
Hoog geacht presidium,

Hierbij een motie voor de komende ALV. Deze motie wordt ondersteund door:
Steven Russchenberg
Gijs Peskens
Nils Vogels
Henk Heslinga

Groet,

Steven Russchenberg

-- begeleidende tekst --

In 2016 zijn de leden van de Piratenpartij een instant-messaging app (Signal) gaan gebruiken voor communicatie binnen
de partij. De reden hiervoor was dat men ruzies op de mailinglijst zat was. De mailinglijsten en IRC zijn sindsdien 
minimaal in gebruik. Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van een instant-messaging app voor vrijwel alle 
communicatie buiten vergaderingen om:
    - Het is 'instant' wat inhoudt dat je op het juiste moment online moet zijn om mee te kunnen praten (anders is het 
mosterd na de maaltijd)
    - Meerdere discussie die door elkaar lopen in een grote groep maken het onleesbaar
    - Archief teruglezen is onmogelijk. Zeker in een grote groep (bij een nieuw bericht mag je opnieuw scrollen.
    - (werk)groepen zijn onvindbaar. Handige om kwaadwillende buiten te houden maar funest als je graag vrijwilligers 
wilt aantrekken.
    - Ook Signal blijkt uitstekend geschikt om elkaar voor rotte vis uit te maken. Er is echter geen moderatie dus 
ingrijpen is niet mogelijk.
Naast Signal is er een wirwar van systemen in gebruik, waarbij niet iedereen dezelfde tools gebruikt. Het is 
onoverzichtelijk en werkt nadelig voor de interne communicatie.
    
Deze motie roept het bestuur en de werkgroep ICT, maar eigenlijk gewoon de leden, op om een projectgroep te vormen 
die op basis van vooraf gedefinieerde eisen, die deze groep zelf opstelt, keuzes maakt in de tools die we gebruiken. Het 
gebruik van deze tools wordt gefaciliteerd. D.w.z. dat duidelijk is welke tools er gebruikt (en beheerd!) worden en dat er
handleidingen beschikbaar zijn (zoals voor mumble). Idealiter via een speciale pagina aan  (nieuwe) leden 
gepresenteerd zoals bijvoorbeeld de Britse en Utrechtse Piratenpartijen hebben gedaan: zie 
https://www.pirateparty.org.uk/new-members-bootstrap  en https://www.pputrecht.nl/voor-vrijwilligers/ 

-- tekst motie --

De Piratenpartij, bijeen in vergadering op 15 juni 2015,

overwegende dat
- de Piratenpartij een open en transparante vereniging is
- communicatie voornamelijk online plaatsvindt, wat extra uitdagingen met zich mee brengt t.o.v. offline communicatie

consterende dat
- de communicatie binnen de partij niet effectief is
- politieke discussie tussen leden onderling vrijwel afwezig is
- er geen overzicht is van alle werkgroepen en waar zij communiceren
- dit niet bevordelijk is voor de bestrokkenheid van de leden/nieuwe vrijwilligers

verzoekt het bestuur en de werkgroep ICT op om een projectgroep te vormen die op basis van vooraf gedefinieerde 
eisen keuzes maakt in de tools die we gebruiken. Uitgangspunt is dat de vereniging zorgt voor een aantal tools, liefst zo 
min mogelijk, waarmee vrijwiligers en werkgroepen aan de slag kunnen. Dat zijn de communicatie/collaboratie-tools 
die door de partij ondersteund worden.
Kort en bondig kunnen die eisen zijn:
- FOSS
- Beheerbaar
- Modereerbaar
- Vindbaar
- Archiveerbaar

en gaat over tot de orde van de dag.


