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Uppsala den 15 januari 2017 
 
Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala  
den 15 januari 2017 
 

1. Öppnande av möte 
 

Mötet öppnas kl. 14.18.  
 
Närvarande: Wartiainen, Ahlner, Björnsdotter, Colmsjö, Forslund, Sundström, Greve, 
Bungerfeldt, Nyström, Karpefors, Ludvigsson, Hvalgren, Heine, Tybrandt 
Frånvarande: Forsberg, Lappalainen 
 
Firmatecknare: Michaela Persson Ordförande, Elin Colmsjö Vice Ordförande, Erik Forsberg 
Kassör. 
 

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2) 
Styrelsen beslutar att utse Bungerfeldt till sekreterare samt Nyström och Ludvigsson till 
justerare. Beslutet fattas kl. 14.19.  
 

3. Godkännande av kallelseförfarandet 
Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl. 14.19.  
 

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Beslutet fattas kl. 14.20.  
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll har publicerats på föreningens hemsida.  

 
6. Ekonomisk prognos  

Forsberg är frånvarande, pga. sjukdom. Persson redogör för den ekonomiska situationen:  
Bidraget från FBA blev mindre detta år än det föregående, men ändå större än vad som 
budgeterats för. UF:s ekonomi är överlag mycket god – vi har haft stora medlemsintäkter, 
och förhållandevis små utgifter. Det är en trend som gärna får hålla i sig.  
 

7. Rapporter från styrelseledamöter (max 2 min) 
 
Ordf. och vice: 
Persson har sen senaste mötet fortsatt med rutinarbete och fixat avtal med skrivare samt 
planerat inför olika deadlines som kommer framöver. Hon har börjat förbereda författandet 
av verksamhetsplaner, och har kvar att hålla utvecklingssamtal med vissa styrelsemedlemmar.  
 
Colmsjö ska förbereda för utvecklingssamtal med ämbetspersoner. Hon har kompletterat 
cirkelrapporteringar till Folkuniversitetet, och kommer författa en lathund om detta till nästa 
styrelse. Hon uppmanar styrelsen att börja registrera cirklar redan nu.  
 
Medlemssekreterare: 
Sedan föregående möte har Bungerfeldt fortsatt det löpande arbetet med medlemsregistret, 
kommunicerat med medlemmar per mail, och hjälpt Forsberg med medlemsstatistik till 
projektbidragsansökningar.   
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PR-ansvariga: 
Nyström och Ludvigsson har precis färdigställt programblad för januari. Deras arbete 
domineras av affischer och events. De har gjort lite ändringar i posterschemat som de 
kommer att försöka implementera, planerat en bokbords-kampanj på campus under veckan 
som kommer, och tillsammans utvärderat sitt arbete under föregående termin. De kommer 
att börja förbereda marknadsföringen inför Get Active-minglet, som kommer att hållas den 
23 januari.  
 
Programsekreterare: 
Wartiainen och Hvalgren avslutade höstterminen med positiva nyheter: två gäster kommer 
att resa till Uppsala för att föreläsa om Donald Trump; Cosette Creamer, doktorand i 
statsvetenskap vid Harvard, och Prof. Desmond King, expert i amerikansk politik vid 
universitetet i Oxford. Mycket av arbetet under vinterledigheten har gått åt till att 
koordinera deras resa och vistelse i samarbete med Uppsala Forum, som finansierar deras 
resa och vistelse. Trita Parsi, årets Uppsalaalumn, kommer att föreläsa för föreningen i 
början av mars. I samband med detta finns möjlighet för styrelsemedlemmarna att närvara på 
ett efterföljande mingel med Parsi och universitetsrepresentanter. Utöver det har det 
arbetet med de “vanliga” föreläsningarna och koordineringen med programgruppen fortgått. 
Ett första uppstartsmöte kommer att hållas på måndagen den 16 januari.  
 
Vidare har programsekreterarna i samtal med PR-ansvariga utvärderat sitt arbete under 
föregående termin, och kommit fram till att fokusera mer på struktur och långsiktig 
planering. De har tillsammans med PR-ansvariga bestämt att finnas på plats på kontoret varje 
söndag, för att arbeta med sina respektive verksamheter.  
 
Redaktörer: 
Forslund och Lappalainen har planerat en workshop med Håkan Holmberg, som kommer att 
hållas den 17 januari.. Inför nästa nummer av Uttryck har de redan fått in flera artikelidéer, 
och även ett par utkast. De kommer att hålla planeringsmöte och kickoff inför vårterminen.  
 
Webbredaktör: 
Sedan sist har Karpefors haft möte med Gibson om webbtidningen, och möte med 
Uttrycksredaktionen om våren. De har tillsammans gjort en plan för terminen. Dessutom 
har Karpefors lagt in lite fler funktioner på Uf:s hemsida, exempelvis "social share buttons". 
Han har köpt ett wordpress-tema till uttryck och även börjat designa den nya Uttryck-siten 
som han hoppas kunna få upp nu i januari. Resebloggen från Israel är också mer eller mindre 
färdig.   
 
Aktivitetsansvariga: 
Heine och Greve har sedan förra mötet haft filmvisning, börjat planera fundraisern med 
aktivitetsgruppen samt planerat och hållit i julfest tillsammans med Studentradion. I veckan 
som kommer ska de hålla ett uppstartsmöte med aktivitetsgruppen, under vilken de kommer 
planera vårterminens fundraiser och gasque. Intäkterna från fundraisern ska gå till Reporters 
Without Borders, och kommer antagligen arrangeras i slutet av mars. Gasquen kommer 
sannolikt hållas i april. De har undersökt möjligheterna att arrangera ett pubquiz, ev. i 
samarbete med Smålands. De kommer att arrangera olika studiebesök, ett till EU-
kommissionens lokalkontor i Sthlm och förhoppningsvis ett till Frankrikes ambassad. Vidare 
har de planer på en fransk valvaka, och ev. samarbete med programgruppen kring ”Making 
sense of Trump”-veckan. I nuläget är deras arbete främst inriktat på Get Active-minglet.  
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Reseansvarig: 
Björnsdotter tänker avvakta med uppstartsmöte till efter Get Active-minglet. Fortfarande 
finns vissa uppgifter att utföra kopplade till Israel/Palestina-resan: bilder och inlägg som ska 
publiceras på hemsidan, samt en föreläsning med Youth Against Settlement någon gång i 
februari.  
 
UFS-representant: 
Tybrandt har främst fortsatt arbetet med planeringen av UFS forumhelg som kommer att 
hållas i Uppsala den 11-12 februari. 
 
Radioansvarig: 
Sedan senaste styrelsemötet har Radio UF sänt ett sista avsnitt för terminen; "A future with 
Artificial Intelligence", som sändes den 16 december. Radiogruppen har också haft ett möte 
och beslutat att den vill förändra programkonceptet till att anknyta mer till den övriga 
verksamheten. Detta kommer att tas upp senare på styrelsemötet. Radio UF kommer att 
hålla ett uppstartsmöte i veckan som kommer, och deras arbete I början av vårterminen 
kommer att fokusera på marknadsföring och ev. rekrytering.   
 
Debattklubb: 
Ahlner kommer att hålla planeringsmöte med debattklubben i veckan som kommer. Det 
finns vissa planer på en ev. debattturnering här i Uppsala under vårterminen.  
 

8. Projektbidragsansökan UMUN 
 
Bakgrund: Se bilaga A.   
 
Forsberg anser att inkommen ansökan är välskriven och ligger väl inom riktlinjerna för 
projektbidrag. Hans enda förbehåll är om projektet kan anses vara i behov av som sådant? 
Colmsjö, Bungerfeldt och Persson anser att UMUN pga. sin nuvarande ekonomiska situation 
borde beviljas eftersökt bidrag, och därtill att de skulle gynnas av en ekonomisk buffert inför 
framtida projekt. Heine ifrågasätter kostnaden för projektet som sådant – måste UMUN 
kosta så mycket som det beräknas göra? Persson påpekar att projektet kostar mindre detta 
år än tidigare år, och medför ofrånkomliga omkostnader i form av lokalhyra m.m. Karpefors 
undrar hur mycket pengar som i nuläget finns i projektfinaniseringspotten, och Persson 
förtydligar att det rör sig om ca. 30 000 kr. Tybrandt undrar vad som skulle hända om 
UMUN beviljades finansiering från UF, och mot all förmodan skulle gå plus i budgeten vid 
projektets avslutande? Skulle de vara förpliktigade att betala tillbaka överskottet till UF? 
Persson förtydligar att så inte skulle bli fallet, utifrån vad som står angivet i de nya riktlinjerna 
för projektfinansiering.  
 
Styrelsen bedömer inkommen ansökan efter trestegsmodellen angiven i de nya riktlinjerna, 
och kommer fram till att ansökan är inkommen i laga ordning, att projektets innehåll 
stämmer överens med syftet för projektfinansiering, samt att den eftersökta summan befinns 
vara rimlig i förhållande till projektets budget i övrigt och storleken på UF:s 
projektfinansieringsmedel.  
 
Styrelsen beslutar därmed att godkänna ansökan med motiveringen att den går helt i linje 
med riktlinjerna för projektfinansiering. Beslutet fattas kl. 15.06.  
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9.  Byte av kassaansvar 
 
Bakgrund: Då UF nu övergår till ny termin så ska de som under höstterminen endast varit 
kassa 2 nu ta över ansvaret för kassa 1 under föreläsningarna. Ordförande, Vice och Kassör 
kommer att fortsätta ha kassaansvar under vårterminen. Därtill vill Tybrandt gärna fortsätta 
vara kassaansvarig, trots att hon var ansvarig för kassa 1 även under höstterminen.   
 
Styrelsen beslutar att tillsätta Persson, Colmsjö, Forsberg, Forslund, Lappalainen, 
Bungerfeldt, Greve, Nyström, Tybrandt och Sundström som kassaansvariga för vårterminen 
2017. Beslutet fattas kl. 15.09.  
 

10.  Styrelsens framtida utformning 
 
Bakgrund: Persson har fått in förslag på hur nästkommande styrelse skulle kunna se ut. 
Förslagen ser ut som följer: 
- Att styrelsen fortsätter med samma struktur som idag 
- Att styrelsen övergår till ett suppleantsystem för verksamhetsposter 
- Att vissa liknande poster ersätts med en/flera verksamhetsrepresentant/er 
- Att styrelsen övergår till en mer administrativ enhet där verksamheterna representeras 

av 1-2 personer utöver presidiet, medlemssekreterare och UFS-representant 
 
För diskussioner/motiveringar som inkommit om ovanstående har Persson bifogat en bilaga i 
handlingarna. Se bilaga B.  
 
Det har väckts tankar inom styrelsen att styrelsestrukturen borde förändras ganska radikalt. 
Forslund, Wartiaien m.fl. anser att styrelsens nuvarande utformning medför en överdrivet 
stor arbetsbörda, och skapar mycket stress för enskilda styrelseledamöter. Därtill skulle en 
mindre styrelse kunna fokusera mer på organisationsutveckling och visionärt arbete, bidra till 
ökad effektivitet, och kanske även öka inkluderingen av medlemmar från andra program än 
polkand. Det sistnämnda argumentet möter emellertid mothugg från bl.a. Björnsdotter och 
Karpefors.  
 
Å andra sidan anser andra styrelseledamöter, däribland Greve och Karpefors, att en mindre 
och mer administrativ styrelse skulle minska kopplingen mellan verksamheterna och 
styrelsen, skapa en mer hierarkisk organisation försvåra kommunikationen mellan olika delar 
av föreningen. Denna ståndpunkt får medhåll från större delen av styrelsen. Greve påpekar 
att det borde vara verksamheterna som utvecklar föreningen, inte styrelsen. Han får medhåll 
från Nyström. Hvalgren understryker risken i att verksamheten och styrelsen utvecklar olika 
intressen, om de skulle skiljas åt. Sundström påpekar att UF Uppsala i nuläget är en 
förhållandevis platt organisation, vilket sannolikt skulle undergrävas av en separation av 
styrelsen. Han anser att det borde vara upp till var och en av de olika utskotten att avgöra 
sina representanter i styrelsen. Likväl instämmer han med Forslund om att rent 
administrativa frågor skulle kunna hanteras av en mindre styrelse, alt. enbart av presidiet. 
Hvalgren och Nyström argumenterar emellertid för att nackdelarna med en mindre och mer 
hierarkisk styrelse överväger fördelarna med att sagda styrelse eventuellt skulle vara mer 
effektiv.  
 
Ahlner anser att Forslund rent principiellt har en poäng med att mindre styrelser ofta är mer 
effektiva. Likväl anser han att det för UF:s del krävs samverkan mellan styrelsen och 
verksamheten för att föreningen ska utvecklas. Björnsdotter och Colmsjö delar hans 
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synpunkter, och anser därtill att styrelsearbetet redan i nuläget utförs på ett tillräckligt 
effektivt sätt. Likväl är majoriteten av styrelserepresentanterna överens om att själva 
styrelsearbetet skulle kunna effektiviseras, och att arbetsuppgifterna tydligare skulle fördelas 
mellan olika styrelseledamöter.     
 
Persson frågar Tybrandt om hon kan redogöra för hur UF-styrelsen fungerar, i jämförelse 
med UFS-styrelsen? Tybrandt förklarar att UFS har en tudelad styrelse: ett mindre presidie, 
samt en faktisk styrelse med representation från de olika medlemsföreningarna. Det är 
aningen svårt att jämföra UF Uppsala med UFS, i och med att den sistnämndas arbete sker 
mestadels per distans. Likväl erkänner Tybrandt att UF Uppsala har bättre kommunikation 
mellan de olika delarna av styrelsen, emedan UFS-styrelsen eventuellt kan vara mer effektiv (i 
och med att många renodlat organisatoriska beslut fattas direkt av presidiet).  
 
Wartiainen instämmer med Forslund om att styrelsen borde reduceras, för tydligare fokus 
på det själva styrelsearbetet. Särskilt för de mer betungande verksamhetsposterna, som pga. 
den stora arbetsbördan har delats upp mellan två styrelseposter, vore det fördelaktigt om 
styrelserollen kunde reduceras till en faktisk representant i styrelsen, medan den andra 
ansvariga blir suppleant. Ett sådant ”suppleantsystem” är inspirerat av UF-föreningen i Lund, 
och Wartiainen och Forslund argumenterar för att det skulle kunna vara en kompromiss 
mellan styrelsens olika synpunkter i organisationsfrågan. Tybrandt hänvisar till synpunkterna 
inskickade av Heine, Wartiainen och Bungerfeldt, och påpekar att en suppleantstyrelse 
eventuellt skulle vara opraktisk, i det att ansvarsfördelningen inom de olika utskotten skulle 
göras mer otydlig, samt att utlysningen och rekryteringen av nya styrelseledamöter skulle 
kompliceras. Nyström instämmer, och tillägger att otydligheten skulle riskera att skapa 
ytterligare stress för enskilda styrelseledamöter. Heine påpekar att alla som ansöker om 
styrelseposter sannolikt har ett delat intresse av verksamhetsutveckling och organisatoriskt 
ansvar, varför ett suppleantsystem antagligen skulle vara överflödigt, och i värsta fall skulle 
undergräva engagemanget bland enskilda ledamöter. Persson instämmer med ovan nämnda 
styrelseledamöter om att ett suppleantsystem skulle riskera att leda till sämre 
kommunikation, sämre inkludering och ev. också ökad stress och arbetsbörda.  
 
Majoriteten av styrelseledamöterna anser att styrelsen i sin nuvarande form bidrar till ökad 
inkludering, bättre kommunikation och större insyn, bättre sammanhållning, samt att många 
röster tillsammans skapar mer långtgående utveckling av föreningen och verksamheten. 
Karpefors m.fl. påpekar riskerna med en hierarkisk organisation, och argumenterar för att 
sådana tenderar att skapa sämre kommunikation och resultera i ännu större ineffektivitet. 
Styrelsen har emellertid olika uppfattning i frågan, och Forslund är fortsatt övertygad om att 
föreningen skulle gynnas av en mindre styrelse. Likväl är samtliga närvarande överens om att 
själva styrelsearbetet skulle kunna effektiviseras och utvecklas till att bli mer effektivt, 
visionärt och målinriktat.  
 
Styrelsen övergår därefter till att diskutera faktiska förslag för att omstrukturera sitt arbete, 
däribland ytterligare styrelse- och diskussionsmöten, samt projektgrupper för 
organisationsutveckling. Karpefors anser att samtliga alternativ noggrant bör utvärderas, och 
att styrelsen bör försöka fastställa konsekvensen av de olika alternativen innan den fattar ett 
slutgiltigt beslut. Persson instämmer, men påpekar att det alltid är svårt att veta alla 
konsekvenser på förhand. För att summera kan konstateras att styrelsen är ense om att dess 
arbete i nuläget inte fungerar helt optimalt, men att det råder skilda meningar om hur 
styrelsens framtida utformning bör se ut. Majoriteten verkar emellertid värja sig mot en 
radikal omstöpning av styrelseorganisationen. Styrelsen kommer överens om att fortsätta 
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diskutera frågan vid senare tillfälle. Till dess kan alla eventuella förslag och synpunkter 
förmedlas till Persson via mail.  
 

11. Byte av Radio UF:s programkoncept  
 
Bakgrund: Radiogruppen har kommit fram till att den vill förändra Radio UF:s 
programkoncept till att bli närmare knutet till föreningens verksamhet i övrigt. Detta innebär 
i viss mån en tillbakagång till vad Radio UF var för flera år sedan: ett föreningsprogram på 
studentradion som informerar om föreningens verksamhet, diskuterar veckans föreläsningar 
och ämnen och intervjuar föreläsare. Gruppen vill dessutom diskutera och återkoppla till 
senaste numret av Uttryck och samarbeta med debattklubben. Orsaken är till stor del att 
det tidigare programkonceptet, vilket till stor del gick ut på originaljournalistik och ambitiösa 
ämnesval, innebär en alltför stor arbetsbelastning för gruppen. Gruppen ser emellertid även 
en stor outnyttjad potential hos det föreslagna programkonceptet i det att det ger gruppen 
möjlighet att komma närmare resten av föreningen, samt i det att det kan bidra till en mer 
enhetlig bild av föreningen och gynna övriga utskott. Dessutom finns mycket outnyttjad 
potential, i form av skribenter och spetskompetenta inom olika frågor som skulle förtjäna att 
få utrymme i radion. I nuläget känns det som att Radio UF är ytterligare ett forum för 
utrikespolitisk granskning, vilket kanske är aningen onödigt med tanke på den övriga 
verksamheten.  
 
Styrelsen är allmänt positivt inställd till det nya programkonceptet.  
 

12.  Verksamhetsplan 
 
Bakgrund: Halva året har passerat och det är dags för en utvärdering av styrelsens arbete. 
Vad ska nästa års representanter fokusera på, göra likadant/annorlunda? Hur bra fungerar 
verksamheten? Behöver någon post mer stöd? Dessa är frågor att reflektera över inför 
skrivandet av verksamhetsplanen som ska göras under nästkommande månader. Ett datum 
för deadline måste sättas. För att tid för revidering ska finnas föreslår Persson att den första 
deadlinen sätts till 26 februari. 
 
Styrelsen accepterar Perssons förslag, och deadline för arbetet fastställs till 26 februari.  
 

13.  Kickoff för styrelse- och ämbetspersoner 
 
Bakgrund: Forslund anser att det borde arrangeras ännu en vårtermins-kickoff för styrelsen 
och ämbetspersonerna.  
 
Resten av styrelsen instämmer. Ludvigsson, Bungerfeldt och Heine vill gärna vara med och 
arrangera evenemanget.  
 

14. ”Avtalsfest” med Challenge Group 
 
Bakgrund: Vi ska förnya vårt avtal med The Challenge Group och de önskar en fest med 
oss i samband med detta. Datum bör bestämmas. Förslaget gäller någon helg i februari. 
Mingel, quiz och trevligt sällskap. Datum bestäms till den 3 februari.  
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15. Övriga frågor 
 
Ahlner undrar om PR-ansvariga har några planer för hur UF bör värva medlemmar under 
våren? Ludvigsson svarar att hon har bokat in en bokbordsturné i veckan som kommer. UF 
kommer att finnas representerade på Blåsenhus, Ekonomikum och Engelska parken, samt 
eventuellt även på Ångströms. Hon lyfter frågan om UF-representanter kanske även borde 
marknadsföra föreningen på faktiska föreläsningar? Om styrelsen vill ta del av 
marknadsföringsarbetet vill PR-ansvariga gärna veta det.  
 

16. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar 
Nästa styrelsemöte bestäms till den 7 februari kl. 17.00. Greve och Sundström har 
fikaansvar.  
 

17. Mötets avslutande. 
Mötet avslutas kl. 17.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


