Protokoll styrelsemöte 2010-12-15 kl. 18:00
Närvarande är: Daniel Simmons, Marcus Lindberg, Per Arnsäter, Peter Arnemo, Andreas
Björklund, Shimeng Zhou, Claudia Ehrentraut, Anton Severin, Lisa Lindqvist, Egil Martinsson,
Stina Bergman och Nanna Rask. Frånvarande är Cornelia Edblad (ansluter senare).
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 18.18
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Nanna väljs till sekreterare. Peter och Claudia väljs till justerare.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkännes.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes. Punkt nummer 13 har tillkommit. Övriga frågor: Shimeng (stryks), Marcus
(stryks), Per.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är på justering.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Reseansvarig: Islandsresan blev väldigt lyckad. Har biljettsläpp till Italien den 8e januari. Påminner om
att styrelsemedlemmarna bör bestämma sig om man vill ha en av de fem styrelseplatserna snart. Har
biljettsläpp till Etiopien den 29e januari. Har nu på fredag en ”mini-föreläsning” med en forskare från
Etiopien.
Aktivitetsansvarig: Arbetar med arbetsmarknadsminglet. Haft filmsöndag med UMUN. Bokcirkeln är
uppskjuten på grund av tidsbrist. Ska anordna en filmkväll tillsammans med reseansvarig nästa
termin.
Programsekreterare: Korrekturläsning av programbladet kommer ske omkring 6-7 januari.
Programbladsutdelning är planerat omkring den 15-16 januari. Man har bokat ett föredrag med Rolf
Ikeus den 3 februari.
Radioansvarig: Har haft en bra säsongsavslutning. Ska ha ett första program i dokumentärformat när
terminen startar, om Georgien kriget. Haft ett studiebesök till SR och SVT.
IT-ansvarig: Slideshow till hemsidan är fixat. Har tagit bort 700 felaktiga mailadresser från nyhetsbrev
prenumeranterna för att få utskicken att fungera igen. Meddelar att vi för närvarande har drygt 3000
prenumeranter på nyhetsbrevet.
Kassör: Har bokfört och betalat fakturor.
Redaktionen: Är väldigt nöjda med tidningen. Nästa tema är ”Food security”. Meddelar att det vore kul
om man kunde synkronisera ett föredrag i temat. Man söker fortfarande ämbetsperson.
Informationsansvarig: Har bokat bord på välkomstprogrammet för recentiorer. Har haft kontakt med de
internationella sekreterarna. Vill trycka en flagga och kanske även T-shirts.
Medlemssek: Har haft tekniska problem med nyhetsbrevet, vilket nu är fixat. Har skrivit en ny lathund
till nästa medlemssekreterare. Har haft en kuvertering. Har fått information om att universitetet ska
göra om medlemsregistret och att en utbildning om denna kommer att ske i slutet på januari.
Viceordförande och ordförande: Har inte hunnit med att ha utvecklingssamtal med alla och ska därför
fortsätta med dessa i januari. Påminner om att papprena till Folkuniversitetet ska fyllas i och skickas
in. Har skickat in en bidragsansökan till universitetet. Har arbetat med utlysningen av
medlemssekreterare. Haft ett möte med ämbetspersonerna där man fått en del kritik. Denna kommer
att tas upp vid ett senare tillfälle.
7. Inadjungering av Joakim Tholen
Joakim Tholén inadjungeras och ansluter till mötet kl. 18.45.
Cornelia ansluter till mötet kl. 18.45
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8. UFS information
Vår UFS-representant Joakim går igenom protokollet från senaste mötet. Bland det som diskuterats är
bland annat ett samarbete med LSU och att man vill göra hemsidan tvåspråkig. Man har kommit igång
med verksamhetsplanen. Dokument 2015 är bordlagt till nästa möte. Man har delat upp olika
ansvarsområden där Uppsala är ansvarig för dels Forumdagen. Forum Syd bidraget är mindre för
Uppsala i år.
Samarbetet mellan UF Uppsala och UI diskuteras och det kommer på tal att man kanske ska ha ett
formulär på hemsidan eller liknande. Men man verkar inte vilja att UF Uppsala och UI ska bindas ihop
för mycket.
Punkt nummer 9 i protokollet är en av de viktigare för Uppsalas del. Uppsala får nämligen ut nästan 60
procent av det man sökte och de andra mindre föreningarna fick 100 procent. Man diskuterar att det
känns dumt att de större föreningarna ska ”straffas” för att man har en omfattande verksamhet. UF
Lund befinner sig i en liknande situation. Man behöver fundera över hur Uppsala ska göra inför nästa
års ansökan. Man poängterar att Forumhelgen och årsstämman här blir viktig, då man kan framföra
hur UF Uppsalas verksamhet skiljer sig från de andra mindre föreningarna. Ett alternativ inför nästa år
kan vara att ansöka om Forum Syd bidraget tillsammans med UF Lund istället.
Adjungerar för paus 19.20
Mötet återupptas 19.34
9. Inadjungering av kandidaterna, (Hedvig Lundström, Lars Halvarsson, Rebecka Berntsson
Eskilstorp, Rebecka Riismark och Daniel Roempke Lindström), till medlemssekreterare.
Man lyssnar på en presentation från vardera kandidat samt ställer frågor. Nomineringarna från
valberedningen är Lars Halvarsson och Rebecka Berntsson Eskilstorp.
Adjungerar för paus 20.25
Mötet återupptas 21.04
10. Tillsättning av Medlemssekreterare
Styrelsen beslutar att tillsätta Lars Halvarsson som inadjungerad medlemssekreterare för återstoden
av verksamhetsåret. Marcus och Andreas var rösträknare.
11. Medlemskapsreform
Frågan bordlägges till årsmötet.
12. UFS-representanten på styrelsemöten?
Man diskuterar om vår UFS-representant ska få vara med på styrelsemöten. Man kommer fram till att
man vill involvera honom på andra sätt. Till exempel ska vice ordförande börja med möten med
ämbetspersonerna nästa termin där han kommer att rapportera om vad som händer inom föreningen.
Man bör bli färdig med protokollen och få upp dem på hemsidan snabbt.
13. Tillsättning av Fotoämbetsperson
Styrelsen beslutar att tillsätta Linnea Heiskala som fotoämbetsperson med omedelbar verkan för
resten av verksamhetsåret.
14. Kick-off resa
Styrelsen beslutar att UF bekostar boende och resekostnnaderna för vårens styrelsekick-off till Järvsö
i januari för 16.000 kr.
Peter, Egil och Marcus ställer upp som matlag. Anton ska kolla upp möjligheter att hyra bil och Daniel
ska kolla priser på liftkort samt hyrning av skidor.
15. Information om Folkuniversitetet
Man gör en uppdatering om protokoll av studiecirklar.
16. Information kring Bli-aktiv mötet i vår
Man är ense om att man vill ha mötet i vanlig form men att man efteråt minglar, äter och dricker.
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17. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte är torsdagen i Järvsö. Matlaget är fikaansvarig.
18. Övriga frågor
Per: En professor vill erbjuda en kurs till Ufs medlemmar, men styrelsen är osäker på om man är
intresserad och ska fundera närmare på saken.
Lisa: Undrar om en fotoämbetsperson kan få en garanterad plats till resor, då dennes uppgift är att
dokumentera. Även detta ska man fundera över.
19. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 22.29

………………………………………………
Sekreterare, Nanna Rask

………………………………………………
Justerare, Peter Arnemo

……………………………………………
Justerare, Claudia Ehrentraut
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