
Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate

Vergadering ledenraad 2017-02-15; 20:30-21:30

Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180201
Volgende vergadering/agenda: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180315
Discussies/stemmingen op Loomio: https://www.loomio.org/g/0fy5zXq6/piratenpartij-
nederland-ledenraad
Besluitenlijst: https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad#besluitenlijst

Aanwezig LR: Ewoud, Edwin, Robert, Jonathan, Maarten, Rico  
Aanwezig anders: 

Afwezig LR met kennisgeving: Anita
Afwezig LR zonder kennisgeving: Peter, Sjors
(Als je je afwezig meldt, CC dan het presidium ook! - beter niet het officiele adres, gebruikt 
'persoonlijk', welke natuurlijk kan wijzigen)

https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad

- Aanstellen voorzitter: rico
- Aanstellen notulist: Maarten

Agenda

Agendapunten:
 1) - Kwestie 21 maart comité
 2) - Bestuursopdracht
 3) - ICT

Lopende agendapunten:
Actiepuntenlijst: https://pad.piratenpartij.nl/p/ledenraad-activiteiten-taken

Behandelen agendapunten:
1)  21 Maart Comité
 Grijpen we in als Ledenraad of niet?
Het mopperen zal niet ophouden. Stijging aantal nieuwe ledenaanmeldingen. PPU en 
waarschijnlijk PPGR zullen wel van zich laten horen, dus het kan wel conflict tussen 
afdelingen veroorzaken. Maarten & Rico: standpunt PPNL wordt hierdoor bepaald door PPA. 
Anderen zien geen behoefte tot ingrijpen. Maarten stelt voor lijsttrekkers of 
vertegenwoordigers bij elkaar te brengen.

- "LR nodigt Utrecht, Amsterdam, Groningen, Delft en landelijk bestuur een lid te 
afvaardigen om op korte termijn via mumble bij elkaar te komen en aan elkaar observaties te 
delen en te overleggen over het 21 Maart Comité manifest en de ondertekening daarvan"
Vijf stemmen voor, nul tegen. Maarten neemt de leiding hierin.

2) Twitter onderbezet. Rico is social media link for the time being (in goed Nederlands), 
namens bestuur als het ware.
- GDPR (general data protection regulation); wij voldoen (waarschijnlijk) nog niet aan de 
eisen. Informeer LR over je plan en roadmap. LR denkt graag met je mee als daaraan 



behoefte is. Deadline oplevering: 25 mei (uiterlijk!).
  * Daaraan gekoppeld: goede ledenadministratie.
- Nieuwe statuten en HR. Informeer LR over je plan en roadmap. LR denkt graag met je mee 
als daaraan behoefte is.
- (Edwin) Dit zijn losse dingetjes. Meer langetermijnsdoelstellingen. Visie voor lange termijn 
nodig.
- ICT is "chaos". Bestuur, kom tot een adequate ICT-beheerorganisatie. Informeer LR over je 
plan en roadmap. LR denkt graag met je mee als daaraan behoefte is.
Vincent ziet het bestuur graag vooral kerntaken uitvoeren.

x. w.v.t.t.k.
Robert: Wikipagina LR toont bestuursbenoeming nog niet. Robert schrijft een zin hierover. 
Toegevoegd aan https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad#besluitenlijst . [eu-Robert]

x. Sluiting van de vergadering
om 21:15 uur.

Overgebleven agendapunten vorige vergadering(en):

Notulen vorige vergaderingen (revisie opslaan na opstellen agenda volgende keer en link 
audio-opname toegevoegd)

• [overnemen van vorige pad]
Jaaroverzichten:
    2015: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20151222 - https://pad.piratenpartij.nl/p/
lrvergadering20151222/timeslider#968
    2014: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20141223
    2013: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20131217

Totaaloverzicht:
    https://wiki.piratenpartij.nl/notulen

Relevante deel van chatlog:[door eu-Robert]
[20:53:06] (Channel) Rico: LR nodigt utrecht, amsterdam, groningen, delft en landelijk 
bestuur een lid te afvaardigen om op korte termijn via mumble bij elkaar te komen en aan 
elkaar observaties te delen en te overleggen over het 21 maart comite manifest en de 
ondertekening daarvan
[20:53:09] (Channel) Rico: +
[20:53:10] (Channel) Ewoud: +
[20:53:12] (Channel) Maarten: +
[20:53:16] To Ledenraad: +
[20:53:16] (Channel) Kukushka: +

Meta:
    "Maarten & Rico:" vinden bla bla.  Ik weet niet of dit M en R dit nu juist een probleem 
vinden, of een oplossing, of het een feitelijke constatering is. Graag even verduidelijken. tnx, 
G-J

 




