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HALLITUKSEN KOKOUS 11/2010
Aika torstai 18.11.2010 kello 22.15

Paikka #uusimaa PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä Oskar Elmgren (puheenjohtaja)
Janne Paalijärvi (varapuheenjohtaja)
Tommi Vainikainen (jäsen, sihteeri)
Ari Vaarnas (jäsen, saapui klo 22.21 kohdan 5 aikana)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 22.17.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 31.10.2010 pidetyn hallituksen kokouksen 10/2010 
pöytäkirja.

5 Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja Oskar Elmgren oli FST5-kanavan Spotlight-ohjelman kuvauksissa, ja 
ohjelma esitetään keskiviikkona 24.11.2010.

Perjantaina 19.11.2010 on pikkujoulut.

Uudenmaan piraattien listoille tullee muutamia Liberaalien ehdokkaita 
sitoutumattomina.

6 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin kuusi (6) uutta jäsentä. (LIITE 1)

7 Uudenmaan piraattien suunnittelukokouksen implementointi

• Tommi Vainikainen selvittää edelleen kuntien tarjoamia vaalijulistepaikkoja ja 
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-käytäntöjä.

• Janne paalijärvi selvittää edelleen suunniteltuja kirjastoseminaareja.

• Oskar Elmgren jatkaa ehdokkaiden tarpeita nettisivujen, kuvausten yms. 
selvittelyä.

8 Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 27.11.2010 klo 15 puolueen 
toimistossa.

9 Ehdokastilanne

Tällä hetkellä kymmeneltä (10) ehdokkaalta on paperityöt hoidossa ja sen lisäksi kuusi 
(6) henkilö on ilmoittanut alustavan halukkuutensa.

10 Ehdokasasettelun takarajan tarkastus

Päätettiin ehdokasasettelun ehdottomaksi takarajaksi keskiviikko 22.12.2010, johon 
mennessä ehdokasasetteluilmoitukset allekirjoitettuna täytyy olla hallituksella.

11 Ylimääräinen yhdistyskokous

Eduskuntavaaliehdokkaiden asettamista varten järjestetään ylimääräinen yhdistyksen 
kokous alustavasti tammikuussa 2011 viikolla 3 Espoossa Sellon tai Entressen 
kirjastossa.

12 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esiin tulevia asioita.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.36.

Oskar Elmgren Tommi Vainikainen
puheenjohtaja sihteeri

LIITE 1: Uudet jäsenet
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