Framfarafundur Pírata 24. Janúar 2015
Fundur settur kl. 14.07
Finnur kynnir það sem hefur verið gert síðan síðast
Húsnæði komið, fjármálafundur, tæknisveit stofnuð, Sólstöðuhátíð, Bíókvöld, yfirferð
hafið á stefnuskrá folk hvatt til að taka þátt
Erna segir frá húsnæðinu. húsnæði uppfyllir helstu kröfur, svo sem aðgengi fyrir fatlaða.
Húsnæðið er á Fiskislóð 31 á bak við þvottastöðinni Löður. Klósett verði stækkað,
server-herbergi. Efri hæð er ekki aðgengileg fyrir hjólastóla, en neðri hæð hentar vel fyrir
fundarhald. samningur frá 1 feb til eftir næsta alþingiskosninga. Við verðum með
forleigurétt áfram eftir það. Mikil vinna á bak við, margar heimsóknir í ótöl húsnæði.
Husgögn eru að staðnum sem okkur er boðið á sanngjörnu verði. Hugmynd um að hafa
samband við félagsmenn í flokknum til að upp á innrétting og skreyting. Strætó í fimm
mínútna fjarlægð. Húsnæðið verður í framhaldið notað undir fundum, vísindaferðum, böll,
spilakvöld og hvað sem félagsmenn vilja.
Leigan er samtals 300 000 á mánuði plús 15þ í hússjóð. Hiti og rafmagn innifalið.
Hugmyndir fyrir innflutningapartý vel þegið. Félagsmenn hvattir til að vera með að
skipuleggja, mála og það sem kemur húsnæðinu við.
Það þarf að segja upp samning við Múltikúlti og borga uppsagnarfrest. Aðgang að MK
verði mögulegt á meðan á uppsagnafrestinn er
Á döfinni:
Bíósýning 30 janúar
Tengslanetsnámskeið 14. febrúar
•
Kjartan segir frá. Tegslanet góð leið til að virkja fólk, getur
stækkað flokkinn og komið marga hluti í verk.
Fjölmiðlafélag 21 febrúar
•
Finnur segir frá. Vinna út frá grunngildum Pírata, vinna með youtube, podcast,
upplýsingaöflun. Sjálfstætt félag innan pírata. Þeir sem hafa áhuga á fjölmiðla hvattir til
að taka þátt og vera með.
Sjávarútvegsmál 31. janúar
•
Gunnar kynnir. Leið til að kynna og fræða almenning um kvótakerfið. Markmiðið
með fundinn er ekki að aðilar fyrir eða á móti lesi yfir almennig, heldur að almenning
fær að spyrja viðmælendur.
•
Erna kynnir fjármál, stofnun kosningasjóð, styrk frá ríkinu, styrki til aðildafélaga.
Ekki frágengið í smáatriðum. Verður tillkynnt síðar.
Gunnar segir frá hugmyndir um fjáröflun. Ábendingar og hugmyndir alltaf vel þegnar. á
senda á gunnaringiberg@piratar.is
Birgir sger frá hugmynd um styrki gegnum Humble Bundle.
Halla Kolbeins kynnir vinnu með vefsíðugerð. Fundað verður með vefsíðuhópinn á
næstunni. Yfirferð verður á gamla síðunni.
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Alla, leitað að aðstoðar félagsmanna að þingmálavinnu til að aðstoða þingmenn.
Námskeið verður í þingmálalestri á næstunni þar sem kynnt verður hvernig
alþingisvefurinn virkar og hvernig að lesa þingskjöl.
Sigmundur biður um sjálfboðaliða í tæknisveit Pírata.
Hlé
15.11 Fundur settur aftur
Alþingi
Jón Þór tekur til máls.
Könnun sýndi að flestir vildu heilbrigðiskerfi og menntun í forgang í fjárlögum
þjóðarinnar. Allir flokkar samfélagsins vildu heilbrigðiskerfið í forgang. Skýr merki um
vilja þjóðarinnar hert peningar fara. Niðurstöður teknar inn í umræður um fjármál. Gott
feedback um afstöðu Pírata. Píratar eyktu fylgið sitt í skoðanakönnunum í kjölfarið.
Aðferð sem hægt er nota áfram, kanna skoðun þjóðarinnar í ýmsum málefnum og leyfa
fólk að fá að hafa áhrif á starf þingsins.
Helsta fókus á leikreglur, hvað þingmenn hafa heimild til samkvæmt lögum og reglum.
Rama utan um þingmenn og framtíða píratar. Valddreifing og þekking.
JÞ formaður starfshóps sem fjallar um stefnumótun varðandi rettindi og internet
Helgi Hrafn tekur til máls
Afnám refsinga við guðlast
•
Frumvarp vímuefnahópur
•
fjölbreyttur hópur úr mörgum hópur. Von á skýrslu. allir sammála um að ekki
sanngjarnt að vera á sakaskrá fyrir neyslu. Enginn í hópnum vill hafa fangelsirefsing fyrir
neyslu. Áhersla á skaðaminnkandi úrræði. Mælt með "Frú Ragnheiði" hjá Rauða
krossinum
Ytra eftirlit með störfum lögregu
•
Áhersla á YTRA eftirlit. Ekk góð reynsla af að ríkissaksóknari sinnir eftirlitið.
heimildr lögreglu
•
Byssumálið ekki búið. Hvað mega þér gera í hvaða aðstæður. Reglur haldnar
leyndar. Má ekki ræða reglurnar opinbera. Þarf að breyta þvi. Löggudagur á þinginu á
mánudaginn. Mælt með að fókl fylgist með.
aðskilnaður ríkis og kirju
•
Þjóðaratkvæðagreiðslu gerði erfitt að fara fram á aðskilnað.
þriðja kynið
•
Sumir passa ekki inn í karl/konu hlutverk. Fólk er meira regnbogi en það.
Spurning hvort það þarf að skrá kyn yfir höfuð. Þarf umræða.
samráðsfundir
•
Fyrsta á morgun, sunndagur, kl. 15 á Múlti Kúlti. Áfengisfrumvarp. Lýðheilsa eða
frelsi? Óskar eftir skoðun og umræða flokksins. Nota lýðræðisventílinn.
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Hægt að koma með breytingatillögur. HH vill koma með breytingatillögur í
samstarfi við flokkinn.
Píraar í Reykjavík / Borgin
Kristín Elfa, Arnaldur, Halldór, Sigmundur
Nýbúið að halda félagsfund, meðal annars um ferðaþjónustu fatlaðra.
Kristín, erfitt að komast inn eftir að hafa séð málin utanfrá. Læra á kerfið og viðhorfið í
borgarstjórn. Píratar lagt síg fram í að hrista upp og breyta kúltúrinn. Opna upp
stjórnsýsluna. Píratar þekktir fyrir að vilja ræða við grasrót og opna lýðræðið
Arnaldur Skóla og frístundaráð farið að ræða úrræði fyrir nemendur og unglingar í
vímuefnavanda. Flestar áherslur pírata komið eða í vinnslu, fyrir utan
forritunarverkefnið.
Sigmundur Hverfisráð Breiðholts. Kosningar í mars. Mismunandi fjölda tillagna eftir
hverfum.
Kristín, lítið af tillögum, lítið af atkvæðum. Fólk ekki að nota þetta nógu mikið. Hvetur
félagsmenn til að nota betri hverfi/betra reykjavík og benda fólk á að nota meira.
athugasemd úr sal: Kynna betur, auglýsa til að vekja athygli almennings á tækifæri til að
taka þátt.
•
Gera árangur sýnileg, folk verður meira virkt ef það sér að það ber árangur.
•
Hvernig og hvar er hægt hvaða mál eru á dagskrá.
•
Halldór, þarf að bæta kerfið og fjármagn til að fylgja það eftir. Öryggisventíll
fyrir borgarkerfi er ekki hægt eins og er. Vantar opinber málaskrá, yfirsýn og fylgigögn.
•
Kristín, ekki auðvelt að finna gögn nema vera með nákvæm dagsetning fundar.
•
Spurning um auglýsingar í skólum, eftir umræða í fjölmiðla.
•
Reglur í samræmi við umboðsmann barna, tengist reglur um t.d. trúfélög og fleira.
•
Óskað eftir að hafa gagnageymslu sem algjört forgangsmál, þar sem kerfið tefur
vinnuna töluvert þegar maður hefur ekki aðgang að gögnum og upplýsingum sem þarf
fyrir að taka afstöðu.
Finnur og Arnaldur kynna tillögu Björns Levi um að breyta kosningaaldur niður í 16 ára.
Samþykkt að setja í kosning í kosningakerfi Pírata.
Finnur með lokaorð
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