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den  5: e  november  2017  

  

Dagordning:  Styrelsemöte.  Utrikespolitiska  föreningen  i  Uppsala  

den 5: e november  2017  

  

1. Öppnande  av  m öte  

  

Mötet  öppnas  kl. 14.16.  

  

Närvarande: Wahlstein, Lundin Glans, Stenberg, Nilsson, Linderoth, Ahlqvist, Herold, 

Bishop, Almqvist, Enoksson, Berling.  

Frånvarande: Hvalgren, Nuder, Sörme, Henriksson, Rosenlund, Albo, Brolén. 

  

Firmatecknare:  Niclas  Hvalgren,  Sara  Nuder  och  Ivar  Wahlstein  

  

2. Val  av  m ötesordförande  

Styrelsen beslutar att välja Ivar Wahlstein till mötesordförande. Beslutet fattas kl. 14.17.  

  

3. Val  av  sekreterare  (1)  och  justerare (2)  

Styrelsen beslutar att välja Lundin Glans till mötessekreterare, samt Nilsson och Enoksson 

till justerare. Beslutet fattas kl. 14.18.  

 

4. Godkännande  av  ka llelseförfarandet  

Bakgrund: Kallelsen till styrelsemötet utgick söndagen den 29:e oktober, 7 dagar  innan 

styrelsemötet och i linje med stadgarna.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl. 14.18.  

  

5. Godkännande  av  dagordningen,  sam t  anm älan av  övrig  fråga  

Almqvist anmäler en övrig fråga som ej kom med i kallelsen. Wahlstein anmäler en övrig 

fråga gällande städning. Herold anmäler två övriga frågor gällande alumnkommitté och 

podcast.  

 

6. Föregående m ötesprotokoll  

Bakgrund: Föregående mötesprotokoll ska vara justerat och finnas tillgängligt för 

medlemmarna.  

 

Föregående mötesprotokoll är justerat och är upplagt på hemsidan.  
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7. Ekonom isk  prognos  

Bakgrund: Wahlstein redogör muntligen för föreningens och verksamheternas 

ekonomiska situation.  

 

Wahlstein berättar att föreningens ekonomi ser bra ut. Föreningens buffert ökar något i 

och med kuverteringspengarna som frigjordes och att ett bidrag blir större än beräknat. 

Marknadsföringsmaterialet för den nya loggan blir dock lite dyrare än beräknat. 

Verksamheterna har hållit sig bra i förhållande till sina budgetar.  

 

8. Rapport från styrelse ledam öter  

 

Ordf. och vice: Wahlstein läser upp ett mail från Nuder där hon berättar att hon har 

påbörjat ett må-bra-projekt. Hon samlar in svar för att undersöka möjligheter att avlasta 

och omfördela uppgifter. Hon hoppas att alla har påbörjat sina studiecirklar och håller på 

att organisera kulturarrangemangen.  

 

Kassör: Wahlstein har börjat bokföra allt sedan sist, och har börjat förbereda en 

halvårssummering för att mer konkret se hur föreningen ligger till som han ska redovisa 

på nästa styrelsemöte.  

 

Medlemssekreterare: Lundin Glans har fortsatt med det löpande arbetet, och beställt in 

kontorsmaterial.  

 

PR-ansvariga: Enoksson och Bishop har bytt föreningens logga, vilket har fått blandade 

reaktioner men mest positiva.  

 

Programsekreterare: Herold har arrangerat föreläsningen med Stefan Löfvén, vilket var 

väldigt roligt. Programgruppen är väldigt aktiv och har organiserat många föreläsningar 

Assistenterna hjälper till mycket.  

 

Redaktörer: Berling berättar att arbetet går bra. Under november blir det mycket att göra 

i några veckor. 17:e november går första numret av Uttryck till tryck. Samarbetet med 

redaktörerna blir ständigt bättre.  

 

Webbredaktör: Nilsson berättar att arbetet går bra, och webbtidningen publicerar ca 1-2 

artiklar i veckan, något Nilsson vill utöka. Vice webbredaktör har ett förslag för hur man 

kan öka intresset för att skriva för webbtidningen som kommer skickas ut på mail till 

styrelsen.  
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Aktivitetsansvariga: Linderoth berättar att det är många projekt som förbereds parallellt, 

såsom att planera gasquen, nästa Get Active-mingel och fundraisern. En stor del av arbetet 

har varit att vara i kontakt med nationer.  

 

Reseansvarig: Ahlqvist har mailat mycket om olika potentiella studiebesök i Washington, 

och resegruppen har spenderat mycket tid med att lära känna varandra.  

 

UFS-representant: Almqvist berättar att UFS har haft styrelsemöte och årsmöte i Uppsala, 

och båda dessa gick mycket bra. Nästa möte blir i Växjö i november i samband med 

Utrikespolitiskt konvent. Almqvist sitter i utbildningsutskottet, och är med och skapar 

utbildningar och material till föreningar. De håller även på att förbereda forumhelgen, 

vilken troligtvis blir i Göteborg i februari.  

 

Debattklubb:  

 

Radio: Brolén har skickat in ett mail och berättar att radions arbete går mycket bra.  

 

Karriär: Stenberg berättar att det första karriärseminariet är flyttat till december. Hon har 

bestämt att inga platser ska kvoteras för styrelsemedlemmar. Intresserade kommer att få 

ansöka genom att skriva en fråga de skulle vilja ställa, och så kommer hon att välja ut de 

bästa frågorna.  

 

9. Tillsättande av karriärassistent  

Bakgrund: Se bilaga A.  

Styrelsen beslutar att tillsätta Alina Kaiser som karriärassistent för verksamhetsåret 

2017/2018 kl. 14.32.  

 

10. Tillsättande av program assistenter 

Bakgrund: Se bilaga B. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Adjani Isabelle och Yasmine Nourredine som 

programassistenter för verksamhetsåret 2017/2018 kl. 14.33.  

 

11. Tillsättande av aktiv itetsassistent  

Bakgrund: Se bilaga C.  

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Paulina Bäckström som aktivitetsassistent för 

verksamhetsåret 2017/2018 kl. 14.33.  
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12.  Motion angående uppfräschning av kontoret  

Bakgrund: Se bilaga D och E.  

 

Wahlstein anser att det skulle vara bra för föreningen att göra kontoret lite finare. Vad 

som exakt ska köpas in kan diskuteras. Förslagsvis kan det vara gardiner, växter, 

kuddfodral, soffbord, återvinningskärl etc. Berling anser att det är onödig konsumtion om 

det enda målet är att göra kontoret trivsamt. Ahlqvist anser att den föreslagna summan är 

för stor. Almqvist ser det som en investering, och att kostnaden därmed kommer vara 

utspridd under flera år. Herold anser att kontoret i sin nuvarande form ger ett dåligt och 

oprofessionellt intryck av föreningen, och ställer sig positiv till förslaget. Wahlstein 

förtydligar att budgeten var räknad i överkant, och att alla får tycka till om vad pengarna 

ska gå till om förslaget röstas igenom.  

 

Styrelsen går till beslut genom votering. Alla röstar för förslaget. Styrelsen beslutar att 

avsätta 2500 kronor till att fräscha upp kontorets inredning. Beslutet fattas kl. 14.45. 

  

13.  Sam arbete över m entorskapsprogram  

Bakgrund: Se bilaga F.  

 

Almqvist informerar om UFS:s kunskapsutbytesfond. Om man skulle söka pengar därifrån 

skulle dessa kunna läggas på resor Uppsala-Stockholm, och därmed minska kostnaderna. 

Han erbjuder även hjälp med kontakt med UF Stockholms UFS-representant. Nilsson tror 

att det finns mycket att lära av UF Stockholms redan etablerade modell. Ahlqvist anser att 

Stenberg själv ska fatta beslut i denna fråga, men tycker att det låter som ett annat koncept 

än det som från början var tänkt med karriärverksamheten i UF Uppsala. Hon anser att 

verksamheten borde växa härifrån. Bishop anser att Lunds modell är bättre. Wahlstein 

påminner om att karriräverksamheten har en ganska väl tilltagen budget som skulle kunna 

läggas på resor. Stenberg är tacksam för inputen, och ska diskutera detta vidare med 

Hvalgren och Nuder.  

 

Mötet ajourneras kl. 15.01. 

 

Mötet återupptas kl. 15.18.  

 

14.  Gasquen 2018 

Bakgrund: Se bilaga G.  
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Spontant ställer sig styrelsen positiv till att ha gasquen den 13/4. Ahlqvist anser att då det 

inte blir så stor prisskillnad på biljetterna om bidraget används till att sänka biljettpriset, så 

bör pengarna hellre läggas på gasquen i sig. Wahlstein instämmer. Linderoth inflikar att det 

går att både sänka biljettpriset och lägga pengar på själva gasquen. Herold är mycket positiv 

till att bjuda in hedersgäster, och föreslår Peter och Lena Wallensteen. Bishop och 

Stenberg instämmer. Wahlstein tycker att det är svårt att veta vad man ska göra med 

pengarna innan den slutliga summan är bestämd. Styrelsen ställer sig positiv till en 

vegetarisk policy.  

 

15.  Må-bra-projektet  

Bakgrund: Stress har alltid varit ett inslag i UF:s verksamhet, och det är viktigt att vi 

arbetar för att minimera belastningen för alla aktiva i föreningen. Nuder kommer senare 

att sammanställa resultaten i stressundersökningen och presentera dem för styrelsen, men 

i avsaknad av ansvariga styrelsemedlemmar (Nuder och Hvalgren) bör styrelsen diskutera 

arbetsbördan, upplevd stress, och hur de väljer att bemöta problemet själva. 

Styrelsen anser att det är bättre att vänta med denna diskussion tills alla har hunnit fylla i 

stressundersökningen.  

 

16.  Ok larheter kring engelsk t nam nbyte  

Bakgrund: Efter att namnbytet till “The Uppsala Association of Foreign Affairs” påpekades 

det från flera håll att det i föreningens stadgar står att “Föreningens engelska firma är ‘The 

Uppsala Association of International Affairs’” (se §1 i UF Uppsalas stadgar). Initialt pekade 

det då mot att ett engelskt namnbyte ej var i enlighet med stadgarna, och att namn på 

sociala medier och i dokument skulle behövas bytas ut igen. Efter ytterligare forskning 

tycks det dock vara så att föreningens engelska firma ej är registrerat - föreningens firma 

är “UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN I UPPSALA”, och inget annat. Föreningens 

revisor instämmer i analysen att specificeringen av föreningens “engelska firma” i §1 inte 

verkar ha någon juridisk vikt och egentligen är helt onödig. Hvalgren och Nuder föreslår 

därför att vi tills situationen är löst avser namnbytet på sociala medier och profilmaterial 

endast som i marknadsföringssyfte. För att reda ut problemet kommer en stadgeändring 

krävas. Stadgeändringar måste antas på två årsmöten, på separata verksamhetsår. Det är 

därför Hvalgrens och Nuders rekommendation att ett extra årsmöte förbereds till början 

av vårterminen: Där kan en stadgeändring först antas, för att sedan slutgiltigt antas av nästa 

verksamhetsårs styrelse på ordinarie årsmöte hösten 2018. Situationen bör diskuteras av 

styrelsen och alla bör ges möjligheten att yttra sina åsikter. 

Enoksson undrar hur man ska gå vidare med resten av profilmaterialet som ej ännu 

beställts, och Berling undrar om detta påverkar Uttrycks formgivning. Wahlstein vill inte 

uttala sig och hänvisar till Hvalgren och Nuder. Ahlqvist har pratat med revisorn, och de 

kom fram till att detta inte är av särskilt stor vikt. Bishop tycker att det är viktigt att 
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förtydliga att det var ett misstag att inte undersöka stadgarna först, och inget som den 

nuvarande styrelsen försökte mörka.  

 

17.  Utvärdering av äm betsm annaskapet  

Bakgrund: Ämbetspersonerna har sedan de instiftades varit en grundläggande del i 

föreningens utformning. Nu har de flesta utlysta ämbetsposterna tillsatts, och 

ämbetspersonerna har verkat under en viss tid. Hur fungerar samarbetet med 

ämbetspersonerna inom varje verksamhet? Varje styrelsemedlem redogör för sin situation. 

Vad fungerar bra? Vad fungerar sämre? Vilket stöd krävs eller efterfrågas från 

presidiet/övriga föreningen? 

Alla tycker att det fungerar bra. Herold är nöjd med beslutet att tillsätta två 

programassistenter. Brolén meddelar via mail att det går mycket bra vice radioansvarige, 

som är initiativtagande. Berling berättar att samarbetet med ämbetspersonerna ständigt 

blir bättre, och att det blir enklare att delegera arbete. Stenberg är nöjd med 

karriärassistenten, som är självgående och duktig och nu har påbörjat arbetet med Career 

Day. Linderoth är nöjd, och anser att det blir bättre ju mer bekväm hon själv blir i sin roll. 

Nilsson kommer mycket bra överens med sin ämbetsperson som tar mycket initiativ. 

Enoksson och Bishop tycker att det fungerar bra, men är något problematiskt att ingen ör 

riktigt duktig på Photoshop. De efterfrågar en kurs i grafisk design. Ahlqvist är också 

mycket nöjd med sin assistent, som hjälper till mycket i arbetet.  

18. Övriga  frågor  

Almqvist redogör för några kontroversiella punkter som dykt upp under tidigare möten 

med UFS, se bilaga H.   

 

UF Uppsala har tagit upp frågan om att UFS borde börja föra diskussionsprotokoll på sina 

möten. Många anser att det är viktigt för transparensen, och Almqvist menar att det också 

är föreningsminnet, och därmed viktigt för att kunna veta vad olika föreningar har tyckt i 

olika frågor. Utan detta måste man börja om från noll varje nytt verksamhetsår. Almqvist 

kommer driva denna fråga vidare och skriva en motion. Presidiet i UFS ställde sig negativa 

till detta, och anser att det inte är möjligt. De argumenterar att sekreterarens arbetsbörda 

skulle bli för stor, och han var ej med på årsstämman och kunde därför inte uttala sig. 

Wahlstein undrar vad sekreterarens uppgifter är i övrigt, och Almqvist berättar att han är 

policyansvarig. Lundin Glans anser att policyskapande ej bör vara viktigare än transparens 

i föreningen. Denna fråga startade en diskussion gällande tillit till UFS från 

medlemsföreningarnas sida. UFS har inte tillräcklig legitimitet hos medlemsföreningarna, 

och de vill därmed utvärdera tillitsfrågan genom en undersökning.  

 

Almqvist redogör för processen med att skapa ett gemensamt, nationellt medlemssystem. 

Det blir en avvägning mellan hur säker informationen är, och hur flexibelt systemet är. 
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Förbundsadministratören för en dialog med Lundin Glans och Hvalgren gällande UF 

Uppsalas synpunkter, och Almqvist kommer också föra fram övriga styrelsens åsikter.  

 

Almqvist berättar att det finns möjligheter för kunskapsutbyte mellan 

medlemsföreningarna. T.ex. har UpF Lund och UF Malmö ett sådant projekt där de bygger 

en gemensam grund för föreläsningar och aktiviteter tillsammans. Om UF Uppsala vill göra 

något liknande med UF Stockholm kan föreningen söka pengar ur UFS 

kunskapsutbytesfond.  

 

UFS har nyligen infört en post som pressekreterare, som kommer publicera 

opinionsbildande artiklar i UFS:s namn. Almqvist argumenterade hårt emot detta, då han 

anser att UFS inte bör vara en opinionsbildande förening. Övriga styrelsen instämmer 

starkt. I nuläget är det enbart presidiet i UFS som granskar och godkänner artiklar. 

Almqvist lyckades dock få till en kompromiss, där UFS-representanterna i 

medlemsföreningarna kommer få tycka till. Dock blir detta inget officiellt veto på 

artiklarna. Han kommer skicka artiklarna till övriga styrelsen så att alla får tycka till. Många 

i styrelsen anser dock att detta inte är nog, utan vill driva frågan om ett riktigt veto gällande 

artiklarna från medlemsföreningarnas sida. Detta och diskussionsprotokoll vill styrelsen att 

Almqvist ska driva starkt i UFS. Han ska undersöka vad de andra medlemsföreningarna 

anser, och förbereda motioner kring detta.  

 

Almqvist berättar att UpF Umeå kommer ha en insamling för musikhjälpen på officiellt 

uppdrag av universitetet där, och anser att det skulle vara positivt om fler föreningar ville 

vara med på detta. Bishop anser att det är en bra idé, men vill inte ha UFS namn på 

marknadsföringen. Almqvist förklarar att då bössan redan är döpt till UFS är detta svårt 

att ändra. Linderoth ställer sig positiv till att anordna något evenemang. Almqvist 

informerar också om ett förslag till en nationell gemensam temavecka på temat miljö, som 

planeras till den 19-25 mars nästa år. Det blir bra publicitet om alla föreningar deltar.  

 

Wahlstein anser att det ofta är smutsigt på kontoret, och anser att alla för allas trevnad 

bör städa efter sig själva. Herold instämmer. Berling tror att delat ansvar gör att ingen tar 

ansvar. Styrelsen instämmer i att alla ska försöka städa mer.  

 

Herold har ett förslag gällande skapandet av en alumnkommitté. Han anser att det är bra 

att ha koll på föreningens alumner, t.ex. inför gasquer, få hjälp med evenemang, potentiella 

föreläsare etc. Han föreslår att tillsätta 1-3 ämbetspersoner som skulle ha i uppdrag att 

skapa ett alumnnätverk. Det skulle vara att göra föreningen en stor tjänst för framtiden.  

Ahlqvist tycker att det är en bra idé, men påpekar att vi inte kan bestämma vilka 

ämbetsposter nästa styrelse ska utlysa. Almqvist hittade alla styrelser 1950-1988 i ett häfte. 
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Han anser också att det kan gynna karriärverksamheten att ha ett alumnnätverk. Enoksson 

påpekar att det var få sökande till ämbetsposterna i höstas, och tror att det kan bli samma 

gällande detta uppdrag. Bishop föreslår att någon alumn kan skapa nätverket, och 

föreningen kan fråga specifika personer som de tror skulle ha ett intresse av att göra detta.  

 

Herolds andra fråga gäller skapandet av en podcast som skulle spela in och sända 

föreläsningarna. Han och Sörme har diskuterat om det ska läggas upp på hemsidan, eller 

sändas via Radio UF, men de var inte intresserade. Ahlqvist tror att det är mycket arbete 

för lite resultat. Berling befarar att det kanske gör att färre går på de faktiska 

föreläsningarna. Herold instämmer i att det är den största nackdelen med förslaget, men 

anser att de kan vara selektiva med vad som spelas in. Herold och Sörme kommer skriva 

en motion gällande detta, då det kommer uppstå en kostnad för utrustning om förslaget 

går igenom.  

 

19.  Nästa  styrelsem öte sam t fikaansvar  

Styrelsen beslutar att hålla nästa styrelsemöte den 17 december. Berling har fikaansvar. 

Beslutet fattas kl. 16.31.  

 

20.  Mötets avslutande  

Mötet avslutas kl. 16.31.  

 

 

 


