Þingflokksfundur Pírata
Mánudaginn 19. nóvember 2018, kl. 13:00 - 15:00

Nr. 14/149

Mætt
Fundarstjóri

Eiríkur Rafn Rafnsson (ERR)

Fundarritari

Baldur Karl Magnússon (BKM)

Þingmenn

Álfheiður Eymarsdóttir (AE)
Björn Leví Gunnarsson (BLG)
Helgi Hrafn Gunnarsson (HHG)
Jón Þór Ólafsson (JÞÓ)
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (ÞSÆ)

Gestir

Snæbjörn Brynjarsson
Sara Oskarsson

Fundargerð
1. Samþykkt fundargerða
Fundargerðir 14/149 og 15/149 samþykktar.
2. Þingmannabríf
60 sekúndna stöðutaka á mann.
3. Bríf þingflokksformanns
Þingflokksformaður gerði grein fyrir störfum sínum og fundum með þingflokksformönnum og forseta.
4. Dagskrá þingsins
Farið yfir dagskrá þingsins og þingvakt skipulögð. Í óundirbúnum fyrirspurnum mun BLG spyrja samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra um málefni Íslandspósts.
5. Bríf úr forsætisnefnd
JÞÓ gerði grein fyrir fundum forsætisnefndar. Rætt um dagskrá á fullveldisdaginn.
6. Bríf úr nefndum
Þingmenn gerðu grein fyrir störfum sínum og málum í fastanefndum þingsins.
7. Betri upplýsingagjöf innan þingflokks
Umræða um upplýsingagjöf. Dagskrárlið frestað að lokinni umræðu til næsta þingflokksfundadags.
8. Formaður/þingflokksformaður í óundirbúnum fyrirspurnum
Umræður. Dagskrárlið frestað að þeim loknum.

9. Samskipti við stjórnarandstöðu
Rætt um samstöðufundi stjórnarandstöðu.
10. Sjálfbærnifélag Pírata
Fundur með sjálfbærnifélagi Pírata á morgun kl. 18:00, þingmenn hvattir til að mæta.
11. Aðgerðir vegna þingmanna í fangelsi á Spáni
Rætt um stjórnmálafólk frá Katalóníu í fangelsi á Spáni. Ákveðið að bjóða XXX á þingflokksfund til að ræða
ástandið þann 4. desember.
12. Frumvarp um þungunarrof
Umræður um bréf frá Downs-samtökunum. ÞSÆ mun semja drög að svari.
13. Hljóðvarp á föstudag. #fávitar
HHG mun mæta fyrir hönd þingflokks í hljóðvarpið Fávitar.
14. Börn án dvalarleyfis vegna náms foreldra
HHG mun halda áfram með málið í AMN.
15. Handtaka 15. nóvember
Farið yfir erindi frá borgara. Ákveðið að JÞÓ sendi leiðbeiningar um framhaldið.
16. Önnur mál
Beiðni frá trúnaðarráði Pírata
Frestað þar til frekar upplýsingar berast.
Verklagsreglur um einelti o.fl.
HHG leggur til að funda með grasrót um siðareglur Pírata og mun leiða það starf.

