Framfarafundur Pírata 2014
Staðsetning: Hótel Saga, Salur: Esja
22. nóvember 2014
Fundarstjóri: Erna Ýr Pétursdóttir
Ritari: Birgir Steinarsson
Dagskrá fundarins:
13:00 Formaður framkvæmdaráðs setur fundinn, kosning fundarstjóra og ritara
13:10 Framkvæmdaráð kynnir sín störf
13:30 Þinghópur kynnir sín störf
14:00 Hlé
14:15 Borgarhópur kynnir sín störf
14:30 Halla Kolbeinsdóttir kynnir undirbúningsvinnu á nýjum vef Pírata
14:45 Sigurður Óskar kynnir gæðahandbók
15:00 Fundarlok
13:20 Fundur settur
Finnur, formaður framkvæmdaráðs setur fund
Frmkvæmdaráð kynnir sín störf
Farið yfir hlutverk framkvæmdaráðs og aðferðarfræði
Húsnæðismál kynnt
Farið yfir fjárhagsáætlun 2015
Spurt hvernig fjármagni verður skipt milli kjördæma í kosningabaráttu
Fjárhagsáætlun endurspeglar stefnumótun
Mikil þörf að fá húsnæði
Beiðni til framkvæmdaráðs að halda fund til stefnumótunar
Þingmenn kynna sín störf
Jón Þór sýnir myndband af YouTube um skjótan og sjálfbæran vöxt atvinnulífsins
Þingsályktunartillaga samþykkt í vikunni um hagnýtingu internetsins
Stóra málið í vetur er fiskveiðistjórnunarfrumvarpið - viljum þjóðaratkvæðagreiðslu
Vinna í gangi vegna fjárlagafrumvarpsins
Birgitta leggur til að varaþingmenn fái tíma á næsta fundi
Leggja áherslu á nýja stjórnarskrá
Mælir með myndbandi eftir Óla Ufsa?
Þingsályktunartillaga komin um "jafnt aðgengi internets" - net neutrality
Lekamálið er ekki búið - viljum sjá innviði stjórnsýslunnar
Afhjúpa þá sem hafa valdið
Umræða um gagnageymd gengur ekki vel
Viljum oftar svona fundi
Þurfum starfsöryggi fyrir fjölmiðlafólk - IMMI
Helgi Hrafn
Fer yfir lekamál, stjórnsýslan rotin inn að beini, snýst ekki lengur um Tony Omos
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Frumvarp um sannleiksskyldu þingmanna og ráðherra
Svar um fyrirspurn um hleranir
99.3% samþykktar hleranir
Eftirlit með störfum lögreglu - óháð
Halda áfram stefnumótun í fíkniefnamálum
Eigum ventill.is til að sýna mikla andstöðu
Mikil umræða eftir um áfengismálið - of snemmt að taka afstöðu.
Hlé: 14:30 í 5 mínútur
14:40 fundur settur aftur
Borgarhópur kynnir sín störf
Vantar umgjörð um hvað má á samfélagsmiðlum af "official" síðum
Þurfum að finna okkar hugmyndafræðilega grunn
Píratavinklar eiga ekki að vera tækniaðstoð :)
Getum komið sterk inn í upplýsingagjöf
Kynna ideanet
Þurfum að hafa allt af þrennu: hugsjónir, aðferðarfræði, aðgerðir - ekki nóg að hafa
tvennt
Rætt um að lækka kostnað í mat til leikskólabarna í skóla- og frístundaráði
Margir líta á Pírata sem bólu - þurfum að nýta þau tækifæri sem bjóðast til að festa okkur
í sessi
Taka vel á móti fólki
Halla Kolbeinsdóttir kynnir vefhóp
Kynning á undirbúningsvinnu
Vefurinn í dag þjónar tilgangi sínum ekki vel
Viljum öflugt upplýsinga og samskiptatól
Erum í þarfagreiningu
Ekki tímabært að hugsa um tæknilegar útfærslur
Framhaldsvinna kynnt á næstu framfarafundum
Vantar sjálfboðaliða, forritun, notendaprófanir, sérfræðinga í markhópagreiningu
Sigurður Óskar kynnir gæðahandbók
kvika.piratar.is
Er lokaður vegna óbakaðra hugmynda sem voru teknar af fjölmiðlum sem stefnumál
Á að hjálpa okkur að vinna faglega
Allir geta bætt inn gagnlegum upplýsingum
Vettvangur til að læra af reynslunni
Notað í skjalavörslu
Sigmundur kynnir tæknihóp
Sja um streymi á fundum
Tæknileg aðstoð
Stofna tölvupóstfang
Hjálpa fólki að komast á kvikuna
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Koma upp youtube síðu
Vantar að uppfæra kviku
Settur ábyrgðarmaður fyrir hverja síðu á kvikunni
Þeir sem vilja taka þátt senda á simmi@piratar.is
15:30 fundi slitið

3

