	
  

Protokoll styrelsemöte måndag 2010-05-17 kl 18:00
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades klockan 18.09. Närvarande är Susanna, Fredrik, Helena, Lina, Hanna, Jacob, Oskar,
Linn, Anna, Daniel, Lovisa och Anders.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Anders valdes till sekreterare och Susanna och Helena till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är skrivet men inte justerat.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Radio: Förra veckan pratade de om Grekland. Det går bra att producera radio. Ingen har sökt till ansvarig nästa år.
Uttryck: De har börjat med tidningen till den utrikespolitiska dagen. De har skrivit notiser och förberett
intervjuer. Den ska tryckas i lokalen i morgon. De har haft releasefest för sista numret av uttryck.
Program: De håller på och avsluter programverksamheten. Sista ordinarie föredraget har varit och de
håller på och spikar saker inför hösten. 7-8 av 14 punkter för höstens första program är spikade.
Medlemssekreterare: Årsmöteskallelse är distribuerad.
Information: De har designat och beställt en banderoll till UF-dagen samt försökt få upp reklam på
studentportalen, utan större framgång.
Kassör: Linn har lagt upp budget, pratat med revisorn och bokfört.
Resa: Planeringen av Balkanresan har fortskridit och både flyg och vandrarhem är bokade.
Ordförande och vice: Har arbetat med bidragsredovisningar och årsmötesrelaterade saker.
7. Verksamhetsplan
Lina och Lovisa har föreslagit ett antal ändringar på styrelsens förslag till verksamhetsplan. Dessa
inkom efter deadline och har alltså inte presenterats för medlemmarna. Ska vi ändra förslaget till årsmötet för att inkludera de nya ändringarna? Styrelsen verkar mena att vi ska det.
De flesta ändringarna gällde språkfrågor. Av mer substans var dock frågan om huruvida uppmaningar
att tillsätta ämbetspersoner ska läggas till under respektive verksamhetsområde eller bara under
punkten Ämbetspersoner.
Susanna påminner om att man inte bör skriva för mycket i planen då den är relativt tvingande för nästkommande styrelse.
Betydelsen av enstaka budgetpunkter diskuterades. Lina påpekade betydelsen av att nästkommande
styrelse tydligt informerar medlemmarna om projektpotten, om den ska finnas nästa år.
Antal föredrag per vecka:
Anders tog upp Daniels diskussion om huruvida man ska arrangera två föredrag per vecka eller ej.
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mar, bland annat av ekonomiska skäl, kommer men att förändringar kan skapa förvirring. Helena sade
att man kan ha på måndagar varannan vecka och på torsdagar varannan vecka.
Oskar påpekade att det är enklare och bättre ur marknadsföringssynpunkt att arrangera ett föredrag
per vecka i stället för två. Lina tipsar om att ha ett tipssystem som ger medlemmarna mer inflytande
över föredragshållarna. Linn säger att vi får pengar öronmärkta för enkäter och säger att ett sånt system skulle vara bra. Hon nämner också att det bara är två föredrag som vi gått back på (exklusive
lokalkostnad). Anders och Linn föreslår att man kan dra ner på antalet föredrag under tentaveckor.
Daniel säger att nationerna har börjat ta betalt och att man därför inte spar så mycket pengar på att
flytta föredragen dit. Han instämmer också i att det kan vara idé att dra ner på takten under tentaveckor.
Lovisa föreslår att man samarrangerar med aktivitet vissa dagar. Lina ställer sig frågande till att färre
föredrag leder till fler besökare: ”Borde det inte blir fler ju större valfrihet man har”.
Hur ska vi införliva ovanstående diskussion i verksamhetsplanen? Inte alls. Nackdelarna överväger
fördelarna och det är svårt att formulera utan att göra för stora ändringar i planen, menar styrelsen.
Diskussionen bör föras in i programsekreterarnas lathund i stället.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplanen, det vill säga göra ett antal språkliga
ändringar och att ta bort texten om ämbetspersonerna från de postspecifika styckena.
8. Utlysning av UMUN
Styrelsen beslutar att utlysa ordförande, vice ordförande och kassör för ”UMUN 2011”.
9. Valårsmötet
Fredrik och Susanna presenterar hur de hade tänkt att årsmötet ska läggas upp. Ska styrelseledamöterna själva presenta deras verksamhetsberättelse på valårsmötet? Nej. Detta ska ske på årsmötet i
höst. På valårsmötet ska vi fokusera på valet av den nya styrelsen.
Malin ansluter sig till mötet klockan 19.12.
10. Utrikespolitiska dagen
Vi diskuterar ansvarsfördelningen under dagen.
11. Höjning av kreditgräns
Styrelsen beslutar att i enlighet med beslutsunderlaget höja kontantuttagningsgränsen på UF-kortet till
30000.
12. Val av stora fikapriset
Omröstningen bordläggs.
13. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Detta var styrelsens sista möte.
14. Övriga frågor
Susanna: Informerar om Folkuniversitetet samt om överlämningarna.
15. Mötets avslutande – klockan 19.55
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__________________	
  
Anders Mankler (sekreterare)
__________________
Helena Lagerholm (justerare)

__________________	
  
Susanna Honnér (justerare)
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