Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

2008-11-30

UPPSALA ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AFFAIRS

	
  

Dagordning styrelsemöte 2008-12-03 klockan 18.00
1. Öppnande av mötet
18.07 deltog gjorde Terese Svensson, Anders Nilsson, Josef Axelsson, Sandra Persson,
Sandra Lindblom, Fredrik haglund, Henrik Johansson, Rickard Klinghagen, Dominika
Szalankiewicz, Jacob, Susanna Honnér,
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Anders valdes till sek, Sandra P och sanna justerare
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Ja
4. Godkännande av dagordningen
Punkt 13 har lagts till sedan dagordningen skickades ut. Det godkändes av styrelsen.
5. Föregående mötesprotokoll
Ska justeras
6. Presentation av den valda aktivitetsämbetspersonen
Amanda Jerneck presenterade sig.
7. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område.
P-sek: Arbetar på slutklämmen på första programmet för våren.
Kassör: Arbetar med bokföring och har gått igenom försäkringar och hur de gäller.
IT: Nya flikar till radion och tv. Ska få igång pod-radio.
Aktivitetsansvarig: Förberedelserna är igång inför UF-festen om en dryg vecka. En ny
bokcirkel med boken Gomorra av Roberto Saviano har startats.
Info: Jobbar på en grafisk profil för föreningen för att få en enhetlig profil. Har satt samman
en enkät för att undersöka hur information om vår verksamhet når medlemmarna.
Radio: Ska sända direkt för första gången. Ska genomföra ett studiebesök på SR:s Konflikt.
Redaktionen: Håller på med sista numret av Uttryck. Den beräknas komma ut 19 december.
Ordförande: Träffat UFS-representanter, Webb-tv. Fått 25 000 kronor från universitetet.
Planering av julfest. Kollat upp styrelsehelg. Kontakt med Rosendalsgymnasiet, kontakt med
studenternas dag.
8. Information från UFS
Gustav och Koncha 18.55. Gustav presenterar sig. Informerar om att en forumhelg för
styrelsemedlemmar i de olika föreningarna. Den kommer att hållas den 28 februari-1 mars.
Styrelsemötet som var den gångna helgen gick igenom verksamhetsplanen, beslutade att hålla
ett utrikespolitiskt konvent våren 2010, ett Copenhagen om hur FN ska förändras, UFS
grafiska profil samt hemsidan, en annonssamordnare för tidskrifterna utlyses om
redaktionerna vill ha det, rese- och inköpspolicy gicks igenom.
9. Per capsulam beslut om aktivitetsämbetsperson
Styrelsen fastställde beslutet som tidigare har tagits via mejlen att välja Amanda Jerneck till
aktivitetsämbetsperson.
10. Beslut angående programämbetsperson
Programsekreterarna rekommenderade styrelsen att välja Elias Berge till
programämbetsperson. Styrelsen biföll förslaget.
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11. Styrelsehelg
Tessan och Anders presenterar några olika förslag. Mötet ajourneras vid 19.48 för fikapaus.
Mötet återupptas 20.12. Styrelsen beslutar att flytta fram styrelsehelgen till 5-8 februari efter
önskemål från styrelsen. Anders och Tessan ges i uppdrag att presentera nya förslag på
mejlen.
12. Mötesrummet
Diskussion fördes om hur mötesrummet ska inredas.
13. Information om fototävlingen
En grupp bestående av bland andra informationsansvariga, redaktörerna, medlemsansvarig
och ordförande arbetar på att hålla en fototävling med bilder med utrikespolitisk anknytning.
Ett vernissage är planerat till den 23 mars. Ett förslag är att vernissaget hålls på Uppsala
konsert och kongress.
14. Nästa möte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte är 18 december klockan 19. Linn har fikaansvar.
15. Övriga frågor
Reseersättning för en föredragshållare diskuterades.
16. Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.55

