Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate
Vergadering ledenraad 2018-03-15; 21:00-21:30
Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180215
Volgende vergadering/agenda: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingxxxxxxxx
Discussies/stemmingen op Loomio: https://www.loomio.org/g/0fy5zXq6/piratenpartijnederland-ledenraad
Besluitenlijst: https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad#besluitenlijst
Aanwezig LR: Kukushka (edwin), eu-Robert, Jonathan, Landgraaf(peter), Rico, SjorsKr
Aanwezig anders: MaartenVDPol
Afwezig LR met kennisgeving:
Afwezig LR zonder kennisgeving:
(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: edwin
- Aanstellen geluidsopname maker: Peter ( Landgraaf )
Chatlog Mumble staat onderaan deze pad.
Audio staat hier:
Agenda
Openstaande actiepunten:
Agendapunten:
evaluatie organiseren gr2018 / Wiv
verkiezing EP organiseren
organisatie social media
notulen LR naar wiki?
follow-up op afspraak over 18maart met lokale afdelingen en bestuur
misschien een andere dag ipv donderdag ?
Lopende agendapunten:
Actiepuntenlijst: https://pad.piratenpartij.nl/p/ledenraad-activiteiten-taken
Behandelen agendapunten:
Evaluatie organiseren GR2018/WIV-referendum
- vorige evaluatie zou door bestuur worden georganiseerd en dit gebeurde indertijd niet. moet
ledenraad nu de lead nemen?
- opdracht kan volgende week verstrekt worden. dan kan de evaluatie vanaf begin mei
plaatsvinden
rico stuurt verzoek aan presidium om een evaluatie te organiseren van zowel gr2018 als

sleepwet op dezelfde datum te houden, voor PPNL, datum niet eerder dan 1 mei en
uitnodiging aan Piraten tenminste een maand van te voren.
Verkiezing EP organiseren
Vragen: Hoe participeren wij europees in het samenstellen van het programma? hoe komen
wij landelijk tot een lijsttrekker?
25 maart bijeenkomst op mumble
Permanente Campagne zou David vDeijk hier na referendum op zetten
Afvaardiging: Steven Russchenberg, Jonathan van Dijken, David van Deijk
Organisatie Social Media
NAv vorige notulen: Rico is Social lead link, eerste kickoff voor volgende week was
uitnodiging verstuurd en heeft overzicht met namen
Koen heeft leidende rol in twitteraccount en het telefoonnr.
Team is nog in opbouw
Tweet naar Wierd Duk is intern gecommuniceerd (ledenraad) in signal.
Notulen ledenraad naar wiki
Besluitenlijsten zijn al lang niet op wiki geplaatst net als notulen
Maarten vd Pol: Padjes zijn instabiel. Servers lijken ze niet aan te kunnen. Utrecht sluit direct
als PDF op na vergadering.
Besluit: notulen na afloop van vergadering in pdf zetten door notulist en plaatsen op wiki
follow-up op afspraak over 18maart met lokale afdelingen en bestuur
Door ons geïnitieerde afspraak is verder niet gemaakt met als motivatie door maarten L:
amsterdam en utrecht hebben al gesproken. delft en groningen (e.a.) zijn hier verder niet in
gekend. volgende keer in agenda zetten als bespreekpunt.
x. w.v.t.t.k.
x. Sluiting van de vergadering om 21:48 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
Chatlog:

