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Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 17.02
Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson,
Joanna Hellström, Emilie Tilstam, Viktor Sundman, Elise Mårtensson, Linnéa Åström, Emma
Høen Bustos
Frånvarande: Petter Sundqvist, Henrik Ljung, Marcus Rönne
Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie
Tilstam, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare utse Mårtensson, samt
att till justerare, tillika rösträknare, utse Sjölund och Henriksson, klockan 17.03

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 17.04

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Åström, Hellström, Sjölund, Henriksson, Mårtensson, Sundelin
Förändring: Punkt om inadjugering av Vendela Runolds, som ställföreträdare för Sundqvist,
läggs till och därmed förskjuts ursprunglig punktnumrering. Punkt om information från
valberedningen samt punkt om val av PR-ansvarig byter plats. Punkt om information från
UMUN-ansvarig flyttas fram på dagordningen, och förläggs efter val av PR-ansvarig.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 17.05

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är klart och lämnat till justering.
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6. Inadjugering av aktivitetsassistent Vendela Runold, på grund av Petter
Sundqvists frånvaro
På grund av Sundqvists semesterfrånvaro ersätts han under styrelsemötet av
aktivitetsassistent Runold.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Vendela Runold till mötet, klockan 17.06
Runold anländer till mötet, klockan 17.07

7. Inadjugering av valberedning samt kandidater till posten som PR-ansvarig
Valberedningen ska informera inför uppstarten inför valårsmötet, och övriga ska intervjuas
som eventuella PR-ansvariga.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Linnea Wikström, Karolina Markgren, Andreas Aldin, Nadia Chache, samt
Julia Rex till mötet, klockan 17.08

8. Inadjugering av UMUN-ansvariga
Nynke Schaap kommer för att informera om hur UMUN-projektet fortlöper.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Nynke Schaap till mötet, klockan 17.09

9. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice ordf.:
Vice ordförande har ordnat med rapporter om studiecirklar till Folkuniversitetet, då vissa
returnerades. Även arbetat med bidragsansökningar, och planering av kick-off för styrelse
och förtroendevalda. Ordförande har arbetat med Rönnes avhopp från posten som PRansvarig, samt den fortsatta utvecklingen av hemsidan.
Kassör:
Undersökt behovet av eventuell arbetsgivardeklaration för utveckling av hemsida, arbetat
med löpande redovisning samt sett till att betalningarna inför vårens resor är klara. Även
arbetet med beställningen av tygkassar. Kassarna är tryckta, men ej levererade. Samma dag
som de gick i tryck meddelades dock att det skulle bli 3000 kr dyrare. Det problemet ska nu
lösas.
Medlemssekreterare:
Sammanställt statistik om medlemsutvecklingen månadsvis det senaste året. Även arbetet
med att samordna hemsidan, samt med bytet av system för medlemsregistret. Som
formalitet behövs en andra administratör till medlemsregistret och Tilstam åtar sig detta.
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PR-ansvariga:.
Ny roll-up i bruk och tygkassar är beställda. Informationsbroschyrer om UF är designade och
klara för tryck. Kommer inte tryckas av tryckeri, då de blir av samma kvalitet om det görs av
PR. Recce-mottagningarna är bokade och har börjat. Gällande affischer är allting i fas.
Intervjuerna för ny PR-ansvarig har gått bra.

Programsekreterare:
Klara med alla bokningar för januari och februari. Två datum är tomma, kanske blir dessa
extrainsatta föreläsningar. En ny plan är att göra ett program för mars, och sedan ett
program för april-maj, för att programgruppen ska få tid att arbeta terminen ut. Det innbär att
tre programblad kommer att tryckas under terminen, istället för två.
Redaktörer:
Ska rekrytera två, tre personer till för att skapa större redaktionsgrupp. Radion funkar bra.
Webbredaktör Berglund har tyvärr ingenting att göra förrän hemsidan ligger uppe.
Aktivitetsassistent:
Bokcirkel är terminens nya projekt, och det finns böcker på förslag. Kommer att vara
filmvisning av dokumentär den 4 februari, med skaparen närvarande..
Reseansvarig:
Ska ha samarbete med aktivitet om filmvisning inför Indienresan. Ska även ha food-night
inför resan. Allting är klart inför resan till Indien, och snart är anmälan klar för nästa resa.
UFS representant:
Nästa möte är sista helgen i januari. Förbundspolicyn har reviderats under julen. Förbundet
kommer att få statsbidrag, och mer än vad som räknats med.

10. Fastställande av PC-beslut: Utlysning av PR-ansvarig
Med anledning av Marcus Rönnes avgång saknas en PR-ansvarig i styrelsen. Enligt § 8.4 i
stadgarna kan styrelsen i samråd med valberedningen fyllnadsvälja till den här posten fram
tills nästa årsmöte. Personen som väljs kommer att ha närvarorätt men inte rösträtt på
styrelsemöten och i övrigt fungera som vilken styrelsemedlem som helst. Med anledning av
terminsstarten och att PR har mycket arbete nu är det viktigt att en ersättare kan tillsättas så
snart som möjligt, och deadline för ansökningar är därför föreslagen till 16 januari klockan
12.00, vilket gör att ett förslag från valberedningen kan presenteras och röstas om på
styrelsemötet den 19:e.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som PR-ansvarig för verksamhetsåret 2014/2015, klockan 17.28

11. Avsättande av PR-ansvarig
Marcus Rönne har meddelat att han inte har möjlighet att fortsätta i rollen som PR-ansvarig,
på grund av tidsbrist. Avsättandet utgör formell bekräftelse på hans avgång, och gör att en
av två poster som PR-ansvarig blir vakant.
Styrelsen beslutade
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att avsätta Marcus Rönne från posten som PR-ansvarig för perioden 2014/2015, klockan
17.28
Høen Bustos lämnar mötet 17.32 och återvänder 17.32
12. Valberedningen informerar
Linnea Wikström och Karolina Markgren anländer till mötet, klockan 17.32
Valberedningen informerar om hur arbetet med att finna styrelsekandidater till nästa
verksamhetsår ska läggas upp.
Tidsplan:
Januari: Göra reklam för möjligheten att ansöka till styrelsen.
Februari: Ytterligare marknadsföring. 20 februari ska nya utlysningstexter vara klara.
Mars: 1 mars öppnar ansökan. Informationsmöte om hur medlemmarna kan söka.
31 mars stänger ansökan.
April: Intervjuer av kandidater.
Maj: Valårsmöte.
Om tillägg av ytterligare post, exempelvis radioansvarig, meddelas valberedningen innan 20
februari kommer det att godtas.
Wikström och Markgren lämnar mötet, klockan 17.36

13. Val av PR-ansvarig
Sedan utlysningen av PR-ansvarigposten har Åström gått igenom ansökningar och
genomfört intervjuer. Av kandidaterna har tre valts ut för att presentera sig på styrelsemötet
och ge styrelsen möjlighet att ställa frågor, innan en nya PR-ansvarig framröstas.
Kandidaterna är Andreas Aldin, Naida Chache samt Julia Rex.
Andreas Aldin anländer till mötet, klockan 17.38
Studerar media- och kommunikation och har under hösten 2014 varit PR-assistent i UF. Har
startat en egen PR-byrå vid sidan av studierna, och genom den samarbetat med Uppsala
kommun. Fotograferar även mycket, och har erfarenhet av att arbeta i Photoshop och In
Design. Aldin lämnar mötet klockan 17.44
Nadia Chache anländer till mötet, klockan 17.44
Studerar kultur- och samhällsanalys med media- och kommunikationsvetenskap som
huvudämne. Har varit verksam vid skoltidning samt skrivit för Uttryck. Har erfarenhet av
Photoshop, In Design samt en del fotografering. Chache lämnar mötet klockan 17.50
Julia Rex anländer till mötet, klockan 17.50
Ekonomistuderande som har intresse av internationella frågor samt marknadsföring. Har en
del erfarenhet av Photoshop, samt har tidigare engagerat sig i nationsverksamhet.
Rex lämnar mötet klockan 17.57
Styrelsen för en öppen diskussion innan styrelsen går till stängd omröstning, klockan 18.19
Mötet ajourneras för rösträkning, klockan 18.19
Mötet återupptas klockan 18.27, utan att Hellström är närvarande.
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Sjölund samt Henriksson agerar rösträknare och meddelar att tidigare PR-assistent Andreas
Aldin valts till ny PR-ansvarig.
Styrelsen beslutade
att välja Andreas Aldin till PR-ansvarig för verksamhetsåret 2014/2015, klockan 18.28

Mötet ajourneras klockan 18.30
Høen Bustos samt Eriksson Ståhl lämnar mötet och återvänder inte.
Mötet återupptas klockan 18.44 med Hellström på plats.

14. UMUN-ansvariga informerar
Nynke Schaap anländer till mötet 18.45
Det är två veckor kvar tills ansökan för att delta i projektet stänger och hittills har 40 stycken
anmält sig som delegater. Den ursprungliga projektgruppen har inte varit så engagerad som
hoppats. En del människor i gruppen har bytt ansvarsområde eftersom det är försent för att
hitta en ny projektgrupp.
För tillfället ser projektet ut att sakna en del pengar för att kunna genomföras. Tilstam och
Mårtensson har erfarenhet av att söka sponsorer och kommer att ha ett möte med den nya
sponsorsavsvariga för UMUN. Möjligtvis deltar även UF:s sponsorsansvariga Philip Hellqvist.
Marknadsföring för projektet kommer även att ske via UF:s kanaler. Enligt
samarbetskontraktet kan UF samt FN-föreningen bidra med 2000 kr var till UMUN, dock
bidrar UF nu med fria utskrifter samt tillgång till lokalen.
Ordförande Sundelin ska ha möte med Schaap samt Wubeshet för att gå igenom projektets
ekonomi.
Schaap lämnar mötet 19.04

15. Byte av kassa 1
Sundelin, Sjölund och Tilstam kommer att sitta kvar som kassa 1 i egenskap av att deras
poster förutsätter detta. Sundqvist, Hellström och Sundman ska dock bytas ut som kassa 1,
varpå nya kassaansvariga ska väljas.
De som utses till kassaansvariga är Åström och Mårtensson. Även en av redaktörerna
kommer att väljas till kassa 1, enligt kommande PC-beslut.
Styrelsen beslutade
att välja William Sundelin, Rebecka Sjölund, Emilie Tilstam, Linnéa Åström samt Elise
Mårtensson till kassa 1: or under VT 15, klockan 19.14
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16. Resa till Libanon
Resegruppens sista resmål föreslås bli Beirut, Libanon. Säkerhetsläget har diskuterats, då
UD avråder från resa till vissa delar av Libanon, men inte specifikt Beirut. Internationella
Kansliet vid Uppsala Universitet bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att sända studenter
dit.
Styrelsen anser att Beirut är ett godkänt resmål, men säkerhetsläget ska noggrant följas
innan resan. De som anmäler sig till att följa med ska informeras om att resan kan avbokas
från UF:s håll, utan att återbetalning sker, om det skulle vara så att läget förändras.
Styrelsen beslutade
att UF Uppsala reser till Beirut i april månad, klockan 19.20

17. Säkerhetsvakter till panelsamtal om Israel-Palestinakonflikten
Den 23 februari kommer en föreläsning om Israel-Palestina konflikten att arrangeras. Det
kommer att inledas med en bakgrund till konflikten, för att sedan följas av ett panelsamtal om
tänkbara lösningar på konflikten och framtidsutsikter för området.
Under arbetet med panelen har programsekreterarna upptäckt att det finns mycket osämja
mellan eventuella paneldeltagare och därför kommer det antagligen från universitetets sida
krävas att säkerhetsvakter närvarar. Det kostar ca 2000 kr.
Styrelsen anser detta vara en motiverad kostnad, eftersom föreningens syfte är att sprida
information om relevanta frågor inom utrikespolitiken. Kostnaden kommer att gå från
budgeten för hyreskostnader. På grund av att föreläsningen kan anses kontroversiell kommer
ett pressmeddelande att förberedas.
Styrelsen beslutade
att avsätta 2000 kr till säkerhetsarrangemang för panelsamtalet om Israel-Palestinakonflikten
den 23 februari, klockan 19.27

18. Uppdatering om budgetläget
Alla i styrelsen har fått ta del av budgeten. Även om Tilstam sköter ruljansen i egenskap av
kassör, ligger ansvaret på alla att hålla sig inom ramen för sin budgetpost. Alla ska hålla sig
informerade om hur de ligger till. Varje grupp får lägga pengarna på vad de anser vara rimligt
såvida det inte överstiger 500 kr, men oväntade utgifter ska dubbelkollas.
Vidare kostar Uttryck mer än förväntat, och kuvert samt medlemskorten var en oväntad utgift.
Detta ska vidarebefordras till nästa år. Skulle något helt oväntat inträffa finns det dock
sparade pengar att tillgå.

19. PR-situationen och föreningens syfte
På grund av att Facebook förändrat sin policy för marknadsföring, verkar det nu som att
föreningen kommer att behöva börja betala för annonsering. Alternativen är:
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- Betala för boosts: vi har experimenterat med att betala för att boosta våra föreläsningar.
Detta har gett varierande resultat och om vi vill satsa på detta så skulle det bli en del pengar
för önskvärt resultat. Det kanske skulle landa på upp till 800kr/månad.
- Man kan få spridning att öka exponentiellt om den först kommer över en viss tröskel. Detta
kan vi göra för att sprida vårt varumärke men är inte tillämpbart på våra föreläsningar pga att
effekten går förlorad om vi gör det två gånger i veckan.
- Samarbeten: man kan starta delnings-samarbeten med studentsidor som delar vår
målgrupp. Detta kan vara lämpligt men ger inte nödvändigtvis ett enormt resultat och gynnar
mer vårt varumärke än våra föreläsningar.

Att betala för boosts framstår som det bästa alternativet. 800 kr i månaden innebär 100 kr
per föreläsning. 800 kr i månaden är ej aktuellt, enligt Tilstam.
Februari kommer att utgöra testmånad för att se huruvida dessa boosts fungerar för syftet,
och detta ska sedan utvärderas. Bland annat kommer två föreläsningar med ungefär samma
potential att jämföras genom att en boostas, och den andra inte gör det. Detta kommer att gå
under infomationsbudgetposten.
Det bör i ett senare skede diskuteras huruvida Facebook bör utgöra den främsta
marknadsföringskanalen när det börjar kosta pengar.

20. Bokbord
Bokbord ska ordnas för att marknadsföra föreningen på universitetets olika
campusbyggnader. Det är ett bra sätt att nå ut till medlemmar och sprida kunskap om vår
förening. Detta diskuterades i början av verksamhetsåret och styrelsen anser det fortfarande
vara en bra idé. PR kommer att dra i detta.

21. Alumninätverk
Alumninätverket är en från UF fristående förening som samlar UF:s tidigare medlemmar.
Projektet är relativt nystartat och det har visat sig problematiskt att spåra upp tidigare
medlemmar. Sundman kontaktar ansvarige Daniel Simons för ytterligare uppdatering.

22. Inrättandet av post som internationell koordinator
Förra styrelsen hade en förtroendevald internationell koordinator och detta diskuteras nu för
att undersöka om detta är något den nuvarande styrelsen är intresserad av. Främst gick
uppgiften förra året ut på att hitta likande föreningar som kan besöka UF Uppsala, och som
UF Uppsala även kan besöka. Det anses i styrelsen finnas möjlighet att ta dessa kontakter,
även utan att detta är en förtroendevald post. Det ska dock tas fram förslag på vad en sådan
skulle kunna arbeta med. Høen Bustos har tidigare visat sig intresserad av att dra i det
arbetet.
Mötet ajourneras klockan 20.03
Mötet återupptas klockan 20.08
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23. UFS mentorskapsprojekt
2012 började UFS planera ett mentorskapsprojekt, där förbundets medlemmar skulle kunna
ansöka om att bli tilldelade en mentor som arbetar med utrikespolitik under ett år. Under förra
året drog projektet igång och fick en bra start, men det har därefter inte flutit på lika bra.
Samarbetsparternas har dragit sig ut och få har varit intresserade av posten som
projektledare. Mentorskapsplatserna har endast funnits i Stockholm vilket kritiserats av
övriga lokalföreningar. Mentorskapsprojektet ska diskuteras på nästa förbundsstyrelsemöte.
UF Uppsala ställer sig tveksamt till att detta är något UFS borde ägna sig åt. Istället bör det
kanske utformas som en förtroendevaldpost hos lokalföreningarna. Styrelsen ställer sig
öppen för ett avvecklande av projektet.

24. UFS Forum Syd-bidraget
Varje år får UF Uppsala bidrag från Forum Syd via UFS. Bidraget är väldigt styrt och får
användas till vissa saker, exempelvis är en viss del avsedd för marknadsföring, en för
administration etc. På grund av att vissa lokalföreningar har haft svårigheter med att använda
bidraget korrekt och redovisa det på tillfredsställande sätt, har det förts en diskussion om att
bidraget inte ska ges till lokalföreningarna direkt. Förslaget är att det istället delas ut av UFS,
efter en ansökan från lokalföreningen, som då anses ha visat sig införstådd med hur bidraget
ska användas.
Tilstam påpekar att det inte finns en stämpel på transaktionerna som görs, utan att det
endast handlar om hur föreningen redovisar att bidragen använts. Att söka bidrag från UFS
kommer då oavsett att bli svårt för föreningarna där problemet uppstått. Det påpekas även
att problemet kommer kvarstå för UFS, med samma arbetsbörda som i nuläget. Kräver dock
vettig ansökan. UFS ska stötta lokalföreningarna och om dessa inte redovisar på
tillfredsställande sätt är det deras uppgift att hjälpa till. Små föreningar ska inte behöva
kämpa mer för bidraget, utan få aktivt stöd. Förändringen anses onödig.

25. UFS Utredning
Se bilaga
Bilagan beskriver vad UFS:s utredning gällande huruvida det är nödvändigt att anställa en
ekonom eller inte, och hur den frågan ska utformas. Senaste utredningen utredde huruvida
en arvoderad ekonom kunde vara lösningen på problemet som UFS har inom verksamheten.
Den här syftar till om det finns några andra lösningar finns på det problemet.
Utredningen är än så länge väldigt bred, men det kommer att smalnas av när synpunkter
inkommit från alla lokalföreningar genom enkätsvar. Därefter kommer avsiktsförklaringen
godkännas av förbundsstyrelsen, som då också har möjlighet att revidera den.

26. Övriga frågor
Åström:
Instagram kan nu användas i alla grupper och en kampanj ska dra igång för att få följare. Allt
som är UF-relaterat kan läggas upp.
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PC: n bör stängas av när den inte används.
En kampanj ska även dra igång inför lanseringen av den nya hemsidan. Alla bör skriva sina
texter om sin respektive grupp.
Gällande utskrifter bör det upprättas en policy för privata utskrifter. Den exakta kostnaden för
utskrifter ska undersökas av Mårtensson till nästa styrelsemöte.
Henriksson:
Maria Wetterstrand som ska föreläsa har råkat ut för ett missöde i sin planering, och kommer
nu att befinna sig i Helsingfors när hon egentligen skulle varit i Stockholm. Hon efterfrågar nu
1 800 kr i ersättning för resan, men är förstående inför att UF kanske inte har möjlighet att
lägga ut de pengarna. Wetterstrand kommer att ersättas med 500 kr som är den normala
ersättningen för resor till föreläsare.
Sjölund:
Gällande gasquen är det webbredaktör Berglund samt Høen Bustos som leder planeringen.
Ingenting är för närvarande spikat, men Sundelin ska undersöka arbetes fortgående
närmare.
Den planerade kick-offen kommer att för styrelsen vara mellan 10-15 i ÖG:s bibliotek.
Förtroendevalda kommer att ansluta vid klockan 16, så en sporthall ska hyras för aktiviteter.
Ett bord kommer att bokas på Snerikes till klockan 19 för gemensam middag.
Hellström:
Påpekar att de styrelsemedlemmar som vill följa med till Libanon bör meddela detta i efter
mötet.
Mårtensson:
Kuvertering kommer att ske efterföljande torsdag, och broschyrer kommer att vikas dagen
innan.
Sundelin:
Sedan den bärbara datorn köptes in för att användas till föreläsningar har den inte använts.
Om den inte används bör den returneras medan det fortfarande är möjligt. Datorn kommer
att användas på kommande föreläsningar, och ska därför inte returneras.

27. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 18 februari klockan 17.30, samt
att till fikaansvarig utse Tilstam samt Hellström, klockan 21.16
28. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 21.16
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Avsiktsförklaring
Inledning
Denna	
  avsiktsförklaring	
  är	
  att	
  betrakta	
  som	
  utredningens	
  tolkning	
  av	
  det	
  utredningsdirektiv	
  
förbundsstyrelsen	
  fastslog	
  vid	
  sammanträdet	
  den	
  18	
  december.	
  Syftet	
  med	
  denna	
  tolkning	
  är	
  att	
  
precisera	
  hur	
  utredningen	
  kommer	
  att	
  gå	
  till.	
  Den	
  ger	
  även	
  förbundsstyrelsen	
  möjlighet	
  att	
  
påverka	
  utredningen.
Det	
  huvudsakliga	
  syftet	
  med	
  utredningen	
  är	
  att	
  för	
  förbundet	
  presentera	
  ett	
  beslutsunderlag.	
  
Vad skall utredas och varför?
Frågeställningen	
  som	
  skall	
  besvaras	
  är:
Finns	
  det	
  problem	
  inom	
  förbundets	
  förvaltning?	
  Om	
  ja,	
  hur	
  löses	
  dessa	
  problem?
Utredningen	
  är	
  uppdelad	
  i	
  två	
  delar.
1.	
  Den	
  första	
  delen	
  syftar	
  till	
  att	
  lokalisera	
  problem	
  i	
  förbundets	
  förvaltning	
  och	
  vilka	
  variabler	
  
som	
  orsakar	
  dessa	
  problem.
2.	
  Den	
  andra	
  delen	
  syftar	
  till	
  att	
  föreslå	
  sätt	
  att	
  påverka	
  dessa	
  variabler	
  som	
  kan	
  åtgärda	
  
problemen	
  med	
  förvaltningen.
En	
  fullständig	
  kartläggning	
  om	
  hur	
  förbundet	
  förvaltar	
  sin	
  verksamhet	
  kommer	
  inte	
  att	
  
genomföras.	
  En	
  sådan	
  skulle	
  vara	
  för	
  tidskrävande,	
  ta	
  stora	
  resurser	
  och	
  är	
  dessutom	
  inte	
  
nödvändig	
  för	
  att	
  besvara	
  frågeställningen	
  ovan.	
  	
  
Vidare	
  kommer	
  utredningen	
  endast	
  ge	
  förslag	
  på	
  vad	
  som	
  borde	
  göras,	
  inte	
  hur	
  detta	
  sedan	
  skall	
  
genomföras.	
  	
  

Tillvägagångssätt

Utredningen	
  uppmanas	
  enligt	
  direktivet	
  att	
  inkludera	
  referensgrupper	
  i	
  utredningen.	
  Därför	
  kommer	
  det	
  
att	
  arrangeras	
  samtalsintervjuer	
  med	
  personer	
  och	
  grupper	
  som	
  utredningsgruppen	
  identifierar	
  som	
  
viktiga.	
  Utredningen	
  kommer	
  under	
  processens	
  gång	
  ge	
  alla	
  relevanta	
  aktörer	
  möjlighet	
  att	
  ge	
  input	
  på	
  
utredningen,	
  både	
  processen	
  i	
  sig	
  men	
  även	
  innehållet.
I	
  detta	
  arbete	
  strävar	
  vi	
  efter;	
  
• att	
  hålla	
  förbundets	
  ideella	
  grund	
  i	
  åtanke	
  
• att	
  inkludera	
  perspektiv	
  från	
  olika	
  nyckelpersoner	
  och	
  -‐aktörer	
  
• att	
  bedriva	
  arbetet	
  på	
  ett	
  sätt	
  som	
  medger	
  insyn	
  från	
  förbundsstyrelsen	
  (och	
  övriga?)	
  
De	
  personer	
  som	
  utgör	
  utredningsgruppen	
  är	
  engagerade	
  i	
  förbundet	
  som	
  representanter	
  för	
  
medlemsföreningar.	
  De	
  medverkar	
  i	
  utredningen	
  i	
  egenskap	
  av	
  styrelseledamöter	
  och	
  företräder	
  alltså	
  
inte	
  respektive	
  medlemsförenings	
  intressen	
  i	
  denna	
  process.	
  
Tidsplan	
  inkl.	
  deadlines	
  för	
  utredningen	
  finns	
  redovisad	
  separat.	
  

Utredningsmetod
Kvalitativa	
  enkätundersökningar
Syfte:	
  lokalisera	
  problemområden	
  och	
  kartlägga	
  eventuella	
  åsiktsskillnader	
  kring	
  dessa.
Samtalsintervjuer	
  med	
  nyckelpersoner
Syfte:	
  få	
  mer	
  information	
  om	
  de	
  eventuella	
  problemområdena(lokalisera	
  variabler),	
  eventuellt	
  
även	
  lösningar.
Dokumentstudie
Syfte:	
  studera	
  de	
  UFS-‐dokument	
  som	
  berör	
  de	
  kartlagda	
  problemområdena,	
  för	
  att	
  identifiera	
  
parametrar	
  som	
  påverkar	
  dessa.
Fallstudier	
  
Syfte:	
  Förslag	
  på	
  lösningar	
  genom	
  att	
  studera	
  hur	
  andra	
  organisationer,	
  jämförbara	
  med	
  UFS,	
  
sköter	
  sin	
  förvaltning.	
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