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Dagordning styrelsemöte, tisdag 2009-11-03 kl 18:00
1. Öppnande av mötet
Mötet förklaras öppnat kl 18.03.
Närvarande är Susanna Honnér, Anders Mankler, Linn Härfast, Daniel Simmons, Anna Andreasson,
Oskar Brandt, Hanna Helsingen, Jacob Broman och Fredrik Haglund.
Kl 18.06 ansluter sig Lina Malers.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Till sekreterare väljs Oskar Brandt och justerare Hanna Helsingen och Linn Härfast.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkännes.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
Det anmäldes tre övriga frågor,
2 Daniel, 1 Anders.
5. Föregående mötesprotokoll
Har justerats, skrivits under, satts in i pärmen och lagts upp på hemsidan
Jacob tar på sig att ladda upp alla framtida protokoll på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Resa
Anders berättar om Brysselresan där det mesta är klart. Libanon diskuteras i resegruppen.
Kassa
Linn berättar att hon har bokfört. Det diskuteras hur mycket pengar som kan kommit in på föredrag.
Program
Programmet klart, nya datum bokade. Det har diskuterats kring Sverigedemokraterna inom gruppen.
Daniel betonar att ingen inbjudan skickas ut innan styrelsen har sagt sitt. Funderar på partiledardebatt.
Internationella gruppen har kommit igång. Annie kommer att hjälpa till mer med att sköta föredragen
på plats. Det finns planer på en klimatdebatt under januari som en uppföljning på Köpenhamnsmötet.
Har bytt eftersnack till smålands från kalmars. Daniel vill betona den sociala rollen som ingår som
styrelseledamot. Alla måste vara inbjudande till eftersnacket.
Redaktion
Lina har en journalistföreläsning på gång. På onsdag kommer en f.d. soldat från Afghanistan till
redaktionsmötet.
Info
Anna berättar att programbladet är klart och tryckt och har blivit utdelat. 6000 ex valdes att tryckas till
detta programblad. Oskar har varit i kontakt med ett flertal tidningar efter Brysselresan och tror att vi
har möjligheter att kunna få ett reportage om resan publicerat.
Medlem
Jacob berättar att stödmedlemskapskort ska beställas in. Det finns krångel med att registrera
medlemmar i databasen. Det är något oklart hur många medlemmar det finns kvar att registrera och
hur många som har betalat in på nätet. Nyhetsbrevet fungerar dåligt och når inte ut till alla
prenumeranter. Hemsidan är källan till problemet då ett felmeddelande dyker upp.
Ordförande / Vice
Fredrik och Susanna sammanställt några punkter efter kvartsamtalen. Det diskuteras styrelseresan till
våren. Susanna berättar att Amanda har bokat 4 december till UF-fest, troligen tillsammans med
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studentradion.
7. Sammanfattning av kvartssamtalen
Sammanfattningen av kvartssamtalen diskuteras.
Sanna vill pusha på framförhållning. Ska vi göra något kollektivt så ska det meddelas åtminstone en
vecka innan. Det är viktigt att för att allt ska funka. Viktigt att alla kommer om man har sagt att man
ska komma, tråkigt att hoppa av dagen innan. Bättre då att säga på en gång om någon är osäker på
datumet och återkom med ett svar.
Fredrik poängterar att alla ska läsa igenom punkterna. Pushar framförallt för
Punkt 2:
”Ni som är i par bör sätta er ner och skriva ihop en liten text om vilka förväntningar ni har på er själva
och varandra. Det är inget problem att folk har olika åsikter om hur mycket tid man är villig att lägga
ner på UF, problemet är när man inte vet vad andra har för förväntningar.”
Lina tycker inte att detta är en bra ide då det är personligt. Blir frivilligt om någon vill skicka in.
Punkt 4:
” Vi måste bli bättre på att svara på mejl. Man behöver inte svara med långa haranger utan det räcker
med ett ”ja”, ”nej”, ”har läst”, ”återkommer”, ”håller med”, ”kan inte” osv. Samtidigt måste vi tänka på
att inte överanvända mejlen, då drunknar snart folk i informationsflödet.” Tänk på att använda ”Svara
alla”.
Daniel tycker att folk ska svara på direkten om det kommer något som behöver svar omgående, ex om
det finns tomma föredrag någon dag snart framöver.
Fredrik rekommenderar alla att skriva upp sig på varandras mailutskick/grupper för att få bättre koll.
8. Fördelningen av platserna på UFs resor
Anders: Många engagerade i resegruppen och stort intresse för Libanon. Enligt nuvarande policy så
är reseguppen tilldelad 5 platser som lottas ut.
Problem
Antingen lotta i innan resa
Blir utnyttjande av arbetskraften för de som inte får någon plats
Lotta på en gång
Risk att många hoppar av
Spelar ingen roll ur ett planeringsperspektiv men inte kul att utesluta medlemmar
Det finns nyckelmedlemmar i resegruppen som det vore synd att lotta bort.
Under diskussionen påpekas det att kvoterna går att ändra och inte är något skrivit i sten. I vissa fall
kan det vara bra att låta nyckelpersoner få säkrade platser då det kan sporra till mer engagemang.
Anders kan komma att lägga fram ett beslutsunderlag med olika alternativ till styrelsen.
9. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte blir 25 november kl 18.15. Linn blir fikaansvarig.
10. Övriga frågor
Daniel
Partiledardebatt: En partiledardebatt håller på att planeras runt påsk. Tidpunkten är passande för att
kunna locka media då de stora tv-bolagen kommer hålla egna debatter senare.
Arbetsmarknadsmingelet
Nästa års arbetsmarknadsmingel blir i samarbete med UPS. Även Pax et Bellum skulle kunna vara en
möjlig samarbetspartner. En representant från regeringskansliet är intresserad av att komma. Minglet
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kommer att hållas någon gång runt mars. Oskar: för att vi ska kunna etablera Minglet så är det bra att
satsa på det nu innan Uppsala Ekonomerna hinner etablera sig på samhällsområdet då de kommer
försöka att bredda kontaktdagarna.
Anders:
Brysselresan är en miljöresa. Vi åker tåg ner och klimatanpassat flyg tillbaka.
Hur går det med den utannonserade it-posten?
Fredrik: inga sökande har inkommit. Den gamla svarade inte på mail så struken.
Vi fixar in ansökan i nyhetsbrevet och gör en poster.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 19.19.
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