Protokoll styrelsemöte 2010-11-23 kl. 18:00
Närvarande är: Daniel Simmons, Marcus Lindberg, Per Arnsäter, Peter Arnemo, Andreas
Björklund, Cornelia Edblad, Shimeng Zhou, Claudia Ehrentraut, Anton Severin, Lisa Lindqvist,
Egil Martinsson, Stina Bergman och Nanna Rask.
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 18.20
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Nanna väljs till sekreterare. Per och Andreas väljs till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen till styrelsemötet var styrelsen tillhanda minst tre dagar i förväg och godkännes således.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes. Övriga frågor: Andreas, Per, Marcus, Daniel (2), Lisa.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats, men ej skrivits under och lagts upp på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Aktivitetsansvarig: Ska ha studiebesök till Centrum För Rysslandsstudier i Uppsala den 2 december.
Planerar förhoppningsvis in ett studiebesök till Indiens ambassad under vårterminen. Ska antagligen
samköra en filmvisning med UMUN samt en filmvisning med reseansvarig i februari. Det är ganska
säkert att arbetsmarknadsminglet kommer att anordnas i samarbete med UFS konventet istället.
Radioansvarig: Sändningarna har gått bra. Har haft minst tre veckors förberedelse inför varje program
vilket har gett resultat. Ska ha ett studiebesök till SR och SVT den 6 december.
Reseansvarig: Åker till Island om en vecka. Planeringen av resan till Italien går lite tungt, men framåt i
alla fall. Man vill diskutera dels flyktingpolitik och antimaffia organisationer. Planeringen av
Etiopienresan har precis börjat. Några besök som diskuterats är Rädda Barnen och Voice of America.
Har varit i kontakt med en kommissionär från Afrikanska Unionen. Eftersom resan är så pass många
dagar vill man gärna även ta sig utanför Addis Abeba.
IT-ansvarig: Arbetet går långsamt men framåt. Har arbetat tillsammans med en klasskompis som är
duktig på arbete med hemsidor. Har till exempel fixat så att det finns en slideshow på startsidan så att
bilderna byts ut.
Redaktionen. Arbetet med nästa nummer börjar bli klart. Har kommit igång med webbsidan. Påpekar
att det är tidskrävande att hitta annonser och att man gärna vill ha en ämbetsperson för detta arbete.
Ska kanske ha med en utlysning av annonsämbetsperson i kommande numret av Uttryck.
Programsekreterare: Väntar på en bekräftelse från bland annat Rolf Ekéus. Har troligen ett föredrag
med Stefan Åström som arbetat med avväpning och gerillan i Colombia. Försöker synkronisera något
föredrag i samband med Italienresan. Har satt deadline för programbladet.
Informationsansvariga: Inte fått några ansökningar till posten som infoämbetsperson. De sista
affischerna för terminen finns färdiga. Har nu gjort en fanpage på Facebook.
Medlemssekreterare: Har utfört det vanliga arbetet som att registrera medlemmar, skriva nyhetsbrev
och protokoll samt även fixat med kuvertering och postat.
Ordförande och viceordförande: UF kommer antagligen att få bidrag från Forum Syd. Har arbetat med
bidragsansökan till Uppsala Universitet. Har haft ett möte med Aiesec om ett möjligt samarbete med
praktikplatser. Meddelar att alla passerkort som inte är gråa snart kommer sluta att fungera. Arbetet
med UFTV fungerar bra. Posten som medlemssekreterare är utlyst. De som inte har skickat ut
utlysningen till sina grupper ännu bör göra det. Man ser fram emot utvecklingssamtalen.
7. UFS information
Eftersom UFS inte har haft sitt första möte med representanterna ännu så finns ingen ny information
att delge. Vår UFS representant återkommer istället vid nästa möte.
8. Italienresa
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Styrelsen beslutar att godkänna att resegruppen genomför en resa till Rom i Italien med plats för 20
medlemmar i slutet av februari 2011.
9. Etiopienresa
Styrelsen beslutar att godkänna att resegruppen genomför en resa till Etiopien med plats för 20
medlemmar i mitten av april 2011.
10. InDesignkurs
Styrelsen beslutar att redaktionen skickar två personer på en Indesign kurs till en kostnad av 1440 kr.
11. Garderob till UF-lokalen
Styrelsen beslutar att köpa in en garderob/bokhylla/hatthållare för 1000 kr. Egil ges mandat för att
köpa detta.
12. Fastställande av per capsulam beslut - Utlysning av medlemssekreterare
Styrelsen fastställer det tidigare per capsulam beslutet om att utlysa posten som medlemssekreterare
inför våren.
13. Fastställande av per capsulam beslut - Hyra av ljus- och ljudanläggning till UF-festen
Styrelsen fastställer det tidigare per capsulam beslutet om att hyra ljus- och ljudanläggning för 1000 kr
från Smålands nation för UF festen 24/11.
14. Utlysning av fotoämbetsperson
Styrelsen beslutar att utlysa posten som fotoämbetsperson omgående, med sista ansökningsdatum
den 10 december.
15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa möte är onsdagen den 15 december kl 18.00. Nanna är fikaansvarig.
16. Övriga frågor
Andreas: Undrar om vår fanpage ska heta Utrikespolitiska Föreningen Uppsala eller UF Uppsala.
Styrelsen är eniga om det första alternativet
Per: Meddelar att tidningen Axess undrar om vi vill ha ett samarbete så att medlemmar kan få billigare
prenumeration Detta tycker övriga i styrelsen låter intressant och Per ska återkomma med något mer
konkret vid nästa möte.
Marcus: Meddelar att styrelsen bör börja fundera över vart man vill åka på vårterminens kickoff.
Daniel: Meddelar att vi kommer att ha ett bli aktiv-möte i slutet på januari eller början av februari, men
undrar om formatet för denna kväll borde ändras. Styrelsen kommer fram till att det förmodligen vore
bäst att ha bli aktiv-mötet i vanlig form, men att man även ska försöka anordna någon aktivitet för
medlemmarna. Daniel meddelar även att han ska utomlands och att styrelsen den närmsta veckan
istället bör kontakta Marcus vid eventuella frågor.
Lisa: Styrelsen diskuterar en medlem som skapar en obekväm stämning på möten. Man bestämmer
att Marcus ska ta ett samtal med denne.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.10.
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