Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate
Vergadering ledenraad 2018-07-05; 20:30-21:30
Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180607
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: eu-Robert, Rico, Edwin , Peter A.k.a. Landgraaf, Sjors
Aanwezig anders: Maarten van der P, Frodo (Bestuur)
Afwezig LR met kennisgeving: Maarten, Anita
Afwezig LR zonder kennisgeving: Ewoud,
(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: Robert
Agenda
Nieuwe statuten + Huishoudelijk Reglement en organisatie
Toekomstvisie
uitbreiding LR en uitbreiding bestuur
Hoe staan de huidige leden van de LR t.o.v. kandidaatstelling als lid Raad v. Toezicht ?
Openstaande actiepunten:
Actie: Edwin stuurt mail voor afspraak op mumble 2 weken vanaf nu met dit voorstel
(vergadering vond niet plaats)
Actie: .Edwin stuurt mail met pads om op in te tekenen
Actie: Edwin: Lot contacteren ivm waterschapsverkiezingen
Agendapunten:
Nieuwe statuten en organisatie:
Uitgangssituatie: nieuwe statuten aangenomen door ALV maar niet gepasseerd bij
ledenraad, concept-huishoudelijk reglement aangenomen, maar gaat niet samen met huidige
statuten.
•
•

voorstel rico: werk door op basis van door alv in 2016 aangenomen documenten
frodo denkt hier net zo over

•
•
•

edwin: statutair gezien is de rol van ALV: geen, sociaal gezien is het concept
aangenomen in 2016
actie: bestuur gaat op basis van statuten uit 2016 de gaten dichten, ledenraad keurt ze,
daarna worden ze aangeboden ter goedkeuring aan alv

toekomstvisie:
•

Rico,: gezien huidige status ledenraad zijn wij niet adequaat in staat op basis van
aangeleverde documenten een visie te ontwikkelen. het team is zelden/nooit volledig /
actief
• Ledenraad maakt pas op de plaats tav toekomstvisie
•

Uitbreiding bestuur + LR
•
•
•
•
•
•

Frodo: Benoeming nieuw door Utrecht voorgedragen ledenraadslid moet nog klap
krijgen
Rico: Uitbreiding bestuur is minder ver gevorderd
Frodo: nieuwe bestuursleden gewenst
Frodo: eerste ronde, mensen polsen
Rico: hoe kan ledenraad helpen een sterk bestuur neer te zetten?

•
Lopende agendapunten:
Actiepuntenlijst: https://pad.piratenpartij.nl/p/ledenraad-activiteiten-taken
Behandelen agendapunten:
x. w.v.t.t.k.
Hoe staan de huidige leden van de LR t.o.v. kandidaatstelling als lid Raad v. Toezicht ?

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:

