Uppsala den 13 december 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 08.41.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Sophie Sjöqvist, Edwin Sönnergren, Peter
Peltola, Karolina Markgren och Julia Yates.
Frånvarande: Kajza Jansson, Alva Westlund, Siri Sylvan och Henrik Karlsson.
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare utse Louise, samt
att till justerare utse Karolina och Edwin, klockan 08.41.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 08.42.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Daniel, Julia och Karolina.
Datumet ska ändrats på dagordningen, inte på mötesdokumentet.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 08.42.

5. Föregående mötesprotokoll
Är inte fixat ännu, Louise ska ordna det idag.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Lisa, listorna ska skickas in till Folkuniversitetet under nästa vecka. Mycket festplaner
inför jubileet, ska skicka ut anmodningar på fredag och lördag, med Karolina. Daniel har också jobbat
med fest. Har haft kontakt med UFS angående deras senaste styrelsemöte som hölls i helgen. Har
arbetat på en arbetsplan inför nästa termin. Kommer jobba med bidrag under början på nästa år. Lisa
ska på Fredens hus idag, och tala om planer att lansera Uppsala som fredsstad till 2014, då sverige
haft fred i 200 års tid. Har bjudit in massa olika organisationer i kommunen, för att brainstorma hur
man ska göra. Angelägna att vi ska vara med, mycket roligt.
Kassör: Edwin ska betala återbetalningar för USA-resan, och även till styrelsen, för fika och sånt. Just
nu har vi en testmånad för den nya telefonen. Gratis att skicka tillbaka den om det inte fungerar inom
en månad. Kommer uppdatera budgetarbete och ha möte med Gustaf, revisor, i januari.
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Medlemssekreterare: Har ordnat enkäter, som kommer läggas upp på internet, och finnas där till sista
januari. Har hämtat kalendrar som ska delas ut under dagens luciamingel. Nästa programblad kommer
vara här runt mitten på januari, så Louise planerar att ha kuvertering den 15 januari (preliminärt). I
nästa medlemsbrev kommer det skickas med inbjudningar till jubileumsfesten. Kommer utlysa posten
som it-assistent åter igen i januari.
PR-ansvariga: Det kommer hållas en minimässa den 18/1, i universiteteshuset, där vi bör närvara. Ska
maila lite nationer, om reccemottagningar i början av vårterminen. Det är mycket som händer i början
på nästa termin, bland fotoutställning och filmfestival. Jubileumslogga ska färdigställas och broschyrer
ska göras om. Karolina och Peter har pratat om att UF bör kunna locka fler gymnasieelever. De
återkommer med konkreta förslag på hur detta skulle kunna gå till.
Programsekreterare: Sophie och Kajza hade sitt sista programgruppsmöte för terminen igår. På
senaste tiden har det varit många inställda föreläsningar, vilket känns tråkigt. De har deadline för
vårens första programblad den femte januari. Den första föreläsningen kommer hållas den 14/1.
Kommer kunna ha ett samarbete med Dag Hammarskjöld foundation i vår. Håller även på att planer
en Sydamerikansk dag/kväll.
Redaktörer: Inte närvarande.
Aktivitetsansvarig: Julia har haft filmsöndagar. Hade ett misslyckat studiebesök förra veckan, på
fredens hus. Det var sju som anmält sig, men ingen som kom. Sista aktivitetsgruppsmötet kommer
hållas på måndag. I vår kommer en mindre kick-off anordnas för styrelsen. Julia håller också på att
planerar Filmfestivalen. Vill även ordna en välgörenhetsfest, inför Iranresan. Har börjat kontakta
nationer angående detta. UPAD, försöka starta ett samarbete. Planeringen inför
arbetsmarknadsminglet har startat, är i samarbete med UFS och eventuellt. Kajza och Lisa kom med
förslag att orda en retorikkurs för de förtroendevalda, Julia ska titta på detta.
Reseansvarig: Inte närvarande.

7. Försäljning av UF-klubbnålar
Klubbnålarna med UF:s logga har kommit, och det är dags att börja sälja dem. Nålarna kostade 11,35
kr/styck att köpa in. Med tanke på att vi vill undvika mynthantering, skulle det lämpligaste priset
troligen vara 20 kr. Bra om vi kunde ha med dem på föreläsningar. Vinsten innan jubileet går till
jubileet.
Styrelsen beslutade
att sälja UF:s klubbnålar för 20 kr styck, klockan 09.21.

8. Utlysning av UFS-representant
Vår UFS-representant Anton Severin kommer att avsäga sig sitt uppdrag för kommande termin på
grund av utlandspraktik. Vi behöver därmed utlysa posten på nytt. Det kanske är för lite tid, om så är
fallet kan ansökningstiden komma att förlängas.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som UFS-representant, med sista ansökningsdatum den 6 januari, klockan 09.24.

9. Alumniverksamhet
Daniel har i helgen diskuterat med tidigare ordföranden Daniel Simmons om hur vi ska kunna ta vara
på den stora erfarenhet och det kontaktnät som tidigare ledamöter sitter på. Hans förslag är att vi
upprättar ett nätverk eller databas med kontaktuppgifter till de alumner som är villiga att vara med. Det
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skulle innebära en stor fördel för föreningen då styrelseledamöter kan gå tillbaka och träffa de som
tidigare innehaft posterna, men eftersom det sannolikt också innebär en stor personlig fördel är det
något man kan använda för att locka folk att söka till styrelsen. Simmons kommer hem i mitten på
våren. Tar gärna en ämbetspost, för att vara ansvarig för detta. Styrelsen tycker detta låter som en bra
idé. Inför jubileet har Daniel och Lisa sammansatt en fullständig lista över alla som varit med i
styrelsen från 1948, bra att utnyttja denna. Pratade om att bjuda in alla dessa på fotominglet, för att
etablera en första kontakt.

10. Övriga frågor
Julia: Vill ordna en kick off i januari. Lägger upp en doodle om det. Karolina kan ordna gratis lokal på
Norrlands, vore bra om vi kunde få miljöombyte. Vore även bra om ämbetspersonerna var med.
Karolina: Undrar om Forum Syd och Folke Bernadotte akademin ska vara med på nästa programblad.
Det är tydligen UFS som ordnar med tema, ska kolla upp detta.
Daniel: Ville tacka för den här terminen!

11. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 15 januari klockan 18.00, samt
att utse Julia till fikaansvarig, klockan 09.48.

12. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 09.49.
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