Protokoll fört vid UF Uppsalas styrelsemöte 2011-03-29
Närvarande: Daniel Simmons, Marcus Lindberg, Lars Halvarsson, Amalia Vinogradova, Stina
Bergman, Egil Martinsson, Cornelia Edblad, Shimeng Zhou, Anton Severin, Lisa Lindqvist,
Claudia Ehrentraut, Per Arnsäter och Peter Arnemo.
Frånvarande: Rebecka Berntsson Eskilstorp.
§ 1 Öppnande av mötet
Mötet öppnades av Daniel kl 18.24.
§ 2 Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare välja Lars Halvarsson, samt
att till justerare välja Daniel Simmons och Shimeng Zhou.
§ 3 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen hade kommit ut den 26 mars, alltså tre dagar i förväg.
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelsen.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Egil anmälde en övrig fråga.
Styrelsen beslutade
att med gjorda tillägg godkänna dagordningen.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Lars föredrog protokollet från föregående möte, som låg i skrivaren och väntade på underskrifter.
§ 6 Inadjungering av Joakim Tholén och Lina Malers
Styrelsen beslutade kl 18.29
att inadjungera Joakim Tholén och Lina Malers.
§ 7 Inför konventet & forumdagen
Lina redovisade läget inför konventet, och
insläppsrutinerna och andra frågor inför detsamma.

styrelsen

diskuterade

personalplaneringen,

Lina lämnade mötet kl 19.25.
Joakim gick igenom programmet för forumdagen söndagen den 3/4. Styrelsen diskuterade vilka
seminarier som var prioriterade och andra detaljer inför forumdagen.
Joakim lämnade mötet kl 19.37.
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§ 8 Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Lisa, reseansvarig: Har haft mycket att göra med Etiopienresan, men det ser bra ut, och det mesta
som återstår är mindre saker.
Stina och Egil, programsekreterare: Det är lite lugnare nu, och programmet rullar på. Det kommer att
bli ett extrainsatt föredrag om Libyen.
Amalia, kassör: Det är rätt lugnt, har mest haft rutinuppgifter.
Claudia, IT-ansvarig: Hemsidan fungerar och nyhetsbrevet likaså. Några småsaker återstår, men i
stort fungerar allt som det ska.
Shimeng, aktivitetsansvarig: Arbetsmarknadsminglet närmar sig. I övrigt kommer det eventuellt att bli
en fest, och det jobbas på en fotoutställning tillsammans med Svenska Afghanistankommittén.
Cornelia, informationsansvarig: Har hjälpt konventet med affischer m.m. Har dessutom börjat skissa
på en ritning av lokalen som underlag för uppfräschning av densamma.
Per och Peter, uttrycksredaktörer: Gör tidning enligt rutin, och det ser ut att bli ett bra nummer.
Anton, radioansvarig: Programmen sänds enligt plan, och större delen av terminen är spikad. Det
kommer sannolikt att bli fler dokumentärer. Det går fortfarande trögt med eventuell möjlighet till
efterhandslyssning.
Lars, medlemssekreterare: Nyhetsbrevet är nu igång igen, och har genomgått en rejäl uppfräschning i
och med bytet av system. I övrigt har det tillkommit en mängd nya medlemmar i form av två
skolklasser där eleverna tecknat ungdomsmedlemskap.
Daniel, ordförande: Har skrivit svar till Palestina Solidaritet Uppsala, redovisat bidrag, förberett
konvent och forumdag samt börjat med årsslutsförberedelser. Påminner om de olika texterna som ska
in till verksamhetsplan och annat, samt att göra reklam för UMUN-posterna.
Marcus, vice ordförande: Har börjat undersöka tidningsmomsåterbäringen, det kommer ta tid.
§ 9 Ajournering
Styrelsen beslutade kl 20.00
att ajournera mötet för fika.
Cornelia lämnade mötet.
§ 10 Återupptagande
Styrelsen beslutade kl 20.44
att återuppta mötet.
§ 11 Diskussion kring medlemskapsreform samt fördelning av statsbidraget
Daniel och Marcus föredrog underlaget och förklarade hur statsbidraget fungerar idag. Styrelsen
diskuterade principerna för medlemskap och fördelningen av statsbidraget, men fattade inget beslut.
§ 12 Tillsättning av Webbredaktör
Redaktionen föredrog förslaget.
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Styrelsen beslutade
att tillsätta Lars Stenstadvold som webbredaktör för uttryck.ufuppsala.se under resterade tid av
verksamhetsåret 2010-2011.
§ 13 Fastställande av per capsulam beslut - Utlysning av ämbetsposterna för UMUN 2012
Styrelsen beslutade
att fastställa det tidigare per capsulam-beslutet att utlysa ämbetsposterna för UMUM 2012.
§ 14 Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte hålls den 15 april, kl 9.00, samt
att Peter och Lisa är fikaansvariga.
§ 15 Övriga frågor
Egil strök sin fråga.
§ 16 Mötets avslutande
Styrelsen beslutade kl 21.51
att avsluta mötet.

.................................................................
Lars Halvarsson, sekreterare

.................................................................

..................................................................

Daniel Simmons, justerare

Shimeng Zhou, justerare
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