Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate
Vergadering ledenraad 2019-01-24; 20:30-22:14
Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20181220
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: Sjors, Peter aka Landgraaf, arnoud
Aanwezig anders: eu-Robert (Afwezig bij besloten gedeelte)
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: SjorsK
- Aanstellen notulist: Alle deelnemers
- Aanstellen geluidsopname maker: N.V.T. / gaat over personen
Chatlog Mumble staat onderaan deze pad.
Audio staat hier:
Agenda
Openstaande actiepunten:
Agendapunten:
* Wiki pagina bestuur gearchiveerd?
https://wiki.piratenpartij.nl/archief:orgaan:bestuur
[20:47:28] To Ledenraad: De Ledenraad geeft de opdracht aan het bestuur om haar
wikipagina te updaten en uit het archief te halen. Tevens willen wij andere organen
vriendelijk verzoeken om hun wikipagina's bij te werken.
[20:47:38] To SjorsK: +
[20:47:43] (Channel) Landgraaf: +
[20:48:11] (Channel) arnoudsiegers: plus
Motie is aangenomen
* Eervolle ontheffing van Vincent van der Velde uit zijn bestuursfunctie.
Wij, de ledenraad, willen Vincent van der Velde bedanken voor al het werk wat hij voor de
partij heeft gedaan en ontheffen hem op zijn eigen verzoek uit zijn functie als bestuurslid inclusief zijn verantwoordelijkheden als bestuurder. Wij als Ledenraad zullen hem om die
reden een eervolle ontheffing verlenen vanaf 24-01-2019 22:00
[20:55:57] (Channel) arnoudsiegers: +
[20:56:01] (Channel) Landgraaf: +
[20:56:01] SjorsK: Ledenraad: +

* Binnenkomende klacht (Besloten)

[21:24:18] (Channel) Landgraaf: Naar aanleiding van binnengekomen klachten adviseert de
ledenraad aan het bestuur om de Social Media groep als losstaande cirkel te behouden en
deze niet samen te voegen met de werkgroep Permanente Campagne. Dit gezien de
gevoeligheid tussen bepaalde leden in de desbetreffende cirkels. De ledenraad hecht waarde
aan inclusiviteit binnen de partij en wil iedereen de kans geven om hun ding te doen.
[21:25:10] SjorsK Ledenraad: +
[21:25:12] (Channel) Landgraaf: +
[21:25:31] (Channel) arnoudsiegers: +
* Benoemen bestuur (Besloten)
[21:41:09] To Ledenraad: Sjoerd de Boer: Wij nemen Sjoerd de Boer aan, met de
voorwaarde dat een situatie zoals zich heeft voor gedaan tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen zich niet herhaalt. In een dergelijke geval zal de LR een ontslag
indienen, tevens geeft de LR het verzoek aan de RVT om deze notitie mee te nemen. Verder
wensen wij Sjoerd heel veel succes als bestuurslid en... rendementen uit het verleden, bieden
geen garantie voor de toekomst ;)
[21:41:55] (Channel) arnoudsiegers: +
[21:42:01] SjorsK Ledenraad: +
[21:42:14] (Channel) Landgraaf: +
[21:46:13] To SjorsK: Wij benoemen Gertjan Kleinpaste op basis van zijn expertise en
bijdragen.
[21:46:31] (Channel) arnoudsiegers: +
[21:46:36] SjorsK Ledenraad: +
[21:46:38] (Channel) Landgraaf: +
[21:51:37] To Ledenraad: Wij benoemen Ji Yong Dijkhuis en Leontien Werner en wensen ze
succes!
[21:52:01] (Channel) Landgraaf: +
[21:52:04] To Ledenraad: +
[21:52:30] (Channel) arnoudsiegers: +
`
De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe.
Lopende agendapunten:
Actiepuntenlijst: https://pad.piratenpartij.nl/p/ledenraad-activiteiten-taken
Behandelen agendapunten:
x. w.v.t.t.k.
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:
Gezien het over personen gaat is de chat niet publiek geplaatst met uitzondering van de
stemming.

