Protokoll styrelsemöte tisdag 2010-03-30 kl 18:00
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnas 18.10. Närvarande: Fredrik Haglund, Oskar Brandt, Daniel Simmons, Jacob
Broman, Lina Malers, Anna Andreasson, Hanna Helsingen, Linn Härfast, Lovisa Eriksson
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Lovisa Eriksson valdes till sekreterare, Lina Malers och Anna Andreasson valdes till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkändes.
4. Godkännande av dagordningen
Nya punkter 8 och 12. Fyra övriga frågor.
Dagordningen godkändes med dessa ändringar.
5. Föregående mötesprotokoll
Justerats och lagts upp på hemsidan, men är ej underskrivet.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Program: Jobbat med extrainsatta föredrag den 8/4 och 6/5. Har funderat över nästa termin samt tänkt
vidare på UF-dagen.
Kassör: Har satt in pengar. Om över 4000 i kassan - lägg ur pengar ur kassalådan. Allt behövs inte
vara med på föredrag. Har bokfört och funderat över bokslut.
Info: Har gjort affischer. Latinamerikagruppen ska sätta upp 60 affischer. Funderat på UF-dag och
publicerat 2 event på Facebook. Mailat rektorer på gymnasieskolor.
Redaktionen: Bestämt tema. Jobbar med nummer 2/10. Studiebesöksmailande. Nättidningen – ny
version.
Medlem: Registrerat medlemmar, registrerat alumner.
Vice-ordförande: Arbetat med fotoutställning till UF-dagen.
7. Inadjungering
Inadjungering av Anders Nilsson och Sandra Lindblom. Bifalles.
8. Valberedningsdiskussion
Frågan om valberedning har diskuterats vid ett tidigare styrelsemöte. Några av diskussionens
huvudpunkter:
 Styrelsen vill ha transparens i processen. Men ska styrelsen föreslå kandidater? De flesta anser
att det inte är ett bra alternativ, men däremot anser flera att det är okej att valberedningen frågar
styrelsemedlemmar om hur de uppfattar olika sökande.
 Det viktigaste är dock att valberedningen motiverar sina nomineringar. Kriterierna för valet av
kandidater måste också vara synliga.
 Kompisrekrytering diskuteras som någonting negativt.
 De olika posterna och vad de egentligen innebär diskuteras. Daniel anser att vi bör ha en
permanent sekreterare. Valberedningen måste vara tydlig med vilket arbete varje post innebär.
Kanske bör vi skapa arbetsbeskrivningar över varje post, det skulle underlätta överlämningen.
Linn och Daniel diskuterar huruvida medlemssekreterare och kassör borde slås samman till en
och samma post. Oskar lyfter frågan om info borde splittras till en info- och en pr-del. Namn på
posterna diskuteras. Ju tydligare ansvarsområdena är för de respektive posterna, desto bättre.
 Hur ska man få fler sökande till posterna?
9. Valberedningen
Valberedningen kommer och informerar klockan 19:08. Berättar om hur de ska arbeta: betonar
transparens och motivering av kandidater. Exempel på kriterier och rekrytering nämns.
Valberedningen vill ha styrelsens synpunkter på kriterier. Styrelsen informerar om vad som diskuterats
under föregående punkt. Diskussion om hur valberedningen ska förhålla sig till de nominerade, hur de
ska presentera sina motiveringar. Kanske måste valberedningen inte nominera exakt lika många
kandidater som det finns poster till – kanske kan tre nomineras till en tvådelad post? De frågor som
styrelsen ska svara på diskuteras – ska allt ut på hemsidan? Nej.
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Fikapaus 19:56
Mötet återupptas 20:26, Linn Härfast lämnar mötet.
10. Föredrag
Diskussionsunderlaget rör hur vi ska kunna göra föredragsförfarandet smidigare.
 Det är inte alltid tillåtet att ta in obegränsat med folk. Nolltolerans på universitetshuset och
stundom på Ekonomikum. Detta beror ofta på säkerheten, till exempel vid händelse av brand.
 Godtycklighet sänder dåliga signaler. Att ha fasta riktlinjer ger ett mer professionellt intryck
och gör det också lättare att motivera detta för den som står vid dörrarna.
 Första kassaansvar har sista ordet, säger vice-ordförande. Detta diskuteras – är det inte ett
gemensamt ansvar?
 Ett förslag är att program skickar mail till kassaansvariga innan föredrag om det är några
särskilda saker som måste tas hänsyn till.
 Om styrelsemedlem utan kassaansvar går på föredrag ska denne inte per automatik behöva
hjälpa till – naturligtvis med undantag om det skulle vara riktigt körigt.
 Stora salar – fler kassaansvariga? Ex. sal X i universitetshuset.
 Reserverade platser? Alla platser ska släppas klockan 19 alternativt ingen möjlighet att
reservera platser.
 Någon måste ansvara för att hålla samman den flock som vill följa med på eftersnack.
11. Utrikespolitiska dagen
Budget ska in 31 mars. Diskussion om mattor, affischer, banderoller och Humlan. Kaffe får delas ut
när deltagare är på väg in till föredrag, men däremot är Humlan mer skeptisk till att vi har ett eget café.
Samarbete med Humlan eller fortsätta propagera för gratis utdelning? Vi kan köpa kaffe av Humlan
och sälja. Lina mailar. Fredrik informerar om fototävlingen, sponsring finns för 20 bilder. Alla bilder
som kommer in får vara med. Lovisa vill verkligen ha ballonger, det är viktigt. Resekostnad för Cecilia
Uddén för dyr. Programgruppen informerar om sitt arbete med eventuella gäster. Vem mer i
paneldiskussionen? Tänka vidare kring det.
Öppningstalare: en av UF:s grundare? Sigrid Kahle? Vad syftet är med öppningstalet diskuteras.
Alternativen koppling till utrikespolitik, koppling till föreningen samt någon som drar folk lyfts. Åsikterna
går isär. Förslag om att ett dokument skapas i googledocs så att diskussion kan föras där.
12. Inköp av hårddisk
Bordlägges.
11. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte den 15/4 klockan 18. Fikaansvar: Fredrik Haglund.
12. Övriga frågor
Hanna informerar om LSU’s hjärna hjärta cash. Tävling med föreningslag – ska medlemmar
informeras via hemsidan? Deadline för ansökan 18 april.
Oskar: Affischerna pausade till dess valberedningens affischer är klara.
Daniel: Ingen kassa nästa torsdag men någon måste bära standar och grejer.
Fredrik: Middag med ämbetspersonerna snart.
13. Mötets avslutande 21:30
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