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

Vergadering ledenraad 2018-06-07; 20:30-21:30

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

Aanwezig LR: Peter, Rico, Edwin, Sjors
Aanwezig anders: Davidd, Maarten vd P, Saskia, Henk H

Afwezig LR met kennisgeving: Maarten, Anita, 
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: edwin
- Aanstellen notulist: samen
- Aanstellen geluidsopname maker: 

Agenda

Openstaande actiepunten:

Agendapunten:
    

Voortkomend uit overleg LR-Bestuur-Abram-Maarten 20-05-2018:
" De LR neemt het initiatief tot het uitwerken van een politieke
lijn/visie/kader. LR gaat dit proces zelf inrichten."
alle lr leden bij elkaar trekken in een overleg en daar samen met quorum afstemmen hoe tot 
zo'n document komen waar de partij behoefte aan heeft.
dat gaat niet in deze vergadering, dus follow-up overleg afstemmen om tot afweging te 
komen
https://pad.piratenpartij.nl/p/principeprogramma-piratenpartij (uit 2016, met links naar 
principeprogramma's ppse ppis e.a.)
Maarten vd Pol: fysieke ruimte te regelen in utrecht voor meeting?
Aanwezige ledenraadsleden gaan op korte termijn een vergadering beleggen waarin wij tot 
een principedocument proberen te komen waarin wij de vraag:  hoe komen wij tot een visie 
beantwoorden. davids document is een mooie bron
follow-up meeting beleggen met alle huidige ledenraadsleden waarin koers bepaald wordt 
HOE tot principe document gekomen kan worden
voorstel rico: dat principe document zou de punten kunnen bevatten waar alle bestaande bron 
documenten het over eens zijn (kernpunten ter suggestire; https://pad.piratenpartij.nl/p/
principeprogramma-piratenpartij) en daarnaast het format waarin afdelingen etc. tot 



aanvullingen komen.
via plantool ledenraad bij elkaar halen om hier afstemming over te krijgen
werkt dat niet, dan via stemming via Email dit voorleggen aan LR
Actie: Edwin stuurt mail voor afspraak op mumble 2 weken vanaf nu met dit voorstel

1. Toekomstvisie: inrichting van het proces en randvoorwaarden tav de
inhoud. Dit om een inhoudelijk kader te bieden voor
werkgroepen/cirkels van de Piratenpartij.

Voortkomend uit de evaluatie WIV/GR2018 van 03-06-2018 (notulen van de
bijeenkomst zijn nog niet beschikbaar. ik baseer mij op eigen
aantekeningen)

2. Permanente Campagne heeft met het oog op verkiezingen behoefte aan
wat zij een 'verkiezingscirkel' noemt. Aangezien Ledenraad
verantwoordelijk is voor lijst en politieke inhoud is dit een
onderwerp voor onze vergadering.
consultatie aan aanwezigen. Meedoen/niet meedoen is verdeeld.
ledenraad is verantwoordelijk voor aanstellen kiesco's
er zijn randvoorwaarden die ingericht moeten zijn vóór tot een kiescommissie kan worden 
gekomen
adequaat bestuur, ledenraad met principe programma, afdelingen en werkgroepen.
bestuur: versterk PC
ledenraad: werk naar principe programma toe

3. Lot is een cursus gaan volgen voor de Waterschapsverkiezingen en
wil zich verkiesbaar stellen voor Amstel-, gooi- en vechtstreek.
Kan Lot een concept programma op hoofdpunten, een team wat ze voor ogen heeft en pva, en 
op basis daarvan de vraag concreter maken?
maar leuk! succes! vertel meer over wat je van plan bent?

Naar aanleiding van observaties door Ledenraadsleden:

4. Het bestuur lijkt niet altijd even actief. Bij 2 opeenvolgende
vergaderingen waren bestuurders afwezig. Bij de laatste was alleen de
Penningmeester er en ging de vergadering zelfs niet door.
actie rico: peilien inzet bestuurders, samenvatten in mail voor zondagavond

Naar aanleiding van de vorige Ledenraadsvergadering:

5. Europese verkiezingen: deelname, animo, interesse
Davidd: CEEP (gezamenlijk Europees programma) in 2014 opgenomen in verkiezingen. Dit 
zal in 2019 ook de basis zijn.
Proactievere aanpak dan in 2014, werkgroepen opgericht, communicatie verloopt via 
discourse, geintereseerden kunnen aansluiten bij de working groups
ALV in oktober-januari vereist voor goedkeuring programma en deelname

Huishoudelijk, nav vorige vergadering:

6. Wij hadden ooit een lijst met data van bestuursvergaderingen voor



de controle van bestuur. Laten wij deze opnieuw gaan gebruiken. Ook
voorgesteld is een rooster voor (publicatie) notulen en opstellen agenda
.Edwin stuurt mail met pads om op in te tekenen

Samengevat:

1. Toekomstvisie
2. Verkiezingscirkel
3. Waterschapsverkiezingen
4. Bestuur
5. Europese verkiezingen
6. Roosters Ledenraad
7. Internetconsultatie pooierverbod

8. ik leg aan ledenraad voor of we alsnog aansluiting willen zoeken bij het collectief dat 
juridische stappen neemt tegen de staat over wiv. 
    
Plan Paars 2028 - Mandaat LR 

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

Behandelen agendapunten:

x. w.v.t.t.k.

Maarten: Plan Paars mandaat, status LR + rooster --> edwin zal pper mail aan lr vragen of 
mandaat wel/niet gegeven kan worden

x. Sluiting van de vergadering

Overgebleven agendapunten vorige vergadering(en):

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

• [overnemen van vorige pad] notulen exporteren naar pdf en opslaan op wiki
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:



 


