Protokoll styrelsemöte onsdag 2010-01-27 kl 19:00
1. Öppnande av mötet
Närvarande: Anna, Jacob, Linn, Lovisa, Danny, Lina, Malin, Hanna, Oscar, Fredrik, Susanna, Anders
och Helena. Mötet öppnas klockan 19:16.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Mötet väljer Helena till sekreterare samt Lina och Sanna till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkänns enligt stadgarna
4. Godkännande av dagordningen:
Övriga nya punkter är: 8, 9, 10, 11,
Övriga frågor har: Malin, Lina, Linn och Hanna.
5. Föregående mötesprotokoll
Är justerat och inskickat till Jacob, men ska skickas vidare till Fredrik.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Anders berättar om Libanonresans biljettsläpp, där han kommer att finnas under hela lördags kvällen
för att folk ska slippa köa ute. Han försöker också minska kö-hetsen. Biljettsläppet är på söndag, och
Balkanresan har diskuterats med Eric Hale. Reseämbetsperson är på g. Helena berättar att radion har
en ny redaktion, och hittat nya medlemmar. Anna och Oscar har fixat affischer och pratat med SVT.
Jacob ska registrera alumner och sortera papper. Linn har sorterat papper och satt in dessa i pärmen.
Hon har också pratat med revisorn. Redaktörerna har haft redaktionsmöte och planerat inför våren,
kollat möjligheter till studiebesök samt läst utkast till texter. Programsekreterarna har haft
programmöte och utlyst programämbetsperson. Det kommer bli en givande vår med många debatter
ochkonversationer. Malin har sitt första aktivitetsgruppsmöte, det gick bra. De ska åka till
smittskyddsinstitutet på studiebesök och planerar även ett ytterligare besök på SVT. Funderar också
på att starta en bokcirkel. Arbetsmingelsgruppen jobbar på och det ser positivt ut. Fredrik och Sanna
har haft kvartsamtal med de flesta samt lämnat in projektansökan för COP15 till UFS.
Kordinerarstatistik som ligger till grund för bidrag som skall sökas.
7. UFS
Gustav Gerell inadjungeras. Han är representant från UFS som ska informera.









Han menar att de kan vara viktigt att knyta UF Uppsalas styrelse närmare UFS, något att
fundera på inför framtiden.
UFS fick 1,2 miljoner kronor i bidrag. Projektpotten kommer att utökas, och föreningarna
kommer att få mer pengar. Riktlinjer för att söka pengar ur programpotten diskuteras. Hur
tycket vi att potten ska distribueras? Vilka riktlinjer ska gälla för att söka pengar? Ska det vara
småprojekt eller större projekt? Potten får inte bli något som bara nyttjas av styrelserna för
resor. Varje förening får 10 000 var och sedan för resten användas genom att söka. Det
kommer en ny pott till efter sommaren. Att närvara vid Almedalen diskuteras, ska potten
användas till det?
Medlemsantal ska skickas in och har skickats in. UFS ska försöka sammanställa smådetaljer
om hur föreningar fungerar för att underlätta för nya föreningar som ska startas upp. SPCSsystem, vad gäller registrering, ska förmodligen bli normen inom UFS. Men ingen kommer nog
att protestera mot det system som UF Uppsala har idag, då vi inte har SPCS. Nu när vi har
avtal med universitet kan det bli svårt att byta. Målet är databasbaserade system istället för
lokalt på dator, och då går UF Uppsala redan åt rätt håll.
UFS har också ett honörsråd med texter om dem på hemsidan. Ett honörsråd är sådana som
stöttar oss och tycker att vi gör ett bra jobb.
Relevant för Uppsala är också åldern på medlemmar, vi måste försöka få in fler yngre
medlemmar. Gränsen för att söka bidrag via ungdomsstyrelsen är 60 % under 25, idag ligger
alla UF föreningar gemensamt på 63 % (Jacob säger 69).
Vidare tas frågan om en gemensam UFS webbtidning, något som bör diskuteras i hos UF
Uppsala. En sådan tidning kan ge presstöd och annonsintäkter, men dock kan det vara
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tidskrävande och kanske konkurrera med de lokala tidningarna. Utöver detta diskuteras också
möjligheten till en antologi till gymnasieungdomar om globaliseringen. Den ska vara gratis för
oss och för de som får den, är detta möjligt?
Utrikespolitiska konvent, under den 5-6 mars, diskuteras också, något som ska bli ett stående
inslag i UFS verksamhet en gång om året. Arbetet med detta har dragits igång, det finns en
Facebookgrupp för detta. Gratis bussar är ett mål. Kostnaden för transport ska vara 250
kronor per person som är medlem i UF oasvett var man befinner sig i landet. Konventet hålls i
Göteborg, men lokalerna kan vara lite för små. Detta kanske gör att man måste kvotera in
medlemmar från olika organisationer, men risken för att detta ska behöva användas är inte så
stor. Det ska också finnas en mässhall med företrädare från olika organisationer. På måndag
den första februari kan man anmäla sig till konventet, vilket man gör UFS hemsida. Forumdag
sker i anslutning till konventet, den 7:e mars, denna dag är främst till för styrelsen. UFS tar
också gärna emot temaförslag för 2011 års konvent, ska mejlas in innan 25:e februari. Man
kan också bli konventsledare, ansökningstid ärr 21:a februari till 21:a mars.
Almedalsveckan har 45 bokade sängplatser till medlemmar, och man arbetar på mer konkreta
planer.
Diskussion om huruvida medlemmar från andra föreningar ska få följa med på våra resor.
Anders säger att det är okej, men under samma omständigheter som vanliga medlemmar.
Ska UFS få garanterade styrelseplatser? Bör diskuteras igenom och förmedlas till Gustav. De
har nästa möte i samband med konventet.
Gustav avslutar med om att påminna om UFS hemsida och deras forum där.

8. Val av programämbetsperson
En person sökte, Emilia Jeppsson, och hon har blivit nominerad. Diskussion kring när man ska säga
till ämbetsperson innan blivit invald. Konsensus kring att man inte bör göra så innan ämbetspersonen
är invald av styrelsen. Tillsättningen ska diskuteras igenom ordentligt av styrelsen. Emilia Jeppsson
blir inadjungerad. Styrelsen presenterar sig. Emilia presenterar sig. Hon har också fixat hela EMUdebatten själv och är ambitiös. Hon får även allmän information om UF. Styrelsen beslutar att välja
Emilias Jeppsson till posten som programämbetsperson med omedelbar verkan och för resten av
verksamhetsåret.
9. Information om Fyrisskolan
Uf har fått förfrågan om vi komma och informera på deras internationella vecka nästa vecka? Vi får
komma dit alla dagar utom på tisdag. Men man måste ta i beaktande att vi har både kontaktdagarna
samt bli aktivmöte den veckan. Lovisa undrar om det gör något om det krockar med kontaktdagarna,
men det blir nog lite problematiskt. Det är bra för att få yngre medlemmar som Gustav sa, och isåfall
kan man sälja medlemskap på skolan. Oscar menar att vi kan utnyttja ämbetspersonerna för detta,
detta kan kräva en rundringning. Är detta att luras på pengar? Nej, vi ska inte agera telefonförsäljare.
Ämbetspersonerna får inte hantera pengar. Dock är ämbetspersonerna nya och kan behöva en
introduktion. En styrelsemedlem och en ämbetsperson i kombination kanske? Kan man kanske
senarelägga det? Hur enhälligt var beslutet om kontaktdagarna, ska alla stå fast man inte hinner?
Mycket folk kommer dit, det är positivt. Schema görs i pausen. Att vänta med Fyrisskolan låter
attraktivt, kanske involvera det i en större satsning.
10. UF:s utrikespolitiska dag
En diskussion från resa till Riga, datumet är den 20:e maj. Jan Eliasson och Carl Bildt kan båda
komma den dagen. Positiv respons, ett bra slut på terminen. Vem tar ansvar för fototävlingen?
Förslagen kan diskuteras, men det är en bra huvudtanke. Vem är koordinator för detta, ska man välja
någon speciell. Sanna kan tänka sig att ta ansvar för detta, om det inkorporeras in i den vardagliga
verksamheten hos UF med uppsamlingsmöten. Men det finns också ett egenvärde att alla gör sin bit
också. Omfattningen och vad man vill ha med under dagen rent konkret bör övervägas. Minimera
otydligheten i vad man ska göra, kartlägg aktiviteter och vilka resurser som behövs. Ämbetspersoner
ska användas och onödigt arbete ska undvikas. Hur för man in siffrorna från projektet i årsslutet innan
årsmötet? Men inget ska presenteras vid det årsmötet, detta stöder inte en senareläggning av dagen.
Kvalité och koncentration snarare än trubbigt, smalare och vassare. Det är två konferenser samtidigt i
universitetshuset. Sal nio och sal fyra är bokad samt ett seminarierum, men ingen aula. Svårt att få
plats. Ekonomikum är ett alternativ, där finns det plats. Snyggare att vara i universitetshuset.
Kostnader är också något att tänka på. Vad man reellt vill göra ska tänkas igenom till nästa
styrelsemöte, budget och aktiviteter. Ingen sittning denna dag, utan vårens sittning blir med
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studentradion. Jan Eliasson är ett samarbete med Pax et Bellum och Freds och Konfliktinstitutionen,
och beslut om detta bör tas idag så att programsekreterarna kan svara på mejl från dessa. Styrelsen
beslutar att anordna en utrikespolitiskdag den 20:e maj och alla ska kolla upp budget och tänkbara
aktiviteter. Man uppmuntras också till att tänka utanför ramarna.
11. Jubileumsskrift
Man borde ställa upp en lapp vid föreläsningar för att göra reklam. Styrelsen beslutar att priset på
jubileumsskriften kan sänkas till 50 kronor med omedelbar verkan och för obestämd framtid. Fredrik
skriver upp på hemsidan.
12. Utlysande av aktivitetsämbetsperson
Styrelsen beslutar att utlysa en aktivitetsämbetsperson som tillträder i början på februari och fortsätter
till verksamhetsårets slut.
13. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms tills tisdag den 11/2 klockan 18:00. Hanna har fikaansvar.
14. Övriga frågor
Hanna: Klimatdebatten kan behöva två kassor. Oscar kan hjälpa till, kan ämbetspersonerna komma in
och hjälpa till som klickare? Malin och Jacob kan också hjälpa till.
Malin: Festfrågan, vi ska ha gemensam fest med Studentradion den 27:e mars. UF åker i och för sig
till Libanon den 28:e mars. Men det går nog bra ändå.
Malin: Ersättning om resa vid arbetsminglet, tidigare praxis har varit att inte betala något. Det ska vi
inte göra i år heller.
Lina: Nina Hjälmgren ska prata för redaktionen, alla som vill får komma. Inget datum är bestämt än.
Hon undrar om hon kan få bilersättning. Vi ska utgå från standard, tågresa tur och retur Uppsala –
Stockholm. Det innebär cirka 144 kronor. Mer ersättning kräver beslut.
Linn: Påminner om budget, inkludera utgifter från 1:a januari.
15. Mötets avslutande
Klockan är 21:30 när mötet avslutas.
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