
Partiledarrapport
Inför styrelsemöte 17/1 2021, av Katarina Stensson
Denna rapport behandlar vad jag och partiet arbetat med sedan förra styrelsemötet 26november 2020 och i förhållande till våra mål.
Medlemsmöte
Den 2 januari höll partiet extrainsatt medlemsmöte för att huvudsakligen besluta om nyttprincipprogram. Vi arbetade intensivt under november-december för att förbereda detta, blamed att fylla presidiet och sätta och genomföra en plan för att öka deltagandet på mötet ochdiskussionerna inför mötet. Sista dagarna jobbade även styrelsen med att gå igenom yrkandentill mötet och jämka sig. Överlag gick mötet bra, mötesplattformen fungerade relativt bra ochmötet genomfördes utan några större problem. Det finns vissa möjligheter till förbättringar, t.exinleda diskussionerna ännu tidigare. Vi hade drygt 60 medlemmar registrerade på plattformenoch drygt 30 som deltog i omröstningar. Det är ett steg i rätt riktning även om vi hadeförhoppningar om ännu bättre uppslutning.
15-årsfirande
2 januari höll vi även ett digitalt 15-årsfirande och även detta har vi planerat inför underdecember; bjudit in gäster, planerat aktiviteter och kommunicerat om eventet. Uppläggetfungerade och verkade uppskattat av de närvarande (ca 20-30? Vet ej hur många som följdestreamen). Men det kan nog säkerligen professionaliseras och planeras lite bättre. Vi hade fyrasvenska och internationella gäster, pirater och icke-pirater. Kommentarsfältet var relativt aktivtoch de interaktiva inslagen (quiz etc) verkad speciellt uppskattade.
Strategiska arbetsgruppen för externkommunikation/Marknadsplan
Jag, Mikael och Johan har arbetat vidare på ett utkast till marknadsplan efter feedback frånstyrelsen kring teman. Vi kommer hålla möte(-n) med fler som jobbar med partiets externakommunikation, och ev externa, inom kort för att ta det från utkast till färdig plan.
Strategi
Styrelsen röstade i somras igenom en övergripande strategi för partiet fram till valet 2022. Detär dags att göra en första check på var vi står i förhållande till plan. Vi har påbörjat eller i någrafå fall redan slutfört aktiviteter som ligger på styrelsens bord, samt i den grad det varit möjligtsett till att olika delar av organisationen påbörjat andra aktiviteter/insatser. Mycket återstår dockatt lösa, bland annat kring medlemsaktivering och rekrytering, och vi bör sätta plan ochansvariga för så stor del av strategin som möjligt under detta möte.
Talespersoner
Det ligger på mitt bord att rekrytera talespersoner, samt organisera de vi har, ett ansvar jag interiktigt tagit sedan förra mötet. Det jag har gjort är att strukturera upp ett förslag på hur vi skaavgränsa sakpolitiska områden och talespersonsrollerna. Det är inte helt självklart. Vi har ocksåsom del av arbetet med marknadsplanen diskuterat hur talespersonerna kan användas ochstöttas för att stärka partiets externa kommunikation.
Politiska arbetsgrupper



Utvecklingen av partiets politik i de sakpolitiska arbetsgrupperna har stått relativt stilla, kanskepga att fokus legat på principprogramsuppdateringen. Nu behöver dock hela styrelsen hjälpasåt för att få igång arbetet med framtagandet av ny politik om vi ska ha något att ta ställning tillunder vårmötet. Det är redan tajt om tid men vissa grupper har kommit en bit på vägen. Hur skavi prioritera dessa gäntemot de som knappt kommit igång? Vad har vi lärt oss av det arbete vigjort fram till nu vad gäller hur vi bäst kan lägga upp arbetet med att ta fram ny politik?
I media
Jag deltog i kompasspodden om huvudsakligen övervakning, och i en ganska lång videointervjui Exakt24 om huvudsakligen yttrandefrihet på nätet. Vi har även fortsatt spela in vår egen poddEtt skepp kommer lastat.
Övrigt
I övrigt har en del skett politiskt som vi försökt kommentera i den mån vi haft tid/möjlighet:Pandemilagen, nya beslut om TERREG, stormningen av kapitolium och efterföljande diskussionom avstängning från nätplattformar, kommisionens färslag till DSA/DMA mm. Det har dock varitsvårt att hinna med att reagera ordentligt (debattartiklar osv) på allt. Vi har heller inte kunnat fåut pressmeddelanden som vi vill, vi saknar personer som har tid och kunskap att skriva sådana(t.ex om nya talespersoner, nya principprogrammet, ny sakpolitik osv.). Hur kan vi lösa detta?


