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Fundargerð
1. Nýtt starfsfólk boðið velkomið
Inga Dóra Guðmundsdóttir og Sunna Rós Víðisdóttir hófu störf fyrir þingflokk Pírata í dag. Eru þær boðnar
hjartanlega velkomnar.
2. Þingmannabríf
Stöðutaka í upphafi vetrarþings.
3. Nefndarseta á vetrar- og vorþingi
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að ÞSÆ taki sæti í allsherjar- og menntamálanefnd og SEÞ taki sæti í
atvinnuveganefnd. ERR sendir tilkynningu um það á þingfundaskrifstofu.
4. Vinnumarkaðurinn
Rætt um stöðu kjaraviðræðna. Ákveðið að ERR vinni gögn til frekari greiningar á stöðunni. Ákveðið að ræða betur
við forystu verkalýðsfélaga á næstu dögum.
5. Umhverfismál
Rætt um aðgerðir vegna loftslagsvár. Farið yfir þau mál sem þingflokkurinn er með í vinnslu. BKM tekur að sér að
halda utan um gögn vegna mögulega fyrirspurna og greinaskrifa. IDG mun finna reiknivél fyrir kolefnisfótspor
byggða á nýjustu þekkingu.
6. Forgangsmál þingsflokks
Farið yfir stöðuna á forgangsmálum Pírata fyrir 149. löggjafarþing. Að öðru leyti er dagskrárliðurinn bundinn
trúnaði sbr. þingflokkssamþykkt um upplýsingaskyldu við grasrót Pírata.
7. Forsætisnefndarmál

JÞÓ lýsir stöðunni sem komin er upp í forsætisnefnd vegna Klaustursmálsins. JÞÓ, ÞSÆ, IDG og BKM munu funda
nánar um málið á næstunni.
8. Kjördæmadagar
Samþykkt að IDG og ERR skipuleggji kjördæmadaga fyrir þingmenn.
9. Myndbönd og kynningar
Umræða um myndbönd sem þingflokkurinn er að vinna og hvernig er hægt að bæta þau.
10. Sérstakar umræður
Rætt um sérstakar umræður á vetrar- og vorþingi. Þrjú málefni ákveðin á fundinum.
11. Munnlegar fyrirspurnir til ráðherra
Þingmenn hvattir til að nýta munnlegar fyrirspurnir. Umræður um mögulegar fyrirspurnir.
12. Fyrirspurnaforgangur þingflokksformanns
Samþykkt samhljóða að óska eftir því að forgangur formanna flokka í óundirbúnum fyrirspurnum færist í tilviki
Pírata yfir á þingflokksformann.
13. Stjórnarskráin
Ákveðið að bjóða tveimur þingmönnum frá hverjum flokki að vera meðflutningsmenn frumvarpsins.
Meðlimir Stjórnarskrárfélagsins komu á þingflokksfund kl. 14 til að ræða stöðuna. Ítrekað að frekari vinna við nýja
stjórnarskrá verði að byggja á tillögum Stjórnlagaráðs og ferlið verði gagnsætt, ólíkt því sem það virðist vera í
núverandi vegferð ríkisstjórnarinnar.
14. Fundur með Votlendissjóði
ERR sendir fundarboð á Votlendissjóð.
15. Fundur með sendiherra Katalóníu
Ákveðið að Francesca Guardiola, sendiherra Katalóníu á Norðurlöndunum komi á þingflokksfund miðvikudaginn
16. janúar.
16. Önnur mál
Myndataka
Myndataka fer fram föstudaginn 18. janúar kl. 16.
Framfarafundur
ÞSÆ verður með framsögu fyrir þingflokk á framfarafundi Pírata fimmtudaginn 19. janúar.
Evrópuráðsþingið
ÞSÆ gerði grein fyrir vinnuálagi og næstu fundum á vegum Evrópuráðsins.

