
Uudenmaan piraattien hallituksen kokous 14/2014
Paikka ja aika: Kerava 20.11. klo 19

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samu Voutilanen ja sihteeriksi Tere Sammallahti. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen klo. 19.51.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla oli kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

- Piraatit on ilmoittanut tukevansa MeTahdomme-kampanjaa. http://metahdomme.fi/

- Puolue on saanut yli 13 bitcoinia lahjoituksina

Merkitään tiedoksi.

5. Puolueen suunnittelutapaaminen

http://kirjoitusalusta.fi/pp-suunnittelutapaaminen-2014

- Toimintatunnit "Toimintatunnit jatkuu aiemman aikataulun mukaisesti ja tapahtuma on lisätty kalenteriin. 
Toimintatunnit tarjoavat yhteisen ajan ja paikan puolueen, ehdokkaan tai aktiivin projektien edistämiseksi, 
kevyimmillään esimerkiksi piraattiaiheisten blogausten tai mielipidekirjoitusten oikoluku-/kommenttiavun 
löytämiseksi."

Merkitään tiedoksi. UuPin edustajia kokoukseen mahdollisuuksien mukaan.

6. Ehdokasasettelun edistyminen

Jo nimettyjen ehdokkaiden lisäksi ei ole muita ehdokkaita. Jatketaan ehdokasrekryä.

7. Toiminta
* Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous Vantaalla 18.12.2014 klo. 19.00, paikka ei vielä tiedossa.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen
https://pirateweb.net/Pages/special/fi/handlepaymentstatus.aspx

Ei uusia jäseniä.

9. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus
https://wiki.piraattipuolue.fi/Uudenmaan_Piraatit#2014

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.
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10. Tehtävälistan läpikäynti

Sauna varataan Otaniemestä joulukuuksi.

11. Muut esille tulevat asiat

- Aktiivisuutta foorumille: millaisia eri asioita me mahdollisesti haluttaisiin tuoda esille Piraattien 
foorumeilla? http://foorumi.piraattipuolue.fi/ 
    - Esimerkiksi pöytäkirjat, kokouksien esityslistat, muut tapahtumat, kuten tuleva saunailta, 
yhdistyskokouksien esitykset ja muut asiat, yleistä toimintaan liittyvää dialogia ja muuta meihin liittyvää 
toimintaa
- Kortsutilaus ja muuta kannatusmateriaalia
    Meillä ei tällä hetkellä ei ole erityisesti kannatusmateriaalia, muutamia vanhojen vaalien ja tapahtumien 
flaikkuja löytyy. Piraatit on tällä hetkellä järkkäämässä uutta piraattikumitilausta, haluammeko ottaa siihen 
osaa? Myös muuta materiaalia, mitä on saatavilla ja mitä tarvittaisiin olisi hyvä kartoittaa.

11. Merkitään tiedoksi. Käytiin keskustelua: Kortsut ja pinssit eivät vetoa hyvin kuin nuoriin ja 
opiskelijoihin. Ennemmin paitoja, pipoja, huomioliivejä, tms hyötytarvikkeita

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 21.01.

Nakkilista:

- Smar ilmoittaa suunnittelukokouksen päivämäärän piirin jäsenille, kun päivämäärä tarkentuu
- Vaalitarviketilauksista tieto puoluehallitukselle.
-Pitäisi luoda pamfletti siitä, miksi AY-liikkeen jäsenten kannattaisi äänestää Piraattipuoluetta.  Muistuttakaa 
Tereä.
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