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Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 1 Mars
2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 17.07.
Närvarande: Åström, Englund Davidsson, Runold, Persson, Sundström, Ingemarsson,
Aldin, Grzechnik Mörk, Marköö, Hernnäs, Glad
Frånvarande: Kaden, Brors, Pålsson.
Firmatecknare: Linnéa Åström, ordförande; Vendela Runold, vice ordförande; Linnea
Englund Davidsson, kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Glad väljs till sekreterare kl. 17.08 och Hernnäs och Grzechnik Mörk till justerare kl.
17.08.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns kl. 17.09

4. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övrig fråga
Englund Davidsson, Glad, Hernnäs och Runold anmäler frågor.
Dagordningen godkänns kl. 17.10.

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och finns på hemsidan.

6. Inadjungering av Anna Lundborg Regnér från UMUN
Styrelsen beslutar
att inadjungera Anna Lundborg Regnér kl. 17.11.

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordförande och vice: Åström informerar om vikten av mötesformalia och påminner om
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varför ex. godkännande av kallelseförfarande och dagordning spelar roll: alla ska ha lika
möjlighet att skicka in punkter och läsa in sig på ämnet och detta ska bidra till ett mer
demokratiskt mötesklimat. I övrigt har Åström börjat arbeta med inspelning av
föreläsningar samt ändrat nuvarande mailadresser till engelska versioner. Det kommer
dock att gå att maila både svensk och engelsk version. Runolds arbete har flytit på som
vanligt och hon har varit på möte med Folke Bernadotte-akademin för information om
fredsmiljonen.
Kassör:
Englund Davidsson meddelar att det går bra för föreningen ekonomiskt: medlems – och
entréintäkter, större bidrag än väntat från Folke Bernadotte, ingen lokalhyra under våren
samt det faktum att Uttryck minskat sin upplaga gör att föreningen har större ekonomiska
resurser än beräknat. Englund Davidsson vill uppmana styrelsen att fundera på möjliga
investeringar och inköp under våren.
Member secretary:
-

PR-ansvariga:
Arbetar vidare med rutinarbete. Har haft möte med aktivitets- och fest- och
evenemangsansvarig om gasquen samt lagt ut ett nytt affischeringsschema för terminen.

Programsekreterare:
Marköö och Grzechnik Mörk meddelar att de har schemat för mars och april månads
föreläsningar färdigt, och maj månads schema börjar fyllas upp. Samarbetet med
FEMJUR har hittills fungerat bra och fortsätter under kommande vecka. En föreläsare har
tackat nej till att medverka, men andra kontakter har initierats och Marköö och Grzechnik
Mörk är hoppfulla om att kunna överlämna samarbetsmöjligheter med FEMJUR till
nästkommande programsekreterare. I övrigt provar Marköö och Grzechnik Mörk för
närvarande att endast ha en föreläsning per vecka.
Redaktör:
Ingemarsson rapporterar att samarbetet med nytillsatt redaktör Kristy Kaden fungerar bra.
De arbetar för tillfället med Uttrycks jubileumsutgåva. Ingemarsson vill ändra titeln på
nuvarande redaktionsassistenter till redaktörer tillika editors istället för assistant editors
och förtydligar sitt resonemang på denna punkt. Åström förklarar att Ingemarsson har
möjlighet att ändra titeln inför utlysningen.
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Aktivitetsansvarig:
Persson arbetar med fest- och evenemangsansvarig Ebba Brismarck inför gasquen och
har bland annat arbetat med att söka bidrag från kommunen då gasquen kan klassas som
ett jubileumsevenemang. Vidare har Persson haft ett aktivitetsgruppsmöte där en
planeringsgrupp inför fundraisern har bildats och inlett ett samarbete med Pax et Bellum.
Persson läser upp en rapport från karriärdagsansvarig Rebecca Heijne: Heijne meddelar
att projektgruppen bytt namn från Karriärdagen till Career Day då projektet har en
internationell profil och även vänder sig till utbytesstudenter. De har bokat 28 utställare
och skickat dessa informationsblad. Vidare har alla projektets bidragsansökningar
godkänts och de ligger bra till i budget, om än lite efter vad gäller marknadsföring men
detta arbete har inletts och de jobbar vidare.
Reseansvarig:
Glad arbetar vidare med Kubagruppen och arbetet rullar på som vanligt. Gruppen har
regelbundna möten och har flera aktiviteter och evenemang planerade framöver.

UFS-representant:
Hernnäs har varit i Lund på UFS förbundsstyrelsemöte. Hon meddelar beslut från detta
möte: UFS konvent ska finnas kvar men syftet ska ändras och konventet ska framöver
vara beroende av extern finansiering. Hernnäs tycker detta var ett rimligt beslut. Den
motion som Hernnäs tillsammans med UFS-representanten från UPF Lund lämnat in ang.
fördelning av platser på Almedalsveckan godkändes med några förändringar: sittande
ordförande för UFS kommer även hen ha en reserverad plats då hen fortfarande är
sittande ordförande då veckan infaller, samt tre av de platser som är reserverade för
medlemmar kommer gå till volontärer vilka får resan betald. Vidare berättar Hernnäs att
det förts en diskussion på mötet i Lund om vilka beslut som är rimliga att ta om PCbeslut och vad som är befogat att ta upp på förbundsstyrelsens fysiska möten – förbundet
ska framöver eftersträva att ta beslut på fysiska möten istället. I övrigt har Hernnäs
framfört kritik om UFS förfarande vid tillsättande av extern representation då detta visat
sig problematiskt, och förbundet kommer att utarbeta ett policydokument. Hernnäs
återkommer med information om utvärdering av UFS ordförande och vice ordförandes
resa runt hos medlemsföreningarna och den feedback de fått under dessa beösk.

Radioansvarig:
Sundström arbetar med radions marknadsföring och vill jobba fram en image och profil
för Radio UF, målet är att skapa en mer enhetlig bild utåt för ex. bildspråk och grafisk
marknadsföring. De har kommit överens om att helt och hållet byta språk till engelska i
programmen och i sin marknadsföring. Programmen kommer numera annonseras via
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nyhetsbrevet varje vecka. De arbetar på en ny trailer som öfrhoppningsvis kommer kunna
sändas under temrinen. Sundström påpekar att gruppen numera har lite ont om folk då de
haft flera avhopp i början av den nya terminen och därför funderar han på någon slags
rekrytering.

8. Val av ny Kassa 1
Då Hallerby tidigare valts till kassa 1 innan han avslutat sitt uppdrag måste en ny person
till posten utses. Kaden som är tilltänkt som ny kassa 1 är inte närvarande.

Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte kl. 17.27.

9. Utlysning av positionen som redaktör för Uttryck.
Då Kaden nu innehar rollen som chefsredaktör måste posten som redaktör (/
redationsassistent) utlysas på nytt.

Styrelsen beslutar
att utlysa posten som redaktör för Uttryck kl. 17.29.
10. Utvärdering av samarbetet med EYP inom ramen för UMUN
UMUN har i projektet samarbetat med EYP, exempelvis hade årets upplaga av UMUN ett
EU-scenario i en av kommittéerna. I det avtal som reglerar delägandet av projektet
mellan UF och Uppsala FN-förening står angivet att detta samarbete ska utvärderas och
på grund av kommunikationsproblem har detta inte kunnat göras gemensamt
föreningarna emellan utan Åström har skickat en utvärdering på remiss för godkännande
hos de andra. Utvärderingen kommer fram till att EYP inte kommer att vara tredje part i
kontraktet i delägandet av UMUN inför nästa år. Ett sådant samarbete får i så fall inledas
av nästkommande projektgrupp. Detta beror på problem med framför allt finansiellt stöd
från EYP. Det har rådit förvirring kring bidragsansökningar och kommunikationen kring
dessa har gjort att det budgeterats för pengar som inte var säkra. Vidare anses samarbetet
ha berott i för stor utsträckning på den person som innehavt uppdraget å EYP:s sida och
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förmågan att backa upp föreningens representant vid behov har visat sig bristfällig.
Sammantaget har samarbetet under året haft för stora brister för att EYP ska vidare kunna
inkluderas som en likvärdig tredje part i delägandet framöver.

Styrelsen beslutar
att lägga utvärderingen till handlingarna kl. 17.34.

11. Utvärdering av UMUN 2016
Anna Lundborg Regnér, projektledare från UMUN 2016, kommer in på mötet 17.39.

Lundborg Regnér presenterar en utvärdering av projektet. Det som gått bra är att
scenariot varit mycket uppskattat hos delegaterna. Det gav en ny dimension till UMUN
och ett mer verklighetsförankrat tema. Årets upplaga har även inneburit en utveckling av
konceptet som gör projektet mer självständigt genom exempelvis egna mailadresser och
en ny arbetsfördelning. Årets presidium hade ingen överlämning från tidigare års
presidium och detta ska ändras på till nästa år. Nu finns också ett nytt tydligare kontrakt
som ger mer specificerade riktlinjer för fler situationer. Vad som gått mindre bra är att det
inte funnits tydliga arbetsbeskrivningar. Många roller i projektgruppen var nya för detta
år och det var svårt att förutse arbetsuppgifter och fördelning av dessa. Kommunikationen
inom presidiet och projektgruppen har varit ett återkommande problem, detta kan ha att
göra med att detta sköttes primärt via facebook. Lundborg Regnér menar att detta kan
förbättras via mer kommunikation och information via mail, men påpekar också att det
bygger på att projektgruppen håller sig informerad via mailen.
Lundborg Regnér beskriver att projektgruppen inledningsvis haft mycket höga
förväntningar som inte ordentligt uppfyllts och resonerar om varför. Bristande
kommunikation i projektgruppen och byte av en person på en viktig post under en hektisk
period i arbetet gjorde arbetet svårare. Lundborg Regnér berättar om varför antalet
deltagare var lågt i jämförelse med tidigare år: det var svårt för många potentiella
deltagare att få visum vilket gav en falsk förhoppning om antalet delegater, datumet för
konferensen spelade säkert in och marknadsföringen brast delvis.
Den viktigaste lärdomen från projektet är vikten av kommunikation anser Lundborg
Regnér då projektgruppen inte kan vara självgående utan kräver kontinuerlig
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omfördelning av ansvar där det behövs.

Åström frågar om den ekonomiska situationen: UMUN har lånat 15.000 från UF för att
täcka kostnader som kvarstod då stora delar av ett utlovat bidrag från EYP uteblev.
Uppsala kommun har missat i kommunikationen internt och är därför sena med sitt
bidrag som är tänkt att täcka detta, vilket Lundborg Regnér påpekar är en tidsfråga och
bör lösas snart. Lokalhyran är nedförhandlad och det mindre antalet delegater gör att
projektet går runt i slutändan trots uteblivet bidrag från EYP men också från Folke
Bernadotte som inte kunde ges då datumen för konferensen inte stämde med
ansökningsprocessen.

Runold frågar hur samarbetet med EYP har fungerat i och med att EYP tillkom som
samarbetspartner i efterhand och undrar allmänt hur det fungerat att vara ledare för ett
projekt mellan tre föreningar. Persson påpekar att insyn och kommunikation blir lättare
om UMUN-posten skulle vara en styrelsepost och undrar vad Lundbord Regnér tycker.
Lundborg Regnér är osäker då UMUN:s arbete i projektform gör det svårt att se hur
styrelsearbete ska ingå naturligt. Englund Davidsson instämmer med Persson i att insyn
och kommunikation förenklas av att inneha en styrelsepost men frågar hur Regnér tror
arbetsbördan skulle påverkas av det extra styrelsearbete som en åsdan post innebär.
Englund Davidsson frågar även hur rekrytering fungerat. Lundborg Regnér säger att
rekrytering skett via facebook och internt från EYP och detta är ångot som bör jobbas på
till nästa år genom att exempelvis använda ordinarie kanaler hos UF och FN-föreningen.
Hon tycker det är svårt att veta om arbetsbördan då Lundborg Regnér hävdar att det varit
en onormal och skev arbetsbörda i just denna projektgrupp men tror inte att det bör vara
problem med en styrelsepost i andra fall. Grzechnik Mörk frågar om det skulle vara bättre
att vara flera personer med det ansvar Lundborg Regnér haft men Lundborg Regnér
menar att det är rimligt att vara en på posten.
Det diskuteras huruvida projektet påverkats av de datum konferensen låg på då
Universitetshuset stängde. Ingemarsson påpekar att det är ett helårsprojekt aveende
huruvida det är rimligt att det är en styrelsepost eller inte.
Runold frågar om rekrytering inför nästa år och menar att det krävs en ordentlig process
enligt tydligare riktlinjer. Englund Davidsson frågar hur man kan garantera bättre
samarbete inom presidiet: Lundborg Regnér hade velat träffa de som söker poster inom
projektgruppen. Projektledaren bör ha tydligare ansvar och mer inflytande i
rekryteringen. Hon understryker att respektive förening måste stå för sin egen
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nominerade till projektgrupp. Åström förtydligar förfarandet då presidiet tillsätts. Åström
förklarar hur det gick till när EYP blev samarbetspartner i projektet.
Lundborg Regnér efterfrågar tydligare arbetsfördelning, bättre rekrytering, mer
kommunikation och ordentlig uppföljning. Marköö frågar om överlämningen i maj.
Regnér berättar om de utvärderingar årets projektgrupp har gjort och tänker ha möten
med nya projektgruppen. Åström förklarar hur det fungerar med ansvarsutkrävande i
projektpresidiet – varje förening kan avsätta respektive presidiemedlem men ”i samråd”
med de andra föreningarna. Projektformen skapar problem möjlighet till avsättande av
projektpresidiet ifall en person missköter sina uppgifter. Runold framför att det bör
utarbetas formalia för hur denna process kan gå till.
Det förs en diskussion om hur man bättre kan kommunicera och göra tillsättningen i
samråd med FN-förbundet för att kunna skapa en projektgrupp som samarbetar bättre.
Åström frågar om kommunikationen i arbetet: Regnér menar att kommunikationen varit
dålig från början, och menar att det inte är idealt att avsätta en presidiemedlem kort innan
konferensen.

Mötet ajourneras från 18.10 till 18.20.

12. Beslut om UMUN:s framtid
Åström frågar efter synpunkter om projektets framtid. Persson tycker inte projektet ska
läggas ned då det är uppskattat och roligt. Förtydliganden och bättre kommunikation
krävs, påpekar Persson. Åström menar att hur bra projektet är måste ställas emot den
ekonomiska risken det visat sig innebära. Sundström menar att ett projekt som fortlöper
under flera år måste få ha toppar och dalar. Runold håller med, men menar att årets
upplaga av projektet har visat på projektets brister och vad som kan gå fel när allt inte
sköts på ett riktigt sätt. Runold tycker att samarbetet med FN-förbundet måste förbättras
för att projektet ska kunna fortgå. Vidare menar Runold att det måste uppsättas riktlinjer
som också följs, och en tydligare process kring avsättande för att kunna utkräva ansvar.
Englund Davidsson påpekar att det måste ställas krav på överlämningar. Marköö säger att
man kan kräva mer av en styrelsepostinnehavare speciellt vad gäller
överlämningsprocessen. Runold förstår Marköös poäng men menar att det är andra
problem som måste lösas och att göra predieposten till en styrelsepost är en quick fix.
Hernnäs påpekar att samarbetet med FN-föreningen är det centrala problemet och frågar
huruvida det är möjligt att ordna på egen hand. Glad och Englund Davidsson hävdar båda
att projektet är önskvärt men att det krävs förtydliganden och proaktivt arbete för
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tillsättandet av presidiet för att göra projektet möjligt nästkommande år. Englund
Davidsson tycker att det var för få delegater och denna målsättning måste höjas och
införlivas. Ingemarsson understryker behovet av kommunikation. Åström hävdar att
problemen i presidiet kan sökas tillbaka till problem i tillsättningen under förra våren då
samarbetet mellan föreningarna inte fungerade. Persson sammanfattar att problemet med
UMUN varit kommunikation inom presidiet, rekrytering och plötsliga avhopp. Styrelsen
verkar enig om att UMUN ska finnas kvar nästkommande år.

Styrelsen beslutar
att behålla projeketet till nästkommande år kl. 18.35.

13. Motion om upphävande av tidigare fattat beslut om inköp av
tillhörighetsband
Styrelsen har tidigare beslutat om att köpa in tillhörighetsband till försäljning. Det har nu
inkommit en motion från Sundström, Brors och Glad om att upphäva detta beslut.

Glad presenterar kort motionen som framhåller att inköp av tillhörighetsband är
ekonomisk felprioritering då varje inköp som görs bör ha anknytning till föreningens
syfte som angivet i stadgar och verksamhetsplan, vilket motionärerna anser att
tillhörighetsband inte har.

Persson och Mörk menar att det inte är en stor sak för dem om det finns motstånd mot
beslutet. Sundström understryker att banden inte kommer säljas och menar att det är
dessutom är en principiell fråga. Englund Davidsson påpekar att inköp av investeringstyp
inte säljer så bra naturligt och exemplifierar med tygkassar.

Styrelsen beslutar
att antaga motionen om att upphäva det tidigare fattade beslutet om tillhörighetsband kl.
18.41.

14. MUCF-bidrag (UFS)
Hernnäs sammanfattar det som hänt. UFS har normalt behållit 1/3 av MUCF-bidraget och
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därför har många trott att denna fördelning har varit ett krav från MUCF vilket inte visat
sig stämma. Förslag till fördelning av bidraget gick ut inom förbundsstyrelsen på PCbeslut och ledde till vad som Hernnäs mfl. uppfattade som en icke-konstruktiv diskussion
och flera missförstånd i mailtråden. Efter att fråga togs upp på helgens fysiska
styrelsemöte i Lund har det visat sig att fördelningen är fastslagen som del av
rambudgeten som antogs på valårsmötet i maj 2015, vilket innebär att om fördelningen
skulle ändras bryter UFS mot sin rambudget och det går inte ihop ekonomiskt, genom att
ex. en anställningen är fast och genomförd. Därför antogs fördelningen. Hernnäs mfl. har
tagit upp att denna typ av beslut inte bör tas som PC-beslut.
Det har även uppkommit att UF Uppsala har fått fel medlemsantal angivet i fördelningen
och därför mindre tilldelade pengar. Hernnäs frågar om hon bör skicka in en motion om
detta vid ett senare tillfälle för att kompenseras för felräkningen i fördelningen: det kan
vara principiellt viktigt att markera felräkningen men det är också extraarbete för Hernnäs
samt eventuellt skadande för mindre föreningar i UFS att vänta på sina pengar ytterligare.
Englund Davidsson håller med och påpekar vikten av att arbeta fram en bättre process
och fördelning inför nästa rambudget. Sundström menar att en markering är rimlig men
inte via en motion då UFS verkar ha det ekonomiskt kärvt för tillfället. Hernnäs sitter i
ekonomiutskottet och kan garantera att frågan lyfts. Åström frågar vilka som håller med
om Hernnäs inställning. Mörk menar att man måste vara tydlig med att styrelsen släpper
motionsfrågan på grund av att det inte är önskvärt att förstöra andra föreningars ekonomi
och inte för att det är en liten summa. Englund Davidsson menar att detta är en fråga som
måste utvärderas och tänkas om varje år givet den ekonomin i UFS som ju varierar.
Hernnäs berättar mer om processen kring rambudgetering i UFS och berättar om policy
för fördelning och bidragsansökningar. Persson föreslår att Hernnäs istället för en motion
om kompensation bör skriva en motion om att se över policy kring bidrag och fördelning.
Detta skulle innebära en konstruktiv markering. Avslutningsvis samtalas det lite om tonen
i diskussionen inom UFS som har diskuterats på UFS styrelsemöte i helgen. Hernnäs tar
detta vidare.

15. Ansökan om bidrag från projektpotten
Grzecknhik Mörk, Gladh och Englund Davidsson lämnar rummet eftersom de berörs av
ansökan. Hernnäs för protokoll på punkt 15.

Åström redogör för motionen. Ska vi finansiera ordinarie verksamhet undrar Hernnäs.
Inte det som är budgeterat för meddelar Marköö. Sundström tycker att det finns
synnerliga skäl för att bifalla motionen, på grund av det intressanta politiska läget.
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Marköö markerar att bidraget söks efter att deltagarna sökt, så att om det hade meddelats
innan hade andra kanske sökt. Åström meddelar att Gladh meddelat att det innan
ansökningsperiodens slut meddelades att resan skulle kunna sponsras. Åström tycker att
ansökan är bristfällig och att sponsra resan är ett ställningstagande för att sponsra resor i
framtiden. Ansökan har inte sökt pengar till ett specifikt syfte på resan utan bara till själva
resan, säger Åström. Aldin menar att det blir orättvist mot aktivitetsgruppen som också
gör studiebesök. Sundström anser att flygresan gör det möjligt för folk att åka och därför
kan subventioneras. Ansökan är bristfällig i syfte, säger Runold. Ansökan står i strid med
projektpottens syfte; som är att skapa mervärde för så många medlemmar som möjligt
medan ansökan specifikt säger att syftet med resan är att ge en utvald grupp möjlighet att
åka. Frågan gäller nu huruvida resan kommer att skapa mervärde för andra medlemmar
av föreningen. Ansökan säger att de ska skriva för Uttryck och Radio UF och
Ingemarsson ifrågasätter om det kommer att finnas tid för det. Marköö poängterar att det
i syftet bör poängteras att syftet med resan är att sprida mervärde för medlemmar. Kan vi
ställa fler krav på dem undrar Ingemarsson. Åström föreslår att de ska göra något mer
som kommer medlemmarna till gagn. Aldin tycker att det bör vara något extraordinärt
som anordnas i så fall. Sundström poängterar att det är själva resan som är aktiviteten och
det behöver inte användas till något speciellt, Marköö menar att de kan använda pengarna
till resan, men att de måste skapa mervärde till medlemmarna. Åström menar att om vi
bifaller motionen som den är nu är det ett ställningstagande för att sponsra en resa bara
för att det är en resa, men vi skulle kunna avslå motionen och rekommendera gruppen att
skriva en ny ansökan med ett syfte som är mer förenligt med projektpottsbeskrivning.
Persson erbjuder sig att hjälpa Kubagruppen med att revidera ett syfte så att det bättre
stämmer överens med projektpottsbekrivningen där man poängterar att pengarna kommer
att komma fler medlemmar till gagn.
Styrelsen beslutar
att avslå ansökan om projektfinansiering till Kuba.
Glad, Englund Davidsson och Grzechnik Mörk kommer åter in på mötet. Glad återtar
protokollförandet.
16.

UFS interna strategi: hur ska UFS agera?

Det pågår ett arbete inom UFS att utarbeta ett strategidokument som varje
verksamhetsplan kan titta tillbaka på. UFS ordförande och vice ordförande har besökt alla
medlemsföreningar och konsulterat dessa, och det som visat sig vara gemensamma
synpunkter är: vikten av att öka UFS förtroende, att UFS ska vara ett solidariskt förbund,
bättre kommunikation samt att UFS ska vara det medlemsföreningarna vill att UFS ska
vara. Hernnäs påpekar att styrelsehelger såsom den som precis genomförts i Lund är bra
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då dessa skapar mervärde för förbundets medlemsföreningar.
Hernnäs meddelar att det tillsatts en arbetsgrupp I UFS som tar fram förslag på
strategidokument: Hernnäs själv, UFS bidragsansvarig, UFS vice ordförande samt UFSrepresentanten från UpF Luleå. Denna kommer senare gå ut på remiss.
Hernnäs ber styrelsen komma med synpunkter under arbetets gång eller under
remisstiden.
17. Formellt beslut om nya styrelseposter
UMUN, debattklubben, webredaktör är poster som tidigare diskuterats är lämpliga att
göra till styrelseposter, samt en till aktivitetsansvarig.
Runold har pratat med debattklubbsansvarig Schrage som är ensidigt positiv till att göra
debattklubbsansvarig till en styrelsepost med hänsyn till förenklingar vad gäller
exempelvis marknadsföring och samarbeten.

Styrelsen beslutar
att utöka styrelsen inför nästa verksamhetsår med en till aktivitetsansvarig, en
debattklubbsansvarig och en webbredaktör kl. 19.39.

Mötet ajourneras till 19.50
18. Boende under studieresan till Lund
Alla som ska med har ordnat boende.
19. Beslut om datum för valårsmöte och deadline för lathundar
Det förs en diskussion om lämpliga datum.
Lär-känna-styrelsen-mingel bestäms inte då det inte finns klarhet i ansökningsdatum än.

Styrelsen beslutar
att bestämma datum för valårsmöte 2016 till 15 maj 2016 kl. 11.00, deadline för första
utkast till lathundar till 22 april 2016, samt deadline för färdiga lathundar till 15 maj
2016. kl. 20.03
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20. Visit from the American embassy
Runold, Persson, Sundström, Ingemarsson, Glad, Englund Davidsson och Åström
meddelar att de kommer att medverka och hjälpa till innan. Marköö och Hernnäs kommer
eventuellt att kunna medverka. Sundström frågar om möjlighet till intervju för Radio UF
och Åström meddelar att detta har godkänts i kontakt med ambassaden.
Det förs en diskussion om hur ordinarie medlemmar ska få information och tillgång till
mötet. Åström gör ett privat evenemang som kan spridas till aktiva medlemmar.
21. Övriga frågor
Englund Davidsson:
Trycker på att verksamhetsåret hittills gått mycket bra och att detta syns i ekonomin.
Englund Davidsson menar att precis som att det känns oansvarigt att gå med underskott i
en förening med dålig ekonomi känns det oansvarigt att gå med för stort överskott i en
förening med god ekonomi då detta innebär att man inte tillräckligt utnyttjat resurserna
och tillgängliga möjliheter.
Därför efterfrågar Englund Davidsson förslag på investeringar och utlägg i
verksamheterna. Det förs en kortare diskussion kring vad som hade varit rimliga och
behövliga inköp till föreningen: Ingemarsson föreslås datormus och tangentbord,
InDesign och Adobe samt nya kontorsstolar, Grzechnik Mörk föreslår adapters och annan
teknisk utrustning till föreläsningarna, Runold föreslår sopsorteringsanordning till
lokalen, Åström föreslår ljudinspelningsteknik som hon tidigare tittat runt på.
Grzechnik Mörk föreslår att det ska skapas en inköpslista där förslag kan fyllas i.
Englund Davidsson håller med och meddelar att hon tar emot vidare förslag. Hon
understryker också att det inte bara handlar om inköp utan också eventuellt
subventionering av studiebesök etc. Hernnäs nämner att UFS under helgen diskuterat
möjligheten att tillhandahålla vissa datorprogram till medlemsföreningarna genom att
förhandla avtal.
Glad:
Under ett besök hos organisationen SILC för information om att resa på Kuba fick
reseansvariga erbjudandet att ta med facklitteratur om statvetenskap och politisk teori till
besök på Kuba. Glad är skeptisk till rimligheten och efterfrågar styrelsens synpunkter.
Det förs en kortare diskussion och det råder enighet bland styrelsemedlemmarna om att
avråda från detta, och något sådant kommer alltså inte att genomföras.
Hernnäs:
Ungsvenskarna SDU ska eventuellt deltaga i ett arrangemang i en av UFS
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medlemsföreningar och efterfrågar synpunkter. Åström påpekar att SD tidigare har
inkluderats i liknande arrangemang. Vidare påminner Hernnäs om att hon snarast måste
veta vilka som kommer deltaga under UFS valårsmöte i Linköping.
Runold: Påminner om att det är dags att börja planeringen av avslutningsfest.
Runold påminner även om att det är god tid att fylla i cirkelanmälningar via
Folkuniversitet. Det diskuteras kort om när styrelsemedlemmarna kan träffas för att göra
detta gemensamt.
22. Nästa styrelsemöte och fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till söndag den 20/3 kl 17.00.
Styrelsen bestämmer att det inför detta möte kommer att köpas pizza till middag.
23. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 20.43.
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