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Utrikespolitiska	föreningen	i	Uppsalas	projektfinansiering	
 
Ansökan 

 Medlem i UF: Oskar Rydermark    

Utskott i UF – Uppsala Model United Nations 

Sökt belopp:  

UMUN söker 12690 kr.  

Personuppgifter för kontaktperson 

Namn: Oskar Rydermark 

Personnummer: 940414-6517 

Adress: Götgatan 10 B, 753 15 Uppsala 

Telefonnummer: 070 639 04 14 

E-mail adress: umun@ufuppsala.se 
 

Bankuppgifter för ersättning av utlägg 

Kontoinnehavares namn: UTRIKESPOLITISKA FÖREN SKATTEMÄSTARE 

PROJEKT UPPSALA MODEL UNITED NATIONS 

Bank: Nordea 

Kontonummer: 69 12 40-6 

Clearingnummer: 9960 
 
Projektbeskrivning (max 300 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Projektets namn 
 
Uppsala Model United Nations 2017 
 

2. Projektets start- samt slutdatum 
 

Från den 23 februari 2017 till den 26 februari 2017 
 
3. Projektets syfte och hur det förenas med Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas 

stadgar kring att upplysa och engagera i utrikespolitiska och internationella 
frågor. 

 
Syftet med projektet är att arrangera en Model United Nations konferens för 
studenter från Sverige och andra länder. Under konferensen får studenterna 
möjlighet att på ett praktiskt sätt lära sig om hur FN opererar, träffa 
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internationella studenter, samt lära sig om hur internationella förhandlingar 
fungerar.   

 
Genom att simulera FN-råd får deltagarna praktiskt uppleva hur förhandlingar 
går till i FN. Deltagarna måste innan konferensen sätta sig in i de frågor som ska 
diskuteras för att på ett effektivt sätt kunna diskutera i kommittéerna. Därför 
kommer deltagarna att få en bakgrundsguide som ger en bakgrund till ämnena, 
arbetsordningen och hur man skriver resolutioner. Syftet med förhandlingarna är 
att kommittéerna ska producera resolutioner som till viss del löser frågorna.  
 
Konferensen erbjuder också ett tillfälle att träffa internationella studenter med ett 
stort intresse för internationell politik. Genom att träffa likasinnade människor 
från andra länder får deltagarna möjlighet att skapa sig ett större internationellt 
nätverk och träffa nya vänner.  
 
Temat för konferensen kommer att vara Human Security in a Global World. Vi 
kommer att ha fyra råd, nämligen: Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen, det 
ekonomiska och sociala rådet samt Människorättsrådet. Säkerhetsrådet kommer 
att diskutera problematiken kring det Sydkinesiskahavet och möjliga rättsliga 
verktyg för att bemöta terrorism. Generalförsamlingen kommer att behandla 
flyktingkrisen i Mellanöstern och Nordafrika och rättfärdigande av åtgärder mot 
tortyr. Det ekonomiska och sociala rådet kommer att diskutera människohandel 
och ett ämne som ej än är färdigställt. Människorättsrådet kommer att behandla 
modernt slaveri i Sydostasien och HBTQ-rättigher i Afrika.   

 
4. Hur projektet ämnar komma UF:s medlemmar till gagn.  

 
Projektet kommer att gynna UF:s medlemmar genom att erbjuda intressanta 
föreläsningar, en möjlighet att lära sig mer om FN samt genom att samla 
internationella studenter bygga ett internationellt nätverk. Konferensen erbjuder 
UF goda möjligheter att rekrytera nya medlemmar, vilket skulle föra med sig 
inkomster till UF vilket skulle gagna UF:s medlemmar.  

 
Projektmål och tidsplan (max 300 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Övergripande beskrivning av hur projektet ska genomföras.  
 
Under hösten har arbetsgruppen arbetat med att förbereda konferensen. 
Temagruppen har arbetat med att välja vilka råd som ska simuleras, ta fram 
ämnen att prata om och välja vilka länder som ska vara i varje råd. 
Logistikgruppen har jämfört lokaler att boka och börjat kontakta talare. 
Aktivitetsgruppen har bokat in kvällsaktiviteter så som en gasque, pubrunda och 
mingel på fredens hus. Presidierna har arbetat med att utforma en arbetsordning 
genom att jämföra med FNs riktiga.  Projektgruppen har också publicerat en 
hemsida. Där kan man se de ämnen som kommer att diskuteras, läsa mer om 
konferensen och skicka in en ansökan för att delta.  
 
När den andra ansökningsperioden öppnas skall arbetsordningen för 
kommittéerna (RoPs) vara färdigställda och publiceras på hemsidan. Vid samma 
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tid skall även bakgrundsguiden med information om kommittéerna, konferensen 
och Uppsala vara sammanställt och skickas ut till delegaterna.  
 
Då vi öppnade den första ansökningsperioden den 9 december har vi även börjat 
få in ansökningar som vi hanterar löpande. Då vi får in en ansökan utvärderar vi 
om personen antas. Endast ofullständiga eller konstiga ansökningar kommer att 
avslås. Sedan kommer vi att skicka ett bekräftelsemejl med uppgifter om 
betalning.  
 
Vi kommer kontinuerligt att arbeta med att hitta sponsorer och talare till 
konferensen. Vi kommer framförallt försöka att få sponsorer av mat och dryck, 
hostell och material. Gällande talare försöker vi få talare som antingen är 
kunniga inom de ämnen som kommer att diskuteras eller har praktisk erfarenhet 
inom internationella förhandlingar.  
 
Konferensen kommer att äga rum på Blåsenhus. Vi kommer att ha mycket fina 
lokaler som kommer att passa konferensen väl.   
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2. Preliminärt schema för projektets genomförande.  

 
 

 
Torsdag Fredag Lördag Söndag 

9:00 
 

Frukost 2:a Mötet 4:e Mötet 

10:00 
 

Föreläsningar 
  

11:00 
    

12:00 
  

Lunch Lunch 

13:00 
 

Lunch Fotografering 5:e Mötet 

14:00 
 

1:a Mötet 
  

15:00 
  

3:e Mötet 
 

16:00 
   

Avslutnings- 

17:00 Öppningsceremoni Föreläsning 
 

Ceremoni 

18:00 Mingle 
   

19:00 
  

Gasque 
 

20:00 
 

Smålands 
  

21:00 Pubbrunda 
   

22:00 
    

23:00 
 

Värmalands  
  

0:00 
 

Utgång 
  

1:00 
     

 
 
Projektgruppens tillgångar (max 200 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Vilka som är med och organiserar projektet. 
 

Konferensen organiseras av en projektgrupp som består av sex arbetsgrupper 
som är ansvariga för respektive: teman och ämnen för kommittéerna, logistik, 
evenemang, sponsorer, presidierna för kommittéerna och kontakt med 
deltagarna. 
 
Ordförande är Oskar Rydermark, 
 
Vice Ordförande är Hedwig Hadenius,  
 
Ansvariga för temat Ann-Sophia Stockman, Kevin Ampan, Marwan Archangel 
och Nikki Choti, 
 
Ansvariga för logistiken är Carl-Fredrik Fries, Julia Mikkola och Sabu Suzuki, 
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Ansvarig för evenemangen är Gisela Arnesson,  
 
Ansvarig för Sponsorer är Ibrahim Ibrahim, 
 
Presidier för kommittéerna är Alex Boyer och Kamil Akdag (rekrytering pågår). 

 
2. Vilka kompetenser som finns inom projektgruppen. 

 
Projektgruppen består av studenter som har rekryterats med hänsyn till sitt 
brinnande intresse för utrikespolitik, sin erfarenhet av MUN-konferenser och 
kompetens för sitt specifika arbetsområde. Endast tre har aldrig deltagit i en 
MUN konferens.   
 
I projektgruppen finns även kompentens av att ordna andra typer av konferenser 
och event, t.ex. åt organisationer, privata aktörer och myndigheter.  
 
Den viktigaste tillgången projektgruppen har är dock kontakter. Framförallt i och 
med då projektgruppen har kontakter inom UD, kontakt med aktiva diplomater 
och andra som kan hjälpa konferensen. Vi har även en del internationella 
studenter i projektgruppen kan de nå ut till vänner både i Uppsala eller från sina 
hemuniversitet.  

 
Målgrupp (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Ålder och studieinriktning hos den grupp projektet ämnar rikta sig åt.  
 
Krav för att vara med är att vara över 18 år och studerande. Vi kommer 
framförallt att rikta oss till studenter inom statsvetenskap, juridik och ekonomi, 
men välkomnar studenter med andra inriktningar för att få ett vidare perspektiv i 
debatterna.  
 
I år kommer vi göra en stor satsning på att få ett så stort antal internationella 
deltagare som möjligt. Vi kommer att försöka uppnå det genom att kontakta 
MUN-grupper runt om i Europa, men även i Turkiet och USA m.m.  
  

2. Hur många som uppskattningsvis kommer nås eller gynnas av projektet.  
 

Vi räknar med att nå 120 delegater men har utrymme för att ta emot 150 st. 
Utöver det kommer vi ha volontärer som kommer ha möjligheten att lyssna på 
föreläsningar och förhandlingarna.  

 
Marknadsföring (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 
Om projektet kommer marknadsföras, hur kommer denna marknadsföring i så fall 
utformas? 
 
Vi kommer att marknadsföra oss på ett flertal sätt: 
 

- Genom att sätta upp affischer 
- Genom universitetets kanaler nå ut till alla internationella studenter 
- Genom att gå runt på föreläsningar 
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- Genom att stå på Ekonomikum med roll-up och dela ut flygblad 
- Genom att kontakta tidigare deltagare i MUN konferenser. 
- Genom UF:s kanaler  
- Genom FN förbundets kanaler 
- Genom samarbete med UF:s debattklubb    

 
Eftersom många inte vet vad en model UN konferens är, är det viktigt att vi förklarar för 
studenter UMUN är. Vi kommer därför att lägga fokus på att stå runt om på 
universitetets campus informera och gå runt på föreläsningar och prata om konferensen.  
 
Riskanalys (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 
Vilka riskfaktorer som kan påverka genomförandet och/eller det förväntade resultatet. 
 
Den största risken är om skulle få ett lågt deltagarantal vilket påverkar budgeten och 
upplevelsen som helhet. Vi kommer därför att använda så många kanaler som möjligt 
för att nå ut med eventet. 
 
Om budgeten påverkas finns ett skyddsnät då vi har sökt Bidrag på 30 000 kr från 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Det är dock inte fastställt om vi får bidraget.  
 
Ytterligare en risk är att vi inte får sponsorer i den utstickningen vi tänkt oss. Det skulle 
vara framförallt alvarligt gällande de dagliga måltiderna, fikat och hostels. Allt utom 
gasquen skulle dock kunna täckas av den nuvarande budgeten.   
 
 
Utvärdering  
 
Efter avslutat projekt ska projektpottens utvärderingsmall ifyllas.  
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Budgetförslag 
 
 
Budget    

Inkomster  Specifikation Summa 

Deltagaravgift  600 kr à 120 
deltagare 

72 000 

Bidrag från Uppsala FN förening  13 000 

UF projektbidrag  12 690 

Totalt  97 690  

Utgifter   

Gasque Ink. Kommunens bidrag 
på 140 kr/pers 

15 600 

Pubrunda  1 500 

Lokaler Blåsenhus + lokaler eko  56 590  

Luncher (hoppas att få mat genom 
sponsorer) 

10 000 

Gest leg 	 	 9	000	

Övrigt Medaljer, pins och 
eventuellt klubbor och 
flaggor. 

5	000	

Totalt 	 	 97	690	

Balans	 	 0	

	
	


