Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

2008.06.18

UPPSALA ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AFFAIRS

Styrelsemöte, tisdag 2008.06.04 klockan 18.00
Närvarande: Therese Svensson, Anders Nilsson, Susanna Honnér, Viktoria Roos, Jacob
Broman, Henrik Johansson, Fredrik Haglund, Sandra Lindblom, Josef Axelsson, Sandra
Persson, Linn Eriksson, Hanna Stenberg.
Frånvarande: Dominika Szalankiewicz och Rickard Klinghagen
1. Öppnande av mötet
Ordföranden Therese Svensson öppnar mötet klockan 18.03.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Sandra Lindblom väljs till mötessekreterare, Jacob Broman och Henrik Johansson väljs till
justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns efter följande revideringar:
Punkt 5. Adjungering av Christian Wohlert och Maria Karlsson
Punkt 10. Val av projektledare för UMUN.
En övrig fråga anmäls av Anders.
5. Adjungering av Christian Wohlert och Maria Karlsson
6. Val av firmatecknare1
Styrelsen väljer ordförande Therese Svensson (840526-0269), vice ordförande Anders
Nilsson (831213-7832) och kassör Sandra Lindblom (810829-0365) till föreningens
firmatecknare, med rätt att teckna firma var för sig.
7. Kort presentation
Alla närvarande styrelsemedlemmar presenterar sig kort. Redaktionen har haft första
redaktionsmötet, två personer kom.
8. Information om UFS och Utrikespolitiskt konvent
Föreningens förre ordförande Christian Wohlert informerar om UFS (Utrikespolitiska
förbundet Sverige) historia och om den pågående verksamheten.
Therese informerar om Utrikespolitiskt Konvent som ska hållas 9-11 oktober i Stockholm. Vi
bör redan nu börja fundera på hur vi ska göra pr för Konventet och hur vi ska samordna resor
dit.
9. Val av UFS-representant
Ordföranden och vice ordföranden har med beslutsunderlag föreslagit att styrelsen väljer
Christian Wohlert till föreningens UFS-representant, eftersom Arne Forstenberg har avgått.
Christian presenterar sig själv och berättar varför han skulle passa som föreningens
1
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representant. Därefter får han svara på frågor från styrelsen. Diskussion förs om UFS roll, hur
kontakten med vår representant ska föras för att alla ska få ta del av informationen. Christian
lämnar därefter styrelsemötet och diskussionen fortsätter.
Styrelsen beslutar att välja Christian Wohlert till UF Uppsalas representant i UFS.
10. Val av projektledare för UMUN
Maria Karlsson och Shanthini Paramanathan är de enda sökande till att bli projektledare för
UMUN 2008/2009. Maria Karlsson presenterar sig och svarar på styrelsens frågor.
Styrelsen beslutar att välja Maria Karlsson till projektledare och Shanthini Paramanathan till
vice projektledare. Till nästa år bör dessa representanter väljas på årsmötet.
Mötet ajourneras klockan 19.17 för fikapaus och fotografering.
Mötet återupptas klockan 19.51
11. Planering av styrelsearbetet
Ordförande och vice ordförande informerar om sina planer för sommaren. De kommer att
börja med planering, ansvarsdelning, bidragsansökningar mm. En av de
informationsansvariga har haft överlämning. Redaktionen har haft sitt första möte, nästa tema
för Uttryck blir ”HBTQ i världen”. IT-ansvarig har haft överlämning, ska prata mer med förre
IT ansvarig om att förändra hemsidans utseende. Eventuellt behövs ett backupsystem för att
inte förlora information. Programsekreterarna har haft överlämning och har haft sitt första
möte, då två personer kom. Deadline för programbladet är runt den 20 augusti.
Aktivitetsansvarig har haft överlämning, kommer att planera en del i sommar och boka
studiebesök, men kommer att vänta med att bilda aktivitetsgrupp till hösten. Eventuellt
kommer en bokcirkel att startas i samband med framtida resor. Kassören har ej haft
överlämning, men kommer att arbeta med årets budget, och manar även alla att göra upp en
översiktlig budget för höstterminen som ska vara kassören tillhanda innan höstens första
styrelsemöte. Radioansvarig vill koppla radion till fler poster inom styrelsen, kommer att
rekrytera nya medarbetare till hösten. Reseansvarig kommer att starta upp en grupp till
hösten. Har blivit kontaktat av Roni angående Libanonresan, som han vill ska bli av till
hösten. Dock ser situationen i landet lite ostabil för tillfället. Kommer även att kontakta Lena
Wallensteen angående Lenas förslag på resor inom UF. Medlemssekreteraren har haft
överlämning, ska göra första medlemsutskicket i september och då eventuellt samköra det
med programbladet. Mailen för alla poster ska under sommaren kollas varannan dag, annars
gäller varje dag.
12. Ämbetspersoner
Under föregående verksamhetsår infördes ett system med ämbetspersoner, för att avlasta
styrelsen som har en stor arbetsbelastning. Ordföranden informerar om hur systemet fungerar.
Ett skriftligt dokument kommer att upprättas under sommaren där all information om hur
systemet är tänkt att fungera ska finnas med. Ordföranden skickar ut detta så snart det är klart.
13. Information om ekonomiska frågor
Kassören informerar om hur det fungerar med utlägg och kvittoredovisning.
14. Beslut om ersättning till programsekreterarna för telefonsamtal
Styrelsen beslutar att programsekreterarna på grund av höga telefonsamtalskostnader ersätts
med 150 kr i månaden under juni 2008 – april 2009.
15. Information om ersättning till aktivitetsansvarig för kostnader för aktiviteter.
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Under föregående verksamhetsår har det uppkommit frågor om huruvida aktivitetsansvarig
ska få ersättning för aktiviteter som denne ordnar, exempelvis ersättning för resor till
studiebesök och böcker till studiecirklar. Ordföranden och vice ordföranden informerar om att
man bör få ersättning av den här typen, eftersom man inte ska behöva betala för att vara aktiv
i föreningen. Vid köp av böcker till studiecirklar bör dessa ställas i lokalen vid studiecirkelns
slut, så att andra kan nyttja dessa. Utgifter över 500 kr kräver som tidigare styrelsens
medgivande.
16. Viktiga datum/händelser nästa termin
De första två veckorna i september bör man vara beredd på mycket arbete med
informationsspridning. Vi deltar på recce-mottagningar, delar ut programblad och informerar
om föreningen på olika kurser. 12-14 september åker styrelsen på till Fjällnora kursgård
utanför Uppsala för att planera höstens arbete. 9-11 oktober är det Utrikespolitiskt Konvent i
Stockholm. UFS årsstämma blir preliminärt 25 september.
17. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 25 augusti kl 18.00 i UF-lokalen. Josef är
fikaansvarig.
18. Övriga frågor
Anders undrar om någon kan och vill åka till Umeå kommande helg på UFS styrelsemöte,
eftersom varken han eller Therese kan åka. Ingen annan kan heller.
19. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet klockan 21.01.

----------------------------------Sandra Lindblom, sekreterare

------------------------------------

-------------------------------------

Jacob Broman, justerare

Henrik Johansson, justerare
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