Protokoll styrelsemöte 2010-11-02 kl. 18:00
Närvarande är Daniel Simmons, Marcus Lindberg, Per Arnsäter, Peter Arnemo, Shimeng Zhou,
Anton Severin, Andreas Björklund, Egil Martinsson, Stina Bergman, Amalia Vinogradova, Lisa
Lindqvist, Claudia Ehrentraut, Cornelia Edblad och Nanna Rask. Anton Severin samt Egil
Martinsson anländer vid senare tidpunkt.
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 18.10.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Nanna valdes till sekreterare och till justerare valdes Marcus och Lisa.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut mer än tre dagar i förväg och godkändes således.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Övriga frågor: Lisa (2), Marcus (stryks), Daniel (stryks), Stina och Shimeng,
Nanna, Egil.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har justerats, skrivits under, satts in i pärmen, men behöver läggas upp på
hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Informationsansvarig: Arbetet går bra. Facebookgruppen ska göras om till en fanpage, vilket troligtvis
kommer vara färdigt någon gång nästa vecka.
Redaktörer: Börjat arbetet med den nya tidningen, vilken har temat kultur och politik. Håller på att
starta en web-tidning. Har arbetat med hemsidan, där man även vill få in UFTV. Arbetar med att sälja
annonser till Svenska Dagbladet.
Kassör: Har bokfört samt haft möte med revisorn. Meddelar att budgeten ser bra ut.
Programsekreterare: Arbetet går bra och man har kommit igång med programpunkter för januari och
februari. Programgruppen är engagerad och samarbetet med den nya programämbetspersonen
fungerar bra.
Aktivitet: Meddelar att en UF-fest är planerad den 24 november på Smålands nation. Den kommer att
vara en finare sittning med utrymme för omkring 50 personer. Ska undersöka möjligheter för ökat antal
gäster ifall att det visar sig att intresset blir så pass stort att platserna inte räcker till. Informerar om
detaljer för festen, som tidpunkt, mat och dryck. Meddelar att studiebesöken har gått bra. Man har
börjat planera studiebesök till Indiska ambassaden samt Centrum för Rysslandsstudier. Det har visats
oväntat stort intresse för bokcirkeln, då det närvarade omkring tio personer på första mötet.
Planeringen av arbetsmarknadsminglet har börjat och man har preliminärt bokat in Östgöta Nation i
mitten av mars. Debate Club går riktigt bra, då man senast slog publikrekord.
Reseansvarig: På senaste mötet beslutades att den sista resan för verksamhetsåret kommer att gå till
Etiopien och kommer att ske vid påskledigheten. Meddelar att samarbetet med den nya
reseämpespersonen fungerar bra. Planeringen av Islandsresan är i stort sett färdig. Resan till Rom
kommer att ske i slutet på februari, troligtvis sista veckan. Tar upp olika besök man vill göra i Rom som
att se närmare på Romernas situation genom att besöka något av de lägren som är belagda utanför
Rom samt att få besöka påven. Tar även upp några intressanta ämnen man kan komma att belysa
under Etiopienresan som exempelvis Etiopiens historia, Rastafari rörelsen, och relationen med
Somalia.
Anton Severin ansluter till mötet kl. 18.32.
IT-ansvarig: Arbetat med den nya hemsidan. Fixat med google kalendern men råkat på några små
problem. Tydligen behöver alla kalendrar läggas ihop för att den ska fungera. Har även arbetat med
den engelska versionen av hemsidan.
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Egil Martinsson ansluter till mötet kl. 18.36.
Medlemsekreterare: Har utfört det vanliga arbetet, som att registrera medlemmar, skicka nyhetsbrev
och skriva protokoll.
Ordförande och vice ordförande: Har varit på UFS årsstämman. Arbetat med UFTV och diskuterat
idéer med dem. Man har exempelvis filmat en debatt som snart är färdig. Arbetat med Folke
Bernadotte-bidraget och inväntar besked från dem i början på 2011. Har planerat att börja med
utvecklingssamtal med samtliga i styrelsen under november månad. Påminner styrelsen om vad som
gäller då gymnasielever besöker föredrag; Att vissa gymnasieklasser har ett gratis föredrag samt att
ett medlemskap kostar 20 kr för samtliga gymnasieelever. Meddelar att de internationella sekreterarna
har kommit igång med sitt arbete. UMUN är preliminärt bestämt till den 11, 12 och 13 mars.

7. Inadjungering av Joakim Tholen
Styrelsen beslutar att inadjungera vår UFS-representant Joakim Tholen till mötet.
Joakim Tholen ansluter till mötet kl. 18.46
8. UFS information
Joakim informerar om vad som händer i förbundet. Han går igenom huvudpunkterna under UFSstämman. Meddelar att han gärna vill ha ett möte med styrelsen om hur vi vill utveckla UFS, alternativt
via mail. Han beskriver sina kärnfrågor inom UFS och meddelar att styrelsen kan kontakta honom när
frågor om UFS uppstår.
Adjungerar för paus kl. 18.56
Mötet återupptas kl. 19.22
9. Inadjungering av Lina Malers
Styrelsen beslutar att inadjungera Lina Malers.
Lina Malers ansluter till mötet kl. 19.23
10. UFS Konvent
Lina informerar om uppkommande UFS-konventet. Man funderar över hur samarbetet ska se ut
mellan konventsledarna och styrelsen. Man hade första konventsmötet i veckan då sju personer
deltog. Många är engagerade och har spännande idéer. Temat för konventet är ”Religion och Politik”
och det kommer att gå av stapeln den 1-2 april i Universitetshuset. Man vill inte ha endast
föreläsningar utan även utställningar och diverse events. En utav dagarna ska man ha en
arbetsmarknadsmässa och den andra dagen ska det vara mer fokus på utställningar. Söndagen
kommer det vara en forumdag på Ekonomikum. Styrelsen kan försöka hjälpa till med att hitta boende
och uppmanas att kolla upp intresse bland grupperna för att ge sängplatser. Eventuellt kan de som
erbjuder sovplats få någon rabatt på exempelvis middagen. Andra saker styrelsen skulle kunna hjälpa
till med är att göra en programtidning samt att affischera. Man bör även fundera över om man har
några egna idéer för konventet. Då aktivitetsgruppen har planerat ett arbetsmarknadsmingel i mitten
av mars tog man upp möjligheten om att eventuellt skapa något samarbete. Aktivitetsansvarig och
Lina ska diskutera frågan.
Lina Malers och Joakim Tholen lämnar mötet kl. 19.48
11. Budget för UFTV
Styrelsen beslutar att avsätta 4000 kr i höstens budget för finansiering av web-tv-verksamheten.
12. Ersättning för matutgifter på UFS-stämma
Styrelsen beslutar att föreningen subventionerar matkostnaderna med 100 kr per person för de fyra
representanterna från Uppsala som var på UFS-årsstämman.
13. Information om nya hemsidan
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

IT-ansvarig uppdaterar om arbetet med hemsidan. En till länk ska skickas på mailen så att styrelsen
kan kika på den och lämna åsikter.
14. Information om Folkuniversitetet
Ordförande samt vice ordförande gör en uppdatering om protokoll av studiecirklar. Några har ännu
inte skickat in, men läget är under kontroll.
15. Tillsättning av Info-ämbetsperson
Styrelsen beslutar att utlysa posten som infoämbetsperson för verksamhetsåret 2010-11.
16. Fastställande av per capsulam beslut - Kortläsare till lokalen
Styrelsen fastställer det tidigare per capsulam-beslutet om inköp av en kortläsare till lokalen för 5000
kr.
17. Fastställande av per capsulam beslut - Tillsättning av UFS-representant
Styrelsen fastställer det tidigare per capsulam-beslutet om tillsättning av Joakim Tholén som UFSrepresentant.
18. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 23 november kl 18.00. Claudia är fikaansvarig.
19. Övriga frågor
Lisa: Vill ha en filmkväll med filmen Videocracy, vilket övriga i styrelsen tycker låter som en bra idé.
Framför en fråga från en medlem om möjlighet att ge vissa personer gratis medlemskap i UF, i detta
fall för fyra personer som hjälper till med Etiopienresan. Men detta nekar styrelsen eftersom ju andra
aktiva medlemmar betalar.
Stina och Shimeng: Tycker att en UF-kickoff vore kul, men tror att det är för tidskrävande samt att det
påminner lite om UFS-konventet. Möjligtvis bör man ha något mindre i januari.
Egil: Uppdaterar om arbetet med sms-utskicken. Ska fixa ett underlag till nästa möte.
Nanna: Meddelar att hon har antagits till ett utlandsutbyte för 2011 och att utlysning om en ny
medlemssekretare därför kommer att ske inom kort.
20. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.30.

______________________
Nanna Rask, sekreterare

______________________
Marcus Lindberg, justerare

_______________________
Lisa Lindqvist, justerare
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