Protokoll styrelsemöte torsdag 2010-02-11 kl 18:08
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnas av mötesordförande Susanna Honnér.
Närvarande: Oskar Brandt, Susanna Honnér, Malin Söderlund, Linn Härfast, Anders Mankler, Lovisa
Eriksson, Daniel Simmons och Hanna Helsingen.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Linn väljs till sekreterare. Anders och Malin väljs till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkännes.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
5. Föregående mötesprotokoll
Det har skrivits ut, men inte justerats.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Oskar har gjort affischer vilket har tagit en hel del tid, samt facebookinbjudningar. Info har även varit i
kontakt med SVT angående avtalet om sändningslicens.
Susanna rapporterar att det går bra med UFTV. De har testfilmat och allt har gått bra hittills. Susanna
har även varit på möte på DHF tillsammans med andra föreningar och utbytt erfarenheter.
Malin har haft aktivitetsgruppsmöte med god uppslutning. De ska till Kinas ambassad snart. Det är
begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Arbetsmarknadsminglet planeras och kommer äga rum
den 17/3 på Östgöta nation.
Linn har deklarerat för 2009, gjort nya kassablanketsslappar och bokfört.
Anders har kommit långt i förberedelserna inför Libanonresan och t.ex. betalat hotellet i Libanon.
Balkanresan planeras för fullt. Har en nominering till reseämbetspersonsposten efter visst
intervjuarbete.
Lovisa har jobbat på duktigt med tidningen då deadlinen den 1/3 börjar närma sig.
Hanna och Daniel har arbetat med programmet, och är nöjd med nya programämbetspersonen Emilia.
Vecka 10 kommer att bli är en tung UF-vecka med fyra föredrag.
7. Utrikespolitiska dagen
En brainstorm utbryter:
Hanna önskar att alla vill bidra och betonar att man inte behöver känna sig fast i sin styrelseroll. Malin
är väldigt pepp och poängterar att man inte behöver vara ansvarig för projekt, men man kan bidra och
hjälpa andra. En föreläsare med journalistiskt perspektiv är på gång, hon skulle då föreläsa om hur det
är att arbeta som utlandskorrespondent. Aktivitetsgruppen planerar en debatt, alternativt kortare
filmvisning med efterföljande diskussion. Lokalproblem föreligger. Sanna poängterar att aktiviteterna
inte ska krocka med varandra. Anders vill ha en filmvisning från Libanonresan och har sponsorer för
utställningen på gång. Några resenärer ska ev. skriva reseberättelser. Små föreläsningar från
resenärerna. Lovisa föreslår försäljning av fika vilket leder till applåder. Ang lokalproblemet: sal IX är
ledig, men sal X är uppbokad på kvällen. Jan Eliasson ska föreläsa på kvällen vilket gör det
problematiskt. Ekonomikum, som är ett annat alternativ, verkar i nuläget bättre. Stora hörsalar är
lediga hela dagen och kvällen. Det är dumt att riskera att välja ett annat datum eftersom Jan Eliasson
eller Carl Bildt kanske inte kan närvara då. En fördel med Ekonomikum är att det skulle vara gratis att
lokalhyra. Budgetförslag: det ska få kosta. Hanna föreslår att det ska vara gratis inträde för att så
många som möjligt ska vilja komma. Daniel föreslår en utställning om föreningen. Sanna förslår att en
uppdatering från varje styrelsemedlem angående denna dag ska bli till en stående punkt på
kommande styrelsemöten.

8. UMUN
Aron Thyr adjungeras till styrelsemötet kl 18.58. Uppdatering kring arbetet med UMUN: Svenska FNförbundet kommer att sponsra med en okänd summa pengar och ett annat företag sponsrar med 1500
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kr. Det är 25 anmälda personer till UMUN hittills. Ekonomin ser bra ut och de kommer att gå runt med
lokalhyror m.m. Det vore ändå bra att få in mer pengar så kan man bjuda på mer glassigheter. Det
arbetas för fullt för att skaffa fler sponsorer. Marknadsföringen är mycket omfattande i år och
kontaktnätet är brett. Hans Blix ska öppningstala kl 11 på fredagen. Storleken på föreläsningssalen är
en ej ännu uppklarad fråga. Aron väljer mellan hörsal 3 och hörsal 2. Daniel föreslår ett massutskick
av information genom alla möjliga kanaler. Oskar poängterar att man kan skriva in det i nyhetsbrevet.
Ett förslag är att gå runt på föreläsningar och lobba för UMUN.
9. UFS policy för projektbidrag
Susanna anser, i enlighet med beslutsunderlaget, att projektpengarna inte måste fördelas jämnt över
alla föreningar ”bara för att”. Projektpotten ska gynna föreningar som vill samarbeta och faktiskt
genomföra ett projekt. Beslutsunderlaget är ett förslag från UF-Uppsala till förbundsstyrelsen.
Styrelsen beslutar att UF-Uppsala skickar in Fredriks beslutsunderlag till UFS med följande ändring
markerat i rött:
Tanken med projektpotten är att knyta medlemsföreningarna närmre varandra, detta bör vara
utgångspunkten för beviljandet av ansökningarna. Först i andra hand bör förbundsstyrelsen se till att
pengarna sprids någotsånär egalitärt mellan föreningarna. Om det visar sig att alla föreningar får
ungefär lika mycket pengar från projektpotten kan vi lika gärna skrota hela idén och dela upp
pengarna så får medlemsföreningarna göra vad de vill med dem. Jag ser ingen anledning att ha en
projektpott om det skulle bli så.
Mötet ajourneras kl 19.33 och fika inmundigas
Mötet återupptas 19.55
10. Ämbetspersoner
Anders anser att förslag nr 1 (”Alla kontakter med ämbetspersonerna (om exempelvis affischering) går
via vice ordförande.”) är bäst då det är mest rättvist. Daniel håller inte med och tycker att varje person
som ansvarar för en specifik aktivitet ska ansvara för att kontakta ämbetspersoner (förslag nr 2: ”De i
styrelsen som vill ha hjälp med styrelsearbete kontaktar direkt ämbetspersonerna.”).
Medlemssekreteraren kontaktar ämbetspersonerna vid kuverteringsarbete, PR-ansvarig för
affischering etc. Oskar håller med. Även Anders, som tidigare hade missförstått förslag nr 2, håller
med. Linn anser att förslag 1 är bättre då vice ordförande kan ta ett mer övergipande ansvar för att
engagera ämbetspersonerna, även om det är en fördel ur effektivitetsperspektivet om varje ”eventansvarig” kontaktar dem. Susanna håller med. Lovisa poängterar att de utlyste en layoutansvarig utan
krav på affichering m.m. Man borde inte lägga över uppgifter på ämbetspersoner om de sökt posten
utan att ha vetat att sådant arbete skulle förekomma. Sanna föreslår ett tredje förslag (se nedan). Vi
går till val och antar förslaget:
Alla kontakter med ämbetspersoner rörande styrelsearbete förutom PR, affischering och
programbladsutdelning etc. går via vice ordförande.
11. Valberedningen
Hanna håller med om argumenten som lagts fram i beslutsunderlaget och poängterar att transparens
och öppenhet är viktigt för den demokratiska processen. Sanna och Anders säger att det vore bra att
nuvarande styrelseledamot får ha en synpunkt till valberedningen på den kandiderande till den posten
för nästa år. Lovisa säger att referenspersoner vore en idé. T.ex. att de anger det i sin ansökan.
Vi går till omröstning med vissa förkortningar och håller det i åtanke till nästa årsmöte. Följande 2
punkter ställer sig styrelsen bakom:


Transparens. Valberedningen ska skriftligen gå ut med en motivering för varje nominerad
kandidat. Detta både för kandidaternas skull men framförallt för medlemmarnas. Motiveringen
ska finnas tillgänglig samtidigt som nomineringarna offentliggörs och även presenteras under
valårsmötet.



Valberedningen ska redovisa hur de ska och har arbetat. Det vill säga att de på förhand ska,
på hemsidan, klargöra hur de kommer gå tillväga. Både rent praktiskt, vad de är ute efter och
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vilka kriterier de bedömer efter. Under valårsmötet ska de även presentera hur de arbetat och
redovisa hur det gått. Det som ska redovisas inkluderar om de valt en styrelse utifrån individer
eller om de fokuserat på att få en bra sammansättning.
12. UFS
Info om UFS-konventet i Göteborg. Priset för konventet är 250 kr ink bussbiljett från Uppsala till
Göteborg. 350 kr går kalaset på om man vill ha middag på plats i Göteborg. Boende får man fixa själv.
En gemensam UFS-tidning är på gång.
13. Tillsättning av reseämbetsperson
Tre ansökningar har kommit in. Anders har intervjuat kandidaterna och har till slut valt att nominera
Louise Skärvall. Hon har varit mycket engagerad i tidigare resor och ska med till både Libanon och vill
med på Balkanresan. Vi beslutar att Skärvall utses till UF-Uppsalas nya reseämbetsperson.
14. Internationell sekreterare I
Båda internationella sekreterarna kommer att sluta på sina poster. Då en av de nuvarande
internationella sekreterarna ska ha hand om överlämning, och han ska lämna Sverige snart bör
överlämning ske mellan 17 – 19 februari. Vi går till beslut och väljer att utlysa posten som internationell
sekreterare med omedelbar verkan.
15. Internationell sekreterare II
Vi fastställer per capsulambeslutet om att utlysa posten som internationell sekreterare.
16. Ny kassarapportblankett lanseras
Ett utkast presenteras och kommentarer ges. En slutlig version kommer att presenteras vid nästa
styrelsemöte.
17. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte kommer äga rum onsdagen den 24/2. Oskar är fikaansvarig.
16. Övriga frågor
Övrig fråga från Fredrik: Styrelsemötesprotokollen ska mailas till honom.
Malin: Info om arbetsminglet
Malin: Vill att vi ska köpa vattenglas.
Sanna: UF-Uppsala har blivit beviljade 25000 kronor från Folke Bernadottes minnesfond.
17. Mötets avslutande
Mötes avslutas 21.06

Sekreterare

Justerare

________________________
Linn Härfast

________________________
Anders Mankler
________________________
Malin Söderlund
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