
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry
Hallituksen kokous11/2012
Aika:    2.7.2012 klo 19.00
Paikka:    IRC, #uusimaa verkossa irc.piraattipuolue.fi
Läsnä:    
    Janne Paalijärvi (puheenjohtaja)
    Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)
    Lassi Nokelainen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)
    Samu Voutilainen (jäsen)
 
 
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02.
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 
Ilmoitusasiat
Tulevaisuustyöryhmä alkaa toimia aktiivisesti jälleen vaalien jälkeen.
 
Tietoyhteiskuntakaaren kuluttajansuojaryhmään on vielä aikaa vastata. Usvi tekee 
kommenteistaan blogin ja ottaa kommentteja vastaan. Lisäksi puolue tekee oman lausunnon.
 
Espoon hallintojen, jaostojen ja valtuustojen pöytäkirjoja on julkaistu osoitteessa: http://
espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
 
Lassi alkaa lukea näitä pöytäkirjoja. Tarkoitus on ottaa selvää mitä päätöksiä on tehty ja 
erityisesti tarkastella, onko suunnitteilla tai työnn alla puolueen agendoja koskevia pitkäaikaisia 
projekteja joita ottaa vaaleihin liittyen huomioon.
 
Nuoria kaivataan verkkohaastatteluun jonka pohjalta aletaan rakentamaan Espoota osoitteessa: 
http://espoo.fi/fi-FI/Millaisen_Espoon_sina_haluat_Mita_tekisi(18304)
 
Suunnittelutapaamisen kuulumiset:
 
Puolue luopuu lahjoitusten 300 euron julkisuusrajasta, jotta saisimme suurempia lahjoituksia. 
Laissa on PP:n sääntöjen tekemisen jälkeen valittu rajaksi 1500 €, joka siis meilläkin tulee 
käyttöön.
 



HuG:n PalauteVirta-järjestelmä on otettu / otetaan käyttöön mahdollisimman pian.
 
Puolueen uusi sivusto on otettu käyttöön tiistaina, sinne tarvitaan meiltä lisätietoja.
 
Piiriyhdistysten omat sivut on poistettu ja wikistä ollaan luopumassa, tilalle yhdistykset ja 
aktiivijäsenet saavat halutessaan blogeja sivuston alle.
 
Wiki korvautuu arkistolla ja muilla järjestelmillä.
 
Piireille nakkeja:
- Soitetaan kaikki aktiivit läpi ja kysytään ehdolle
- Soitetaan läpi kaikki kaverit ja piraattihenkiset ja kysytään ehdolle
- Aktiiviesittelyt puolueen sivuille
+ tunnukset joilla niitä saadaan tehtyä
- Ehdokkaiden valokuvaaminen
- Ehdokasmaksuista päättäminen, puolue esittää 20 euroa
- Mainonnan julkisessa liikenteessä / ulkomainonnan / paikallislehti- ja radiomainonnan 
selvittäminen tärkeimmissä kunnissa
 - Ehdokasasettelukokousten sopiminen. Yksihän meillä pidettiin jo, toiselle viimeinen 
mahdollisuus on sunnuntaina 16.9.
 - Paneelikeskustelujen selvittäminen
 - Esiintymisharjoittelua ehdokkaille
 - Ehdokkaiden briiffaus oman kunnan politiikasta (budjetti, ajankohtaiset kiistakysymykset ym)
Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusiahyväksyttäviäjäseniä.
 
Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia hyväksyttäviä pöytäkirjoja.
 
Hallitustoiminta
Seuraavan kokous on Leppävaarassa torstaina 9.8.2012 kello 19:00
 
 
Kunnallisvaalit
 
Teltta on noudettu ja sen pystytystä on kokeiltu.
 
Halutaan pitään yhteinen Uudenmaan ja Helsingin ehdokaskuvaustapaaminen. Mikäli ei 
mahdollista, niin useampia tapaamisia.
 
Muut esilletulevat asiat
Ei muita esilletulevia asioita.
 
Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.
 
 
 
    Janne Paalijärvi    Lassi Nokelainen
    (puheenjohtaja)    (sihteeri)
 
 


