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Uppsala den 1 oktober 2017 

 

Dagordning: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 1:a 

oktober 2017 
 

1. Öppnande av m öte 
 

Mötet öppnades kl. 14.11 

 

Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Herold, Sörme, Berling, 

Henriksson, Stenberg, Ahlqvist, Brolén, Albo. 

Frånvarande: Almqvist, Nilsson, Bishop, Rosenlund, Linderoth, Enoksson. 

 

Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder och Ivar Wahlstein. 

 

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2) 

Lundin Glans utses till sekreterare, samt Stenberg och Wahlstein till justerare. Beslutet 

fattas kl. 14.13.  

 

3. Godkännande av ka llelseförfarandet  

Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl. 14.13.  

 

4. Godkännande av dagordningen, sam t anm älan av övrig fråga  

Wahlstein anmäler en övrig fråga, och styrelsen beslutar att godkänna den reviderade 

dagordningen. Beslutet fattas kl. 14.13.  

  

5. Föregående m ötesprotokoll 

Har justerats och lagts upp på hemsidan.  

 

6. Inadjugering av Daniel Kjellén, förbundsadm inistratör 

Daniel Kjellén har ej anlänt.  

 

7. Ekonom isk  prognos 

Wahlstein berättar att ekonomin ser bra ut. Folkuniversitetets bidrag från våren blev 

något större än vad som beräknats i budgeten. Han påminner styrelseledamöterna om 

att måste tänka på budgeten då de köper fika till mötena.   

 

8. Rapporter från styrelseledam öter  

 

Ordf. och vice: Hvalgren och Nuder har hållit med ansökan till Fredsmiljonen från Folke 

Bernadotteakademien, och Nuder har ordnat utbildning med Folkuniversitetet. Hvalgren 

har skickat ut offerter gällande profilmedia.   

 



 

Box 513, 751 20 UPPSALA 

www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8 

Org-nr. 817603-5221 

Kassör: Wahlstein har kommit ikapp med bokföringen, och har börjat bokföra vinster 

från föreläsningarna. Han har arbetat med bidragsansökningar och försökt planera hösten 

arbete.   

 

Medlemssekreterare: Lundin Glans har fortsatt med det löpande arbetet, och 

medlemsregistreringen har tagit väldigt mycket tid. Hon har även beställt en del 

kontorsmaterial.  

 

PR-ansvariga: Hvalgren läser upp ett mail från Bishop och Enoksson. De har anordnat sitt 

första möte, och har valt Gabriella Skog till ämbetsposten fotograf. De har tittat på 

profilprodukter med Hvalgren och fortsatt med det vanliga arbetet. De kommer hålla 

intervjuer med potentiella PR-assistenter.  

 

Programsekreterare: Herold och Sörme intervjuar potentiella assistenter, och de avser att 

välja två stycken. Det är mycket arbete inför Stefan Löfvéns föredrag, och de anser att 

två assistenter kommer behövas under verksamhetsåret. De har fyllt alla datum i 

oktober, och arbetar inför Jan Eliassons föredrag och två kommande panelsamtal. De har 

även lagt mycket tid på möten med programgruppen.  

 

Redaktörer: Berling och Henriksson har hållit intervjuer med potentiella assistenter och 

utsett de dem vill ha. De har anordnat två möten för skribenter och övriga intresserade, 

vilket har genererat stort intresse och uppskattning. De har bestämt artiklar inför det 

kommande numret Borders och börjat ge feedback.  

 

      Webbredaktör:  

 

      Aktivitetsansvarig:  

 

Reseansvarig: Ahlqvist har hållit två möten och spikat resmål för höstens resa. Hon har 

intervjuat potentiella assistenter och valt en. Hon har skapat ett ansökningsformulär för 

resan och satt deadline till nästa fredag.  

 

Karriäransvarig: Stenberg har hållit sitt första möte för karriärgruppen och är nöjd med 

hur många som kom. De diskuterade upplägg, och hur man bäst startar upp 

verksamheten. Stenberg ska träffa en potentiell karriärassistent i veckan. Hon har pratat 

med UPS och Pax et Bellum om Career Day, och börjat nå ut till Föreningen 

Samhällsvetarna och UPaD.  

 

 

UFS-representant: Hvalgren läser upp från ett mail Almqvist har skickat. UFS har haft sitt 

första styrelsemöte, som Almqvist informerat om via mail. Han uppmanar alla att hålla 
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utkik efter mötesdokument från nästa möte 22:a oktober. UFS årsstämma kommer snart 

hållas.  

 

Debattklubb: Albo berättar att han har ordnat fyra möten med debattklubben, vilka har 

gått väldigt bra. En debattävling kommer ske i Uppsala i december, och Albo vill tillsätta 

två ämbetspersoner för att skapa en permanent struktur och träna upp folk.  

 

Radio: Brolén berättar att Radio UF har sänt fyra avsnitt och haft ett dussin möten. Det 

har gått bra och har krävt mycket rekrytering då det bara var två aktiva kvar från i våras. 

Dock har intresset varit väldigt stort, vilket underlättar arbetet.   

 

9. Tillsättande av fotogra f för verksam hetsåret 2017/18  

 

Bakgrund: Text inskickad av Enoksson och Bishop. 

 

Gabriella har mycket erfarenhet av fotografering samt en flexibel inställning till ämbetet. 

Vi tror att detta i kombination med hennes öppna och lättsamma personlighet och 

samarbetsförmåga kommer göra henne till en utmärkt fotograf för UF. 

 

Styrelsen att tillsätta Gabriella Skog som fotograf för verksamhetsåret 2017/18. Beslutet 

fattas kl. 14.29. 

 

10. Tillsättande av reseassistent  för verksam hetsåret 2017/18 

 

Bakgrund: Text inskickad av Ahlqvist. 

 

Nu har jag intervjuat 6 olika personer för posten som reseassistent och känner att jag 

har hittat rätt person. Emmie Lindström Leister är engagerad, en erfaren resenär och en 

superhärlig person. Hon har precis börjat plugga masters i Industriell ledning och 

innovation (efter att ha tagit sin teknologie kandidat på Campus Gotland) och har 

erfarenhet från att resa och volontära i stora delar av världen. Jag tror verkligen hon 

skulle vara ett positivt tillskott till både reseverksamheten och UF Uppsala i stort. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Emmie Lindström Leister som reseassistent för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet fattas kl. 14.31 

 

11. Tillsättande av v ice webbredaktör för verksam hetsåret  2017/18 

 

Bakgrund: Text inskickad av Nilsson. 

 

Nathalie kommer att bli en utmärkt vice webbredaktör! Hon har visat stort intresse och 

engagemang i både posten och i UF, och var beredd att kliva in i rollen till fullo bara 
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timmar efter hon blivit vald av redaktionsteamet. Hennes drivna personlighet, 

språkkunskaper, och energi kommer att lyfta både Uttryck och UF. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Natalie Larsson som vice webbredaktör för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet fattas kl. 14.31. 

 

12. Tillsättande av redaktörer för verksam hetsåret 2017/18 

 

Bakgrund: Se bilaga A. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Fouad el Gohary och Abbie Winfield som redaktörer för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet fattas kl. 14.33. 

 

13.  Tillsättande av layoutansvarig för verksam hetsåret 2017/18 

 

Bakgrund: Se bilaga B. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Holly Mariott-Webb som layoutansvarig för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet fattas kl. 14.34.  

 

14. Tillsättande av v ice radioansvarig för verksam hetsåret 2017/18  

 

Bakgrund: Se bilaga C. 

 

Brolén redogör muntligen för sina argument. I policydokumentet för ämbetspersoner 

står det att nästintill alltid ska ämbetsposter utlysas, men Brolén menar att detta är ett 

undantagsfall. Hvalgren ser gärna att ämbetsposter utlyses, men tycker att det känns 

krångligt och onödigt i denna situation.  

 

Styrelsen beslutar att tillsätta Helene Henriksen som vice radioansvarig för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet fattas kl. 14.38.  

 

15. Tillsättande av debattk lubbsäm betspersoner för verksam hetsåret 

2017/18 

 

Bakgrund: Se bilaga D. 

 

Albo modifierar sin bilaga då Joel Sandegård har dragit sig ur. Tanken är att sekreteraren 

ska utveckla hela verksamheten, och att den andra ämbetspersonen ska rekrytera och 

träna upp debattörerna inför tävlingen. Nuder och Stenberg ifrågasätter nödvändigheten 

i att ha två ämbetspersoner, och menar att personer ändå ska känna att de är 

involverade i utskottet utan att behöva ”belönas” med en ämbetspost. En medlem kan 
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ändå få ett särskilt uppdrag i utskottet. Berling påpekar att ämbetspersoner inte bör 

motiveras av att det ser bra ut på CV:t. Albo svarar att det kräver mycket engagemang 

utanför mötena för att utveckla verksamheten. Ahlqvist påpekar att då det finns mycket 

intresse i debattklubben så hade det varit på sin plats med en ordentlig utlysning. 

Hvalgren föreslår en kompromiss: att tillsätta Rebecka Målqvist som sekreterare och att 

de sedan internt får komma överens om hur de vill bygga upp strukturen. Brolén påpekar 

att det inte finns lika starka skäl till att förbigå utlysningen som gällande vice 

radioansvarig. Albo ställer sig nu positiv till att göra en ordentlig utlysning för 

ämbetsposten sekreterare.  

 

Hvalgren ger Albo betänketid och lägger till en övrig fråga gällande att tillsätta Rebecka 

Målqvist direkt eller göra en ordentlig utlysning.   

 

16. Washington D.C 

 

Bakgrund: Text inskickad av Torres Ahlqvist. 

 

Nu har jag, men hjälp av två rese-möten, kommit fram till vilket resmål som skulle vara 

roligt att utföra som UF-resa Höstterminen 2017. Washington D.C. är inte bara 

huvudstad till ett av det mest inflytelserika länderna i världen, utan det är även centrum 

för många ut av det viktigaste politiska debatterna i media just nu. Att resa dit som en 

utrikespolitisk förening skulle ge oss möjligheten att djupdyka in i ett flertal viktiga 

politiska frågor och, förhoppningsvis, få ett bättre och mer nyanserat perspektiv av den 

politiska arenan som är USA. Jag tror denna resa skulle bli riktigt spännande och givande. 

 

Styrelsen beslutar att den första UF-resan för verksamhetsåret 2017/18 går till 

Washington D.C. Beslutet fattas kl. 15.00.  

 

Styrelsen inadjungerar Daniel Kjellén kl. 15.00.  

 

Daniel Kjellén redogör för UFS roll och förhållande till UF Uppsala, se Bilaga E. Kjellén 

berättar att UFS omarbetar sin hemsida och utvecklar ett nyhetsbrev. Det är även ett 

gemensamt nationellt medlemssystem på gång vilket kommer leda till mindre arbete för 

medlemsföreningarna och en säkrare hantering av personuppgifter. Sörme anser att en 

gemensam databas över kontaktuppgifter från föreläsare och dylikt hade varit bra, och 

Kjellén ställer sig positiv till detta så länge personuppgifterna som läggs in inte är känsliga. 

Herold undrar om UFS kan hjälpa till med kontakt mellan medlemsföreningarna, och 

Kjellén påminner om forumhelgen som bra för att knyta kontakter. Berling undrar vad 

som menas med mångfald inom UFS, och Kjellén hänvisar till mångfaldspolicyn, och att 

det har funnits försök till att arbeta med detta tidigare. Kjellén informerar om 

möjligheter till utbildningar via UFS, och undrar vilka behov som finns i styrelsen. 
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Exempel är utbildningar gällande marknadsföring, ledarskap, medlemsrekrytering, 

mötesformalia och ekonomiska frågor.  

 

Mötet ajourneras kl. 15.42. 

 

Mötet återupptas kl. 16.02.  

 

Representanter från Challenge Group, Viktor Sundman och Harald Bergman, 

inadjungeras kl. 16.02. De informerar om sin verksamhet.   

 

17. Folkuniversitetet  

 

Bakgrund: Nuder redogör muntligen för vårt samarbete med Folkuniversitetet. 

 

Nuder informerar om att de som inte har gått cirkelledarutbildningen behöver göra det. 

I grupper med två ansvariga räcker det om en har gått utbildningen. Wahlstein 

poängterar vikten av att alla utskott börjar rapportera möten, då budgeten är gjord 

utifrån detta. Nuder tycker att anmäla kulturarrangemang till Folkuniversitetet verkar lite 

krångligt. De behöver information om kommande evenemang snart, och deras logga 

måste finnas på vår marknadsföring. Nuder ska undersöka detta vidare, för att se om det 

är värt pengarna. Hvalgren menar att då vi har många arrangemang kan det ge oss mycket 

pengar i slutändan. Wahlstein tycker att arbetet är värt det för att få så pass mycket 

pengar. Hvalgren tror att det kan lösas enkelt genom att skicka in programblad i början 

på månaden och ha med loggan i hörnet på evenemangen på Facebook, för att sedan 

skicka in till vår kontakt på Folkuniversitetet.  

 

18. Årsm öte 15/10/2017 

 

Bakgrund: Hvalgren redogör muntligen för händelserna kring årsmötet 2017. 

 

Hvalgren tycker att det är en fin gest om styrelsen är där. Inga motioner har inkommit 

än så länge.  

 

19. UFS Årsstäm m a 21/10/2017 

 

Bakgrund: Den 11:e september utgick kallelsen till UFS årsstämma. Hvalgren redogör i 

Almqvists frånvaro muntligen för händelserna kring årsstämman 2017. 

 

Almqvist, Nuder, Hvalgren och Wahlstein kommer närvara. Varje medlemsförening har 

en röst. De som närvarar kommer besluta tillsammans om hur använda den rösten. 

Hvalgren berättar att de kommer lyfta frågan om diskussionsprotokoll vid UFS 

styrelsemöten.   
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20. Fredsm iljonen, Folke B ernadotteakadem in 

 

Bakgrund: Folke Bernadotteakademins projektbidrag är en grundpelare i finansieringen 

av UF. Bidraget söks under temat ‘Global Säkerhet: en växande rädsla i trygghetens tid’, 

och likt tidigare år för det med sig en del krav för verksamheterna att uppfylla. 

 

Hvalgren, Nuder och Wahlstein har arbetat med ansökan till detta bidrag. UF ska driva 

ett projekt under titeln global säkerhet. Det innefattar en serie på 20 föreläsningar om 

global säkerhet, även ett nummer av Uttryck som kan knytas till temat global säkerhet. 

Detta bidrag är väldigt viktigt då det är en stor del av budgeten. Wahlstein påpekar att så 

pass mycket kan kopplas till global säkerhet att det inte brukar vara ett hinder. Hvalgren 

påpekar att om programsekreterarna överväger att gå ner till en föreläsning hela året 

kommer detta påverkar väldigt mycket. Antalet föreläsningar om global säkerhet måste 

ändå uppfyllas om det står i bidragsansökan. Om vi inte får dessa pengar måste vi göra 

radikal ändring i budgeten. Brolén och Albo ställer sig positiva till att inkludera detta 

tema i sina utskott. Berling och Ahlqvist vill gärna veta mer om detta, och Hvalgren kan 

ge alla som vill mer information om detta.  

  

21. Motion: Sluta  m ed kuverteringen  

 

Bakgrund: Motion inskickad av Lundin Glans. Se bilaga F. 

 

Hvalgren vill lyfta fram fördelarna med att göra medlemsutskick via mail. Det är det enda 

sättet att nå ut till de som inte är digitalt aktiva. Dessutom är det lite av en institution 

som syftar till att informera medlemmar om deras rösträtt och har därmed ett 

demokratiskt syfte. Han tänker att ett brev gör att medlemmarna känner mer 

tillhörighet till föreningen. Ahlqvist tycker att man kan skriva ut medlemsbrev och 

kallelse och ge ut vid föreläsningar om någon vill ha i pappersform.  

 

Styrelsen beslutar att sluta med postutskick till medlemmar av kallelse till årsmöte och 

valårsmöte. Beslutet tas kl. 16.42.  

 

22. Motion om  avsättande av pengar för inköp av projektor  

 

Bakgrund: Motion inskickad av Rosenlund. Se bilaga G. 

 

Ahlqvist tycker att det ger ett mycket oprofessionellt intryck att inte ha en fungerande 

projektor, speciellt då den slutade fungera mitt under tyska valvakan. Hvalgren påpekar 

att föreningen inte har budgeterat för denna utgift. Wahlstein undrar var man ska ta 

pengar ifrån. Det finns en budgetpost på ”övrig IT” på 3000 kronor som är lite diffus, 

men den ska räcka till flera saker under året. En möjlighet är att ta från det vi sparar på 

porto och kuvert. Wahlstein tycker att det är bättre att köpa den i januari när vi vet hur 
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mycket bidrag vi får. Stenberg tycker att det är viktigt att ha en bra projektor som många 

utskott kan använda, och Sörme anser att den bör vara av bra kvalitet för att hålla länge. 

Hvalgren föreslår att Ahlqvist får ansvara för detta inköp, vilket hon går med på. 

Styrelsen kommer fram till att ett pristak på 8000 kronor känns rimligt för en projektor 

av hyfsad kvalitet. Ahlqvist och Rosenlund får gemensamt ansvar för att detta inköp 

genomförs. 

 

Styrelsen beslutar att avsätta 8000 kronor för inköp av projektor. Beslutet tas kl. 16.57.  

 

23. Bestä lln ing av nytt profilm ateriel 

 

Bakgrund: Övergången till den nya loggan kräver förstås nytt marknadsförings- och 

profilmateriel, och offerter har begärts från flera leverantörer. Hvalgren redogör för 

processen. 

 

Hvalgrenhar tillsammans med PR skickat ut offerter till olika företag. De har som mål att 

lägga beställningen inom två veckor. Alla som är intresserade är välkomna på möte. 

Produkterna kommer nog i november.  

 

24. Kassaschem a HT -17 

Alla som har anmält sig som kassa 1 ska skriva upp sig på föreläsningsschemat. 

  

25. Kassaredovisning  

Wahlstein har en genomgång över hur kassan fungerar. 

  

26. Affischeringsschem a 

Hvalgren håller på med ett affischeringsschema för verksamhetsåret. Han tar tacksamt 

emot tips över andra ställen att affischera på.  

 

27. Statsm inisterbesök  

 

Bakgrund: Se bilaga H. Herold och Sörme redogör muntligen för besöket från Stefan 

Löfven. 

 

Herold undrar vad styrelsen tänker om att SVT kommer vara där och filma, om det kan 

ha en avskräckande effekt för besökarna. Övriga styrelsen tror inte att det spelar någon 

roll. Hvalgren berättar att det var på samma sätt då Margot Wallström besökte UF, och 

då nämndes det inte under marknadsföreningen. Herold informerar om SÄPOs 

förvägsdirektiv, och att alla som ska kommer behöver anmäla sig i förväg. Detta kommer 

skapa mycket jobb i att UF kommer behöva pricka av alla på en lista. Herold betonar att 

de kommer behöva mycket hjälp från övriga styrelsen med detta evenemang.  
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28. Utrikespolit isk t konvent 2017 

Alla styrelsemedlemmar har fått en inbjudan via mail. Det kommer att vara föreläsningar 

och annat och temat är ”Media and transparency”. Det är en sittning på kvällen och är 

ett bra tillfälle att lära känna medlemmar från andra styrelseföreningar.  

 

29. Äm betspersonssexa  

Det ska vara en temamiddag, fest eller något dylikt för att välkomna alla ämbetspersoner 

till föreningen. Det borde göra så snart som möjligt efter att de har blivit tillsatta. 

Styrelsen kommer fram till att ämbetspersonssexan ska vara den 27/10. 

  

Mötet ajouneras 17.51.  

 

Mötet återupptas 17.54 

 

30. Övriga  frågor 

Wahlstein tar upp en fråga gällande möjligheten för styrelsemedlemmar i UFS att vara 

medlem i en medlemsförening. Detta eftersom UFS ordförande vill gå på våra 

föreläsningar utan att bli medlem. Hvalgren tror inte att detta problem har uppstått 

tidigare, då andra föreningar inte har lika mycket som UF Uppsala. Detta är något som 

kan tas upp med förbundsadministratören för att kolla vad som verkligen gäller. 

 

Albo har bestämt sig för att göra en ordentlig utlysning för ämbetsposten sekreterare i 

debattklubben. 

  

Styrelsen beslutar att utlysa posten som sekreterare i debattklubben för 

verksamhetsåret 2017/18. Beslutet tas kl. 18.01.  

 

31. Nästa  styrelsem öte sam t fikaansvar  

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den femte november. Beslutet tas kl. 18.03.   

 

Wahlstein har fikaansvar.  

 

32. Mötets avslutande. 

Mötet avslutas kl. 18.04. 
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Justerare: Lotta Stenberg     Ort/datum:__________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Justerare: Ivar Wahlstein     Ort/datum:__________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sekreterare: Ulrika Lundin Glans    Ort/datum:__________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 


