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Mætt
Fundarstjóri

Eiríkur Rafn Rafnsson (ERR)

Fundarritari

Baldur Karl Magnússon (BKM)

Þingmenn

Björn Leví Gunnarsson (BLG)
Halldóra Mogensen (HM)
Helgi Hrafn Gunnarsson (HHG)
Jón Þór Ólafsson (JÞÓ)
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (ÞSÆ)
Smári McCarthy (SMC)

Fundargerð
1. Þingstörfin framundan
Miðvikudagur 7. febrúar
JÞÓ, BLG, SMC og HHG hafa beðið um skráningu í störf þingsins. Farið yfir mál á dagskrá og þingvakt
ákveðin. Ákveðið að bjóða Bergþóri Heimi sérstaklega að koma og vera viðstaddur umræðu um
Bergþórsfrumvörpin.
Fimmtudagur 8. febrúar
Óundirbúnar fyrirspurnir. HHG mun beina fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra.
Sérstök umræða: BLG mun verða málshefjandi í stað HM. JÞÓ tekur seinni ræðu Pírata. Farið yfir önnur mál
á dagskrá.
Föstudagur 9. febrúar
Rakarastofa #metoo. HHG mun taka til máls.
(Sungið fyrir Smára McCarthy í tilefni afmælis hans)
2. Bríf úr nefndum
Þingmenn gerðu grein fyrir störfum fastanefnda.
3. Breytingatillaga þingflokkssamþykktar um fundarsköp þingflokks
Lagt til að eftirfarandi verði bætt við 12. gr. “Ákvarðanir þingflokk sem fela í sér verk sem þarf að vinna
skulu innihalda ábyrgðarmann verksins. Ábyrgðarmaður heldur þingflokki vel upplýstum um framgöngu
verksins." Samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum.
4. Afstaða þingflokks Pírata til breytinga á veiðigjöldum
SMC útskýrði álitamál varðandi mögulegar breytingar. Umræður um málið.

5. Beiðni um meðflutning - Eftirlit með barnaníðingum
ÞSÆ óskar eftir minnisblaði til að senda á Silju um viðhorf Pírata gagnvart þessu. Þingflokkur mun vinna
saman að minisblaði og ÞSÆ senda það til flutningsmanns. Samþykkt að þingmenn muni ræða saman aftur
áður en ákveðið verður með meðflutningsmenn.
6. Fundur með Hagsmunasamötkum heimilanna
Fundur á föstudag eftir viku að undirlagi JÞÓ. Þingmenn hvattir til að mæta.
7. Kjördæmavika - skipulag og næstu skref
Kynning á ferðafyrirkomulagi og umræða.
8. Önnur mál
- Áheyrnarfulltrúar
Fjallað um beiðnir um áheyrnar. Dagskrárlið frestað.
- Skipun í nefndir og ráð
Bríf frá Sunnu um væntanlegir skipanir. Breytingar samþykktar.
- Umskurðarfrumvarpið
Umræður.
- Framfarafundur
Fer fram í Reykjanesbæ næsta laugardag. SMC mun mæta og flytja bríf frá þingflokki.

