Aðalfundur PíR 26/10/18
Fundarstjóri: Atli Þór Fandal
Fundarritari: Pétur Óli Þorvaldsson
Skýrsla stjórnar
Kosningar komu óvænt og var kosningabaráttan snögg og hröð. Útaf úrskurði um að
varaþingmenn gátu ekki sitið í stjórn var boðað til auka aðalfundar, öll fyrri stjórn sagði af sér og
var kosið á ný í öll sæti.
Síðan voru borgarstjórnarkosningar þar sem það var ráðið pólitískur ráðgjafi og kosningastjóri
sem gékk ágætlega. Við forum úr einum fulltrúa í tvo.
Tillaga
Að færa kynningu frambjóðanda fram í dagskrá. Svo að hún kemur ekki eftir að kosningum lýkur
á kosningakerfinu.
Samþykkt (óformlega)
Frambjóðendur kynna sig
Röð
Magnús (Vill vinna að stækkun og vill sjá um vaxtarverki sem fylgja því)
Jóhannes Þór (Húsasmiður, skoðunarmaður reikninga)
Kristinn (Hefur aðstoðað við að koma upp ferlum í Pírötum)
Árni Steingrímur Sigurðsson (Byltingarsinni, Vill fá að vera til gagns þar sem hann getur verið)
Rúnar (Hefur verið til vesens, en finnst gaman að vinna með Pírötum)
Guðjón (Píratar eru að fara að stækka, vill taka þátt með eitthverjum hætti)
Jökull (Aðstoðaði Unga Pírata, vill gera sem mest sem hann getur, vill auka flæði af ungu fólki)
Tinna (Skipulagði aðalfund Pírata, er að læra að verða endurskoðandi)
Þorgerður (Vann góða fundargerð í miklum hita fundi. Mikil virðing frá stjórarmeðlimum)

Reikningar lagðir fram til samþykktar
20-30 færslur , óflókinn reikningur
202.000 kr í afgang, og bætist við sparnað síðustu ára
Tillaga
Dagskráliður inn á milli svo að folk fær tækifæri til að skoða reikninga betur
Samþykkt, (Óformlega)
Spurningar

Engin fyrirspurn
Reikningarsamþykktir samhljóða
Önnur mál:
Alexandra : Vinnuaðstaða borgarstjórnar
Nokkuð góð, opið rými sem getur verið erfitt með minnihluta og meirihluta í sama rými. Geta
fengið fundarherbergi, starfsfólk borgarinnar hjálpar við upplýsingar. En vantar pólitíska aðstoð,
PR, ritara, sampla úr gögnum. Hafa notað starfsmenn Pírata en þau hafa nóg önnur verkefni.
Meirihlutafundir þá þurfa Píratar að borga hlut af salnum. Vilja borga inn í sjóði hreyfingarinnar
á móti stuðning hreyfingarinnar. Þá ætti að vera sjóður fyrir borgarstjórnarflokk. Efla
grásrótarstarf í sveitarfélagsmálum, Ballestin: fundir munu vera aðra hverja viku, skiptast á
umræðu fundum og vinnufundum.
Árni:
Tillaga 1 : Vill leggja til að birtar verði samtölur sæta prófkjörs fyrir alþingjskosningar 2017 og
borgarstjórnarkosningar 2018 ef að frambjóðendur leyfa birtingu. Frá Árna
Tillaga 2 (breytingatillaga): Vísa þessu til sérstaks félagsfundar: Frá Birni Þór
Helgi Hrafn: Tæknilega erfitt að taka þessa umræðu
Jóhannes: Vill kynna sér þetta nánar
Árni: Aðalfundur æðsta vald félagsinns, vill ekki að þetta sé svæft. Pólitík er stunduð fyrir
opnum tjöldum
Tillaga 2
13 með
0 á móti
Tillaga samþykkt
Tillaga 1
14 með
0 á móti
Tillaga samþykkt
Hlé
Niðurstöður stjórnarkjörs
1.Rúnar Björn Þorkelsson

2. Þorgerður Ösp Arnþórsdóttir
3. Gígja Skúladóttir
4. Tinna Helgadóttir
5. Helga Völundardóttir
6. Guðjón Sigurbjartsson
7. Jökull Veigarsson
8. Magnús Kr Guðmundsson
9. Árni Steingrímur Sigurðsson
10. Kristján Gísli Stefánsson

Skoðunarmenn reikninga valdir
Jóhannes Þór Guðbjartsson
Svafar Helgason

Fundi slitið.

