
Om UFS



Syfte

§1.1 UFS syfte är att skapa förutsättningar för sina 

medlemsföreningar att främja spridandet av kunskap 

och att väcka debatt kring utrikespolitiska, 

internationella och globala frågor utifrån en mångfald 

av åsikter och perspektiv samt att verka för detsamma.



Organisation

Medlemsföreningar

Årsstämma (höst) Valårsmöte (vår)

Styrelse

Utskott Projekt



Organisation

Presidium (5 ledamöter 

på nationellt mandat)

11 representanter (1 per 

medlemsförening)



Organisation
Styrelsen 2017-18

Ordförande: Oscar Theblin

Vice ordförande: Arash Bolouri

Förbundsekonom: Simon Rydstedt

Förbundskommunikatör: Hanna 
Waerland-Fager

Förbundssekreterare: Sakke Teerikoski



Organisation

Ekonomiutskotte

t
Policyutskottet

Kommunikations-

utskottet

Internationella utskottet Utbildningsutskottet



Medlemsföreningarna

UF Göteborg

UPF Karlstad

UF Linköping

UF Luleå

UPF Lund

UF Malmö

UF Stockholm

UpF Umeå

UF Uppsala

UF Växjö

UF Örebro

+ Vilande och 

interimföreningar



Projekt

UFS i Almedalen Utrikespolitiskt konvent



I siffror

• 11 medlemsföreningar (inga vilande eller 

interim)

• Ca 4000 individuella medlemmar

• Omsättning: Ca 1 500 000:-



UFS stöd till föreningarna
UFS stödjer medlemsföreningarna bland annat genom:

• Ett antal forum för kunskaps- och resursutbyte mellan 
föreningarna.

• Kunskapsutveckling

• Bidragsansökningar

• Administrativt stöd

• Möjligheter för lokalföreningarnas medlemmar att engagera 
sig ytterligare i civilsamhälles- och internationella 
sammanhang

• Tillgång till teknik och tjänster



Frågor?



Kontaktinformation

Daniel Kjellén

Förbundsadministratör

daniel.kjellen@ufsverige.org

070 868 54 76

Oscar Theblin

Ordförande

president@ufsverige.org

076 18 77 438

www.ufsverige.org

Facebook: Utrikespolitiska 

förbundet Sverige

Twitter: @UF_Sverige

Instagram: uf_sverige



Konsultation
Resultat från 2015
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Konsultation
Implementering

Förslag Status

Kommunikationsplattform och intranät
Slack etablerat – behöver användas mer 

för att vara effektivt, dock.

Utbildningar och marknadsföring
Diskussioner om att anlita personal för att 

sköta utbildningar och marknadsföring.

Databas över kontakter Inte etablerat ännu, men enkelt att starta.

Ekonomiskt stöd

UFS stödjer medlemsföreningarna i 

ansökningsprocesser utöver MUCF och 

Forum Syd.

Administrativ assistans Förbundsadministratör nu på heltid.



Konsultation
Implementering

Förslag Status

Nyhetsbrev
Har tidigare varit aktivt, kommer troligen att 

startas upp igen.

Medlemssystem

Har inte prioriterats, p.g.a. höga kostnader, 

men kommer sannolikt att diskuteras på 

nytt i höst.

Programvaror
Medlemsföreningar kan köpa programvaror 

till ett rabatterat pris via Techsoup och UFS.



Konsultation
Feedback

Tankar om implementeringen?

Finns de några områden som ni anser 

saknades från den förra konsultation, och 

som UFS borde bidra med stöd inom?



Årets arbete
Kompetensutveckling

Vilken typ av kompetensutveckling skulle ni 

vilja att UFS erbjuder 

medlemsföreningarna?



Årets arbete
Vilande medlemsföreningar

Vilken typ av stöd skulle ni vilja att UFS 

erbjuder vilande medlemsföreningar?



Årets arbete
Dataskyddsförordningen

Nya EU-regler om insamling och 

handhavande av personuppgifter. Ersätter 

PUL och börjar gälla 25:e maj 2018.

Det här kommer att påverka hur ni kan 

samla in uppgifter om medlemmar till 

medlemsregistret.


