Protokoll styrelsemöte tisdag 2010-03-09 kl 18:00
Närvarande: Susanna H, Malin S, Linn H, Anders M, Helena L, Anna A, Lina M, Daniel S, Jacob
B, Lovisa E och Oskar B.
Frånvarande: Hanna H och Fredrik H.
1. Öppnande av mötet
Ordförande Susanna förklarade mötet öppnat kl. 18.05
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Daniel valdes till sekreterare, Lina & Jacob valdes till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkändes.
4. Godkännande av dagordningen
Punkten Budget läggs in efter punkt 12.
Övriga frågor:
Daniel 1
Malin 1
Sanna 1
Dagordningen godkändes med dessa ovan ändringar.
5. Föregående mötesprotokoll
Lina tillkännager att föregående protokoll är på väg.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Aktivitet: Kommit igång med Shimeng och har fixat inför Tripplett festen. Har beslutat att filmsöndagar
ska vara i UF-lokalen framöver.
Kassör: Har gjort en budget och pratat med revisorn. Och bokfört.
Resa: Har förberett för Libanon, klart med flygbiljetter. Lite frustration över Balkanresan, folk svarar
inte på mail. Svårt att få tag på folk som kan prata inför resan.
Radio: Det går bra med radion, sänder om fotbollshuliganer imorgon. Har haft social aktivitet med
gruppen på Stocken. Det var bra. Gruppen jobbar på bra.
Info: Affischer, pressmeddelande m.m. har gjorts. Oskar meddelar att vi är nu registrerade på en
svensk nyhetstjänst, mynewsdesk, som vi kan använda för att skicka ut nyheter och
pressmeddelanden.
Redaktionen: Har tyvärr glömt loggan för Folkuniversitet i senaste Uttryck, ska ringa Eric Hale och be
om ursäkt. Planer på att göra större F Studiebesök på DN & Fokus. Gjort en enkät om vad folk vill ha i
tidningen. Har en fotograf som precis varit på Haiti som vill komma och hålla en utställning med bilder,
kring slutet av mars/början av april. Funderingar på en Temavecka om Haiti. Releasefest på torsdag
på ÖG.
Program: Haft mycket att göra kring Utrikespolitiska debatten. Har hjälpt de nya Internationella
sekreterarna med att komma igång.
Medlem: Hann till posten med alla medlemsbrev i torsdags. Har registrerat internetbetalningar.
Ordförande: Varit i Göteborg på konventet som var väldigt bra. Har filmat konventet. Det som jobbas
på nu är ForumSyd redovisningen inför nästa vecka.
7. Inadjungering
Styrelsen inadjungerar Gustav Gerell, Marcus Lindberg och Andrew Schons.
Gustav Gerell ansluter till mötet.
8. UFS
Gustav berättar om UFS konventet, UFS styrelsemöte och forumhelgen som hände senast.
Projektbeskrivningen diskuterades på styrelsemötet. Gustav presenterade vårt förslag av ändring på
projekt policyn på mötet. Blev en lång diskussion, men ska nu skickas ut på remiss till alla föreningar.
Almedalsprojektet röstades igenom, upptill 40.000 kr beviljades för att UFS och lokalföreningar ska
vara med på Almedalsveckan. Varje förening får en kvot på 4 platser. Det finns också 8 garanterade
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platser för projektgruppen som vem som helst inom UFS får söka till, även de interimistiska
föreningarna.
Gustav berättar om sin workshop: Gemensamma projekt och programverksamhet. En intressant sak
som dök upp var att skapa en filmklubb. Att UFS skulle köpa in filmer och sedan cirkulera dessa
mellan lokalföreningar.
En annan idé som diskuterades var att bjuda in ungdomsföreningar som finns utomlands och göra ett
konvent i mindre skala.
Det finns pengar kvar i UFS projektpotten, ca 30.000 kr. Kommer in 90.000 kr till under sommaren.
Det blev en kortare diskussion kring UFS riktlinjerna för projektpotten.
Gustav förde upp frågan om gemensamt medlemskap inom UFS. Det diskuterades kort om UF
Uppsala ska gå över till liknande medlemskapssystem som UF Linköping, nämligen obligatoriskt
medlemskap för att gå på föredragen med 50 kronors avgift för ett år.
Lina pratade om den gemensamma Mediaportalen som UFS ska köra igång snart. Den kommer att
innehålla radioprogram samt tidningsartiklar från alla lokalföreningarna. Övriga föreningar lägger även
upp korta referat av föredragen. Lina föreslår att UF Uppsala ska göra detsamma.
Sanna berättade om Ordförande forum - ForumSyd bidrag diskuteras och möjligheten att nu söka det
inom UFS. Deadline är nu framskjutet till 1 september. UFS Ordförande samt kassör ska träffa
ForumSyds handläggare nästa vecka.
Gustav Gerell lämnade mötet, kl. 19.07
Mötet ajournerades för fika samt träff med nyvalda ämbetspersoner - kl. 19.07
Mötet återupptogs kl. 19.47
Lovisa E ansluter till mötet kl. 19.47
Marcus Lindberg och Andrew Schons ansluter till mötet kl. 19.47
9. Internationella sekreterare
Internationella sekreterarna Marcus och Andrew berättar om sig själva och hur det ser ut med
Internationella gruppen. De vill vara ambitiösa och sätta ribban högt, tar inspiration från UF Linköpings
lyckade integrering av internationella studenter. Vill skapa positioner (officers) inom internationella
gruppen för att låta gruppen växa, utvecklas och synas mer. Vill göra så att folk kommer in och tar på
sig mer ansvar. Gruppens roll, framtid och mål diskuterades.
Gruppen har nu en facebookgrupp sen i torsdags med över 160 medlemmar - många av dem har
aldrig varit med i UF. Ska också börja satsa på sociala events för att locka fler internationella
studenter. Styrelsen och Internationella sekreterarna ska hålla varandra uppdaterade och
kommunicera om vad som händer inom både den internationella gruppen och övriga gruppen.
Marcus Lindberg och Andrew Schons lämnade mötet kl. 20.08
10. Utrikespolitiska dagen
Sanna vill satsa på att få igång UFTV till UF-dagen, vill verkligen dokumentera dagen. Malin
presenterar ett förslag för Johan Bergenäs att diskutera kärnvapen.
Lina tar på sig att kolla med Humlan om möjligheterna att göra UF-cafe.
Daniel uppmanade alla att skriva in i samlingsdokumentet på Google Docs för UF-dagen.
Lina M lämnade mötet kl. 20.34
11. Mål för terminen
Sanna lyfter fram det vi bockat av sedan Fjällnoraidéerna.
Anders betonar vikten av att vi håller lokalen fräsch, har haft ett par resegruppsföreläsningar när det
sett stökigt ut.
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Sanna påminner åter igen om upplägget kring städningen:
• Man tittar på schemat, man ska dammsuga, plocka undan skräp och slänga det.
• Man ska göra snyggt i vår lokal, på torsdagar och fredagar har UF köksansvar också. Finns
schema i köket för detta.
• Styrelserummet är också UF:s ansvar.
StudentRadion har fört fram klagomål att vi inte skött våra städveckor.
UF ska satsa på att göra ett utskick till gymnasieskolor i trakten för att informera om de nya kostnader
för medlemskap och vad föreningen kan erbjuda.
12. Debatt
Daniel går igenom upplägget för morgondagens debatt och ansvarsområden.
13. Budget
Linn presenterar och går igenom budgeten för våren.
Styrelsen godkänner Budgeten för våren 2010.
Linn tog också tillfället i akt att presentera den nya kassaredovisningsblanketten.
14. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till tisdagen 30 mars, kl. 18.00. Anna har fikaansvar.
15. Övriga frågor
Malin: Det behövs en kassa till arbetsminglet, 17/3, från ca kl. 18. Sanna och Anna kan.
Daniel: Påminner om att UMUN går av stapeln i helgen och att de behöver lokalen från fredag morgon
till söndag kväll.
Sanna: Påminner om Folkuniversitet, det är dags att starta nya cirklar för denna termin.
16. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 21.31

_________________________
Daniel Simmons, sekreterare

_________________________
Lina Malers, justerare

_________________________
Jacob Broman, justerare

Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

