Protokoll styrelsemöte torsdag 2010-02-24 kl 18:00
Närvarande: Malin, Oskar, Anna, Linn, Anders, Helena, , Lina, Daniel, Jacob, Lovisa och
Susanna.
Frånvarande: Hanna och Fredrik.
1. Öppnande av mötet
Mötet förklarades öppnat kl.18.07
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Lina valdes till sekreterare. Malin och Oskar valdes till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkändes.
4. Godkännande av dagordningen
Borttagen punkt 7, 8 och 12 samt ny punkt 10, diskussion om affischering.
Daniel 2
Lina 1
Oskar 1
Linn 1
Helena 1
Lovisa 1
Dagordningen godkändes med ovan gjorda ändringar.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats, men är ej uppsatt på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Redaktionen: Uttryck går snart till tryck, korrläst texter, letat bilder, ordnat gästkrönikör Eva Elmsäter,
layoutat tidningen och sålt annonser.
Information: Programblad har skickats till journalister, inbjudningar skickats från facebook,
PowerPointen har uppdaterats, pressmeddelande har skrivits till Uttryck.
Radio: Arbetat med redaktionsgruppen.
Kassör: Arbetat med budgeten.
Program: Sista programmet klart, börjar med höstens program, gjort intervjuer för att tillsätta två
internationella sekreterare.
Medlemssekreterare: Skrivit medlemsbrev.
Aktivitet: Besökt kinesiska ambassaden, börjat en bokcirkel i vilken ”Mitt Iran” läses, planerar
arbetsmarknadsmingel och medlemsfest. En temadag om Iran planeras även.
Ordförande: Bidrag från forumsyd ska sökas tillsammans med alla andra UF-föreningar. Ordnat ett
föredrag tillsammans med program om globalt ledarskap. Föredraget hålls på alumndagen den 21
april i samarbete med Uppsala universitet.
7. Utrikespolitiska dagen
Disskussionen rörde:
Fototävling/utställning, eller kanske en kombination? Avvaktar för att se om vi kan få tillgång till
anslagstavlor.
Pr Hur ska vi synas? Markera ut området, flaggor, mattor. Utdelning av flyers på föredrag?
Föredrag Föranmälan till föredrag? Möjligt att streama föreläsningar? Könsfördelning- fler kvinnliga
föredragshållare?
Fika Café- samarbete med Humla, möjligt att ge bort varor? Mingel bjuda på kaffe?
Övriga idéer: Förslag lades om: Landinfo, artiklar utställning i korridoren.
Bör universitetet kopplas in? Stå med som samarbetspartner? Öppningstalare?
Nordiska Afrikainstitutet, bjuda in Kinaexpert.
Styrelsen beslutade att salbokningen samt budgeten ska vara gjord innan sista mars. Budgeten sattes
preliminärt till max 10 000 kr. Daniel ansvarar för att boka salar.
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8. Per capsulam internationell sekreterare
Styrelsen fastställer ett per capsulum beslut av internationell sekreterare
9. Aktivitetsämbetsperson
Styrelsen beslutar att Shimeng Zhou väljs till aktivitetsämbetsperson för resten av verksamhetsåret.
10. Affishering
Affischeringen har ej fungerat. Diskussion om sätt att förbättra denna. Gå i grupp ansågs vara
svårkoordinerat. Majoriteten av styrelsen ansåg att fasta dagar för affischering som ett bättre
alternativ.
11. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte hålls den 9 mars, kl. 18.00
Malin har fikaansvar.
12. Övriga frågor
Daniel: Router, UF:s trådlösa nät fungerar ej. Det är ej möjligt att skriva ut. Har planer på en
releasefest.
Lina: Undrar om vi vill göra ett annonsutbyte med Arena. UF-dagen skulle kunna marknadsföras.
Oskar: Informerar om programbladsutdelning
Linn: Undrar om årsbudgeten ska redovisas på årsmötet?
Helena: Tillkännager att hon åker till Serbien i två veckor.
Lovisa: Frågar om Uttryck ska annonserna om att söka till den nya styrelsen.
14. Mötets avslutande
20.29

_________________________
Lina Malers, sekreterare

_________________________
Oskar Brandt, justerare

_________________________
Malin Söderlund, justerare
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