna tog sig in

◦

om något skadats på byggnaden

•

Förbundssekreteraren gör en polisanmälan

•

Förbundssekreteraren anmäler det inträffade till försäkringsbolaget

•

Förbundssekreteraren kontaktar hyresvärden Tommy Ljungström på SEKO och informerar om
det som har hänt

•

Sammanställ alla information samt vad som har gjorts i en rapport och skicka den till
förbundsstyrelsen

Inom en vecka

•

Håll ett avstämningsmöte med åtminstone ordförande och förbundssekreteraren för att
diskutera säkerheten på kansliet

•

Se över det behöver köpas in nytt av det som stulits

•

Sprid information om det inträffade till engagerade

Utifrån detta har följande hänt
Omedelbart
•

Den som först upptäcker krissituationen kontaktar förbundssekreteraren
Tommy Ljungström från SEKO kontaktade oss via e-post 2016-07-29 16:12.

•

Gå inte in och rör ingenting
Då ingen från Ung Pirat upptäckte inbrottet är detta ej tillämpbart på situationen.

•

Ring polisen och rapportera brottet, be att de skickar någon för teknisk undersökning.
Är det akut larma 112, ring annars 114 14 och tala med en växeltelefonist
Polisanmälan gjordes 2016-07-29 av Theodor Dahlström som arbetar på samma våning.
Se bilaga för polisanmälan.

Inom samma arbetsdag
•

Ta reda på
◦

vad som är stulet

◦

hur tjuvarna tog sig in

◦

om något skadats på byggnaden

Då vi dels inte kom in på våningen pga. utbytta lås samt inte är huvudansvariga för
våningen så kunde detta ej genomföras inom samma arbetsdag, däremot genomfördes
detta följande måndag, dvs. nästkommande arbetsdag.

•

Förbundssekreteraren gör en polisanmälan

Polisanmälan var redan gjord 2016-07-29 av Theodor Dahlström som arbetar på samma
våning. Se bilaga för polisanmälan.
•

Förbundssekreteraren anmäler det inträffade till försäkringsbolaget
Länsförsäkringar kontaktades för upprättande av skadeanmälan 2016-08-01, dvs.
nästkommande arbetsdag.

•

Förbundssekreteraren kontaktar hyresvärden Tommy Ljungström på SEKO och
informerar om det som har hänt
Då Tommy Ljungström visste mer än oss var inte detta tillämpbart på situationen.

•

Sammanställ alla information samt vad som har gjorts i en rapport och skicka den till
förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen meddelades via e-post 2016-08-01 14:01 samt via
chattmeddelanden. Se bilaga

Inom en vecka
•

Håll ett avstämningsmöte med åtminstone ordförande och förbundssekreteraren för
att diskutera säkerheten på kansliet
Förbundssekreteraren och förbundsordföranden höll löpande telefonkontakt. Tommy
Ljungström från SEKO bytte lås och införde personliga passerbrickor i syfte att höja
säkerheten på våningen.

•

Se över det behöver köpas in nytt av det som stulits
Detta genomfördes av förbundssekreteraren. Vissa förbrukningsinventarier ersattes.

•

Sprid information om det inträffade till engagerade
Samtliga användare på Ung Pirats chatt meddelades av förbundsordförande samma dag
som information gick ut till förbundsstyrelsen.

Samtliga dokument relaterade till inbrottet samt verifikat relaterade till ärendet har skickats till
förbundets revisorer.

