Protokoll styrelsemöte, tisdag 2009-10-20, klockan 18.30
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnas 18.38
Närvarande: Fredrik Haglund, Susanna Honnér, Jacob Broman, Helena Lagerholm, Anna
Andreasson, Linn Härfast, Lovisa Eriksson, Lina Malers, Hanna Helsingen, Oskar Brandt och Daniel
Simmons
Anders Mankler ankom ca 18.49 under punkt 6 i dagordningen
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Daniel valdes till sekreterare. Jacob och Fredrik valdes till justerare
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med två nytillkomna punkter, 13 och 14. Övriga frågor som anmäldes:
Daniel 2, Sanna 1, Fredrik 4
5. Föregående mötesprotokoll
Har justerats och satts in i pärmen. Fredrik påminner att sekreteraren ska lägga in protokollen i
pärmen och upp på hemsidan när de är klara.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Medlem: Har mailat styrelsen om kommande medlemsbrev. Ska ta fram speciellt medlemskort för
stödmedlemmar.
Radio: Haft möte förra veckan, lagt upp tablån för kommande månaden.
Info: Gör klart programbladet den här veckan. Skriver text om utlysningen av PR-ämbetspersonen,
ska upp på hemsidan snart. Det finns nu en pressektion på hemsidan. Info uppmanar alla att skicka
artiklar till info så kan de läggas in. Affischer för två veckor framåt printas ut efter mötet och kan tas då.
Kassör: Löst ett problem med en betalning till Bryssel som inte hade kommit fram till hostelet där.
Redaktionen: Fortsätter med tidningen, skribenterna har börjat skicka in idéer m.m. Lagt upp på
hemsidan. Vill ha fler folk som skriver utanför Sverige, tipsa gärna redaktionen om man känner några
utomlands.
Program: Nästa program snart klart. Debatterna tyvärr flyttade till efter julen. Internationella
sekreterarna och programassistenten är igång och jobbar på. Internationella sekreterarna har första
mötet med sin nya internationella grupp nu på torsdag. Program ska kolla på alternativ till nation för
eftersnack.
Rese: Har precis haft resegruppsmöte minuterna innan styrelsemötet. Har varit mycket diskussion
kring Libanon. Har en väldigt aktiv och driven grupp. Hade sönder kaffemaskinen idag men lagade
den igen. Har inte slarvat bort 10 000 kr i Belgien. Har lagat hemsidan och det ser bra ut nu. Har
backup ifall den kraschar igen.
Ordförande/Vice: Haft kvartssamtal med nästan alla. Kommer rapport om det på nästa möte. Varit på
UFS-stämma. Sökt och skickat in bidragsansökan till Folke Bernadotte Akademin. Har också skrivit
lathundar för kassaansvar och ämbetspersoner.
8. Information om kassaansvar
Styrelsen beslutar att ta punkt 8 innan punkt 7 för att invänta ämbetspersonerna.
Vice ordförande informerar om kassaansvar. Finns en lathund nu att tillgå. Ska ligga en i kassaskrinet
och i lokalen. Lina vill att det revideras att det är viktigt att senaste Uttryck följer med till föredragen.
Hanna påminner alla att ta ner affischer, marschaller m.m. som vi sätter upp i anslutning till
föredragen. Daniel påminner om att affischer på universitetshuset bara får sättas upp på ytterdörren
och dörren till salarna. Ingen annanstans. Viktigt att man kollar igenom och tömmer salen innan kl.
21.00 och städar så gott det går. Vaktmästaren säger man till när vi är klara med salen så de kan låsa
direkt.
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7. Presentation av nya ämbetspersoner
Våra nya ämbetspersoner kommer och presenterar sig för oss, och vi oss för dem. Vi säger hej och
välkomna till Programassistent Annie Emilsson, Reseassistent Lisa Lindqvist, Aktivitetsassitent Malin
Söderlund, Internationella sekreterarna Alex Bunten och Jasmina Munteanu samt
fotoämbetspersonerna Per Arnsäter och Cornelia Edblad.
9. Hemsidan och Facebook
Diskussion kring att fastställa riktlinjer om hur hemsidan och facebook ska användas som
informationskanal. Sanna påminner alla att tänka på engelskan vid nyheter och kalender så att det
inte står tomt på engelska sidan. Saker som inte är rutin ska läggas på nyheter. Rutinsaker ska läggas
på kalenderiumet. Sanna berättar om sudigummitricket för att rensa formateringen vid inlägg.
Jacob skickar utskick på facebook på onsdagar, varje vecka om det finns saker att skicka. Man ska
maila honom om något ska med.
10. Årsstämman
Sanna och Fredrik informerade om helgen i Linköping med UFS-stämman. Motionerna som gick
igenom var valårsmötet (på våren), samt när UFS-historia skrevs när Uppsala och Linköping tog
initiativet att få alla föreningar att skriva och skicka in en motion om att kräva tydligare riktlinjer från
UFS-styrelsen för hur projektpotten i UFS ska sökas. En ny UFS styrelse har röstats in. Motioner som
inte gick igenom var Eric Hales & Hanna Naviers motion om stadgeändringen kring hur
representanterna i UFS styrelse väljs. Motionen om OSSE-nätverket gick inte igenom. Sanna
uppmanar alla att gå med i UFS- forumet. UF Jönköping röstades in som fullvärdig medlem i UFS.
Information gavs om konventet i Göteborg i mars. Hittills finns litet konkret att rapportera om
konventet.
11. Kreditkort och kontantuttag
Linn & Anders yrkar att kreditgränsen och kontantgränsen på UF:s Mastercard ska höjas. Styrelsen
beslutar att höja inköpsgränsen på föreningens Mastercard från 10 000 kr till 30 000 kr och att
gränsen för kontantuttag höjs från noll kr till 10 000 kr.
12. Val av UFS-representant
Styrelsen fastställde ett per capsulam beslut där Gustav Gerell invaldes som UFS-representant fram
till UFS årstämman i 2010.
13. Tillsättande av vice projektledare för UMUN
Styrelsen beslutar att tillsätta Elisabeth Östlund som vice projektledare för UMUN 2010 med
omedelbar verkan och fram till slutet av detta verksamhetsår.
14. Tillgång till UMUN:s Swedbankkonto
Styrelsen beslutar att ge Aron Thyr (860930-1497), i egenskap av kassör för UMUN 2010, tillgång och
tllträde till UMUN:s Swedbank konto (8381-6 903 591 111-5) med omedelbar verkan.
15. Libanonresa
Anders berättar om planeringen kring Libanonresan och berättar om säkerhetsläget. Viss fråga om
UD:s avrådan och försäkringar men enligt ambassaden i Damaskus (som ansvarar för Libanon) så har
säkerhetsläget förbättrats betydligt.
Styrelsen beslutar att UF Uppsalas nästa resa går till Libanon runt påsk 2010.
16. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till tisdagen 3 november, kl. 18.00. Anna är fikaansvarig.
17. Övriga frågor
Daniel informerar om att man kan nu maila ambet@ufuppsala.se för att nå ut till alla ämbetsposter
inom UF samtidigt.
Fredrik informerar om att ha en grafisk profil och tar på sig att skapa en.
Fredrik informerar om att UF bör skaffa en mediepolicy och att vi kan börja med att utgå från den UFS
har.
Fredrik uppmanar om att styrelsen ska börja tänka på hur valberedningen ska jobba inför valårsmötet.
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Fredrik informerar om att pengarna vi får från UFS baseras på ungdomar under 26 år. Förslag om att
hitta på en eller flera aktiviteter bara för gymnasieungdomar för att locka fler till föreningen.
Sanna påminner om att när man har städveckan så har UF avtalat med Studentradion om att UF
ansvarar för köket och konferensrummet på torsdagar och fredagar medan Studentradion ansvarar för
måndag och tisdagar. Anders upplyser om att det inte går att slänga sopor på söndagar då det är låst
vid soprummet.
Sanna informerar om att det är högst troligt att nästa forumhelg sker i Uppsala, men inget officiellt har
hörts än.
Daniel kollar intresset för att köra något lasergame/paintball liknande antingen inom UF bara eller mot
Studentradion. Intresset finns.
Daniel informerar om att det funderas kring att ha en releasefest för nästa programblad. Mer info
kommer.
18. Mötets avslutande
Mötet avslutades 20.03

________________________________
Sekreterare
Daniel Simmons

________________________________
Justerare
Fredrik Haglund

_______________________________
Justerare
Jacob Broman
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