Protokoll styrelsemöte tisdag 2010-04-13 kl 18:00
1. Öppnande av mötet
Möte öppnas kl. 18:04 av mötesordförande Susanna Honnér. Närvarar gör Fredrik Haglund, S usanna
Honnér, Anders Mankler, Malin Söderlund, Helena Lagerholm, Linn Härfast, Lina Malers, Lovisa
Eriksson, Daniel Simmons och Oskar Brandt.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Fredrik väljs till sekreterare oc h Anders och Daniel till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet var styrelsen tillhanda lördagen 10/4 och godk ändes sålunda.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes. Övriga frågor: Sanna, Anders och Linn (stryks).
5. Föregående mötesprotokoll
Lovis a meddelar att prot okollet har justerats, men ej underskrivits eller lagts upp på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Reseans varig: Nyss hemkommen från Libanon. Balkanresan ej full, just nu 13 stycken resenärer.
Aktivitetsans varig: Har genomfört films öndag med Peter Wallensteen och UF -fest. Flyttar Iranveckan
till september. Åker på studiebesök till amerikanska ambassaden.
Radioans varig: Sänder 14/4 radio om Libanon. Förbereder ett program om kommunistisk mat.
Kassör: Bokfört.
Redaktörer: Har fått in många artikelförslag, diskuterar hur de ska välja vilka s om publiceras.
Programsekreterare: Minipaus i föredragsserien. På måndag drar allt igång igen. Inga fler extrainsatta
föredrag kommer i vår. Uppmanar folk att skriva upp sig s om kassaans variga. Planerar för september
och oktober. Tillsammans med Amnesty planeras en debatt inför valet i höst.
Info: Kontaktat valberedningen ang. valaffischer och information om det kommande valet till styrelsen.
Har fräschat upp pressavdelningen på hemsidan. TV:n och radion vill också vara med.
Ordförande/ vice ordförande: Sanna har jobbat med alumnidagen (15/4). Fredrik har börjat samla in
och strukturera upp lathundar som berör styrelsearbet e, har även gjort affisch till fototävlingen.
7. UF-Dagen.
Carl Bildt, paneldebatten, Cyril Obi, Debat e Club, Afghanistansoldaterna och exilburmeserna är
inbokande och klara. Paneldebatten kommer att utökas till fyra personer. Nina Hjälmgren ska ha
reseersättning om runt 300 kronor. Ett schema med info om föredragshållarna ska tas fram.
Libanonutställningen har fått sponsring från Fuji. Vi måste ta reda på var vi kan hänga upp fotona,
Daniel hör med ans variga på Ekonomikum. Lok al- och tids val diskuteras. Paul Hansen kan troligt vis
komma. Viktigt att info kommer ut så snart som möjligt även om alla föredrag är int e helt spikade.
Marknadsföringsstrategier ventileras. Dagen föreslås att börja klockan 12:15.
Sanna fixar ett körschema för alla som ska hjälpa till.
Lovis a föreslår att vi har någonting utanför för att kunna locka in folk.
Kan vi se till att Falafel för fred kan fixa mat? Malin kollar upp det.
En matbudget för styrelsen och volontärer bör vi ha. Sanna lovar att kolla upp mackpris.
Deadline för hela programmet sätts till 26/4. Föredragsrubrikerna ska föras in i googledokumenten.
Akademisk kvart gäller rakt igenom.
Någon från årets styrelse håller förslags vis ett kortkort föröppningstal.
Öppningstalare? Lena Wallensteen och Sigrid Kahle föreslås respektive Karl -Wilhelm Wöhler. De får
lägga upp det som det vill, men det är bra om de drar några utrikespolitiska anekdoter. Mer
information inväntas och beslutet kommer att tas på mejlen.
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19:39 Linn oc h Malin läm nar mötet.
Fredrik fixar affisch.
Vilka ska få komma in på Bildt och Eliasson-föredraget? 60 proc ent reserveras för medlemmar och 40
procent för icke-medlemmar föreslås.
En fy rametersbanderoll för 1000 kronor ska inhandlas. Förslaget är att införskaffa en UFdagsbanderoll.
Vi ska bjuda in alumnimedlemmar. Förslags vis läggs detta på medlemssekreterarens bord.
8. Beslut om inköp av extern hårddisk till UF-TV
Förslaget att köpa in externa hårddiskar till UF-TV för maximalt 1000 kronor bifalles.
9. Nästa styrel semöte samt fikaansvar
4/5 klockan 18:00. Sanna har fikaans var.
10. Övriga frågor
Anders undrar hur vi ska kunna påverka nästkommande styrelse. Vi ska skriva en verksamhetsplan
som ska antas på valårsmötet. Sanna påminner alla om att skicka in blanketterna till FU.
11. Mötets avslutande
20:07 avslutas mötet.
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