	
  

Dagordning styrelsemöte onsdag 2009-12-15 kl 09:00
Närvarande: Anna a, Susanna H, Linn H, Lina M, Jacob B, Lovisa E, Daniel S, Oskar B, Fredrik H,
Anders M, Amanda J.
Frånvarande: Hanna H, Helena L.
1. Öppnande av mötet
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Anna väljs till sekreterare och Susanna och Daniel till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns av alla.
4. Godkännande av dagordningen
Punkt sju och elva är nya och punkt åtta har bytt plats.
Följande personer har övriga frågor:
Fredrik:1
Daniel: 2
Amanda: 1
Anders: 1
Dagordningen godkänns.
5. Föregående mötesprotokoll
Är inte justerat, insatt i pärmen eller upplagt på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Vice/ordförande: Har skrivit bidragsansökningsskrivning, Sanna har varit i Köpenhamn. Eventuellt är
UF-tv på gång att startas upp igen.
Reseansvarig: haft första balkanmöte. Bestämt vilka i resegruppen som får åka med till Libanon.
Anders har också varit i Köpenhamn.
Informationsansvariga: Henrik som valts till infoämbetsperson per capsulam åker till London i vår
men vi vill fortfarande att han ska fortsatta då har framför allt ska hålla på med layout och kan göra det
från London. Reccemottagningar på gång och programbladsutdelning planeras.
Programsekreterare: Ska ha möte idag. Första föredrag i vår kommer att vara 21 januari. Ny
föredragslista kommer i början av januari. Annars planeras vårens program. Utlysning av ny
programassistent är på gång för nuvarande åker tillbaka till Lund för fortsatta studier. Internationella
gruppen är igång och har massa aktiviteter och planerar ett studiebesök på riksdagen bland annat.
Daniel informerar även vad som är på gång för UMUN: bokat 12-14 mars. Lokal: Ekonomikum. Hans
Blix är öppningstalare och registrering öppnar i dagarna.
Redaktörerna: Nya uttryck har kommit! Redaktionsmöte imorgon för att prata tema inför nästa
nummer.
Aktivitet: planerat inför våren: filmsöndag 31 januari, arbetsmarknadsmingel 17 mars, miljötemadagar
är på gång, tillsammans med kårens miljögrupp. En i gruppen vill ordna besök på fredsmuseet
Medlemssekreterare: har skickat ut blanketter till medlemmar om att tillåta att vi överför dem i nytt
register. Nya kort för stödmedlemskap har kommit. Förtydligande att man ej får teckna
stödmedlemskap vid föredraget p.g.a. av speciella restriktioner för stödmedlemskap.
Kassör: har träffat revisorn 2 gånger och gått igenom höstens budget. Har har haft lite problem med
pengar som vi inte vet var de kommer ifrån. Men det är på gång att lösas.

7. Adjungering
Gustav Gerell
Vi inadjungerar honom, han kommer klockan 10
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8. Utskick av Uttryck
Se beslutsunderlag
Vi diskuterar hur vi ska göra med det faktum att ca 400 medlemmar inte har fått senaste numret av
uttryck. Vi kollar upp med posten vad det kommer att kosta att skicka ut dessa 400 tidningar.
Någon tror ej att alla medlemmar kommer att komma till lokalen eller till ett föredrag för att hämta sin
tidning och tycker därför att vi borde skicka ut dem.Vvi diskuterar tidsproblemet att det snart är jul och
att folk kommer att åka hem, både i styrelsen och de som ska få tidningen.
Kassören meddelar att vi har pengar det är bara en fråga om hur mycket vi vill lägga på detta. Vi
bestämmer 4000 som maxgräns
Styrelsen röstar för beslutet att skicka ut ett extra nyhetsbrev med en ursäkt och information om vad
som uppstått. Sen gör vi en kuvertering efter jul och skickar tidningen till de medlemmar som ej fått
den om det inte överstiger 4000..
9. UFS
Gustav Gerell kommer och informerar om UFS.
Vi presenterar oss och vilka poster vi har.
Gustav berättar lite om UFS. Nästa styrelsemöte, är i januari antagligen i Jönköping.
Eftersom UFS är nytt finns lite att diskutera, t.ex. vad UFS ska vara: moderorganisation eller
paraplyorganisation. Styrelsen får gärna kontakta Gustav och säga vad man vill att UFS ska vara.
Inför konventet i vår är det lite namn klara och lokalfrågan är löst. Temat är utvecklingsfrågor i Afrika
och vi får gärna komma med förslag. Kommunikationsansvarig är från Uppsala.
Sanna berättar att det ska finnas en stående punkt på dagordningen på våra styrelsemöten med info
från
UFS.
10. Halvårsrapporter
Informationspunkt
Susanna informerar: I vår ska ni skriva verksamhetsrapporter så i januari, medan ni fortfarande minns
ska ni skriva vad ni gjort under hösten så att ni minns. Dessa ska skickas till vice/ordförande innan
januaris slut. Det finns gamla exemplar i pärmen i UF-rummet och på hemsidan.
11. Utlysning av ny aktivitetsansvarig
Se beslutsunderlag
I vår kommer Amanda att åka på utbyte i paris och därför behöver vi en ny aktivitetsansvarig.
Vi diskuterar olika förslag, antingen att låta aktivitetsämbetspersonen ta över posten eller att utlysa
posten på nytt. Vi bestämmer oss för att utlysa posten på hemsidan, på facebook och i nyhetsbrev,
med sista ansökningsdag 10 jan. Ansökan kommer att skickas till valberedningen. Är det flera som
ansöker ska de träffa valberedningen. Är det bara en kan ett per capsulambeslut tas.
12. Styrelseresa
Vi diskuterar 22-23 januari men bestämmer ingen definitivt.
13. Folkuniversitetet
Ordförande informerar om blanketterna till Folkuniversitetet
Vi har fått klagomail från Erik Hale på Folkuniversitetet om att han inte fått in våra listor. Han måste få
in första blanketten innan fredag och vi måste ha ifyllda närvarolistor innan nyår. Styrelsen uppmanas
att prata med Erik och komma överens med honom hur detta ska skötas, till exempel var listor ska
skickas.
För vissa grupper finns det klara planer så vi kan kontakta Erik om vi behöver dessa.
14. Budget
Informationspunkt om hur vi ligger till ekonomiskt
Vi har hållit budgeten bra och kan utifrån dessa siffror fundera på hur vi vill att vårens budget ska se ut
Oskar
ska
göra
en
budget
för
hur
mycket
som
skrivits
ut
Programblad faller på Info:s budget och medlemskort på medlemssek. Internationella gruppen har
hittills fallit under programsek.
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15. Medlemsbrevsutskick
Se beslutsunderlag
Vi diskuterar fördelar med att skicka ut elektroniskt men är överens om att det är viktigt att alla
medlemmar finns med i registret innan vi slutar med pappersutskick, vilket kommer att ske först efter
sommaren.
Styrelsen beslutar att medlemsbrevet ska skickas ut elektroniskt och i pappersform om info att man
kan välja att få det endast elektroniskt.
16. Balkanresa
Se beslutsunderlag
Anders berättar om planerna för UF:s resa till Balkan i början av sommaren. Man planerar en resa på
2 veckor i 3-4 länder. Styrelsen röstar för förslaget.
17. NY: Per capsulam godkännande:
Styrelsen godkänner Henrik Johansson som infoämbetsperson, något som vi tidigare tagit per
capsulambeslut på mailen.
18 Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte blir 12 januari klockan 18.00 och fikaansvarig blir Jacob
19. Övriga frågor
Fredrik berättar att han kommer åka till Bryssel på praktik i 6 veckor i feb-mars.
Anders: 31 januari kl13.00 har vi biljettsläpp för Libanonresan. Kostnaden rör sig om 4000-5000,
betalning sker vid månadsskiftet januari/feb. resan är 28 mars-7 april, vid påsk. Kommer ut info på
mailen om detta och preliminärt program.
Daniel: Tänk på att det är viktigt med statistik från föredragen, som vi sedan fyller i studiecirklarna.
Och tänkte bara säga tack för en väldigt bra höst!
Amanda: som alla vet ska jag till frankrike, och tack för en väldigt bra höst! Och lycka till.
Sanna: vi vill ju också tacka! God jul o gott nytt år!
19. Mötets avslutande
Klockan 11.11

---------------------------------------------------------Anna Andreasson, mötessekreterare

--------------------------------------------Susanna Honnér, mötesjusterare

--------------------------------------------------------Daniel Simmons, mötesjusterare
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