
Verksamhetsberättelse 2021
2021 har fortsatt präglats av coronapandemin, och det har påverkat politiska partiers möjligheteratt organisera sig, träffas och nå ut, vilket även gäller för Piratpartiet. Fokus under året haristället legat på att utveckla politik och organisation, för att stå mer redo och organiserade införvalet 2022.
Fokuskommuner
Styrelsen har under 2021 inte lyckats med att engagera någon kommunförening till att ansökaom att bli fokuskommun. Istället för att ha fokuskommuner har styrelsen beslutat att partietkommer hjälpa alla kommunföreningar som ställer upp i valet, beroende på hur stora insatserdessa föreningar själva bidrar med.
Internutbildning
Resursbanker för lokal synlighet och rekrytering av lokalt aktiva har inte tagits fram i denutsträckning som planerats. Detsamma gäller utbildningsmaterial för självständiga lokalastudiecirklar. Arbetet har inletts men ej avslutats. Det har varit svårt att rekrytera aktiva tillarbetet med utbildning av medlemmar. Onboardingmail har tagits fram och skickats under en tidmed bra resultat , men då detta inte automatiserats har det varit väl tidskrävande attupprätthålla.
Medlemsrekrytering
Ingen arbetsgurpp för intern kommunikation, rekrytering och utbildning har funnitts under året.Den har alltså inte heller tagit fram en plan för medlemsrekrytering och -engagemang,färdigställt partiets onboardingmaterial för nya medlemmar eller påbörjat planering avseminarier i kommande fokuskommuner.
Extern kommunikation
Marknadsplanen för partiets externa kommunikation har färdigställts. Då flera roller ej kunnattillsättas i gruppen för externkommunikation har
Talespersoner
Styrelsen har utsett eller gett fortsatt förtroende för följande talespersoner:



Matti Brandt - demokratipolitikSiula Grande - kulturpolitikSara Hjalmarsson - ekonomisk politikAndreas Eng - utbildningspolitik
Politisk utveckling
På vårmötet 2021 antogs nya sakpolitiska program inom demokratipolitik, vårdpolitik ochekonomisk politik.
Utkast till nya program inom drogpolitik, arbetsmarknadspolitik, kulturpolitik, EU-politik,nätpolitik, integritetspolitik, försvarspolitik, regnbågspolitik och rättssäkerhetspolitik har tagitsfram för omröstning på vårmötet 2022.
Organisation
För att få partiets ekonomihantering och bokföring på fötter har partistyrelsen ingått avtal medUng Pirat om utbyte av tjänster, så att Ung Pirat vidare kommer bistå partiet i arbetet medekonomihantering och bokföring, i utbyte mot IT-tjänster.
Arbetet med det nya medlemssystemet MemberPort fortsätter.
Partistyrelsen ska se över partiets stadgar och plattformar för intern organisation ochkommunikation, i syfte att förenkla för medlemmar att engagera sig och driva politik nationelltoch lokalt.
En ny distriktsledare för stockholmsdistriktet har rekryterats: Stefan Solender.
Extern kommunikation
Under 2021 har partiets podcast Ett skepp kommer lastat framför allt fyllts med högläsning urvårt nya principprogram.


