Uppsala den 21 oktober 2016

Styrelsemöte: Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 21 oktober 2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 13.25
Närvarande: Persson, Colmsjö, Forsberg, Bungerfeldt, Wartiainen, Hvalgren, Ludvigsson,
Greve, Heine, Forslund, Karpefors, Ahlner, Björnsdotter, Sundström
Frånvarande: Nyström, Lappalainen, Tybrandt
Firmatecknare: Michaela Persson, Elin Colmsjö, Erik Forsberg
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutar att tillsätta Katarina Bungerfeldt som sekreterare, samt Eva Forslund och
Rebecca Heine som justerare. Beslutet fattas kl. 13.25
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl. 13.26.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Persson föreslår förändringar i dagordningen: att stryka punkt 15 på dagordningen samt
punkt 10 i mötesprotokollet.
Övrig fråga: Forslund, Ludvigsson, Hvalgren, Greve
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Beslutet fattas kl. 13.28.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har inte publicerats på UF:s hemsida, då denna ligger nere för
tillfället. Det är emellertid justerat och signerat.
6. Ekonomisk prognos
Forsberg redogör för UF:s nuvarande ekonomiska situation.
7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice:
Persson har tillsammans med Tybrandt varit i Malmö på UFS årsmöte och fått i genom en
motion. Persson och Colmsjö har även haft möte med ämbetspersonerna. Vidare har
Persson arbetat mycket med rutinarbete och en del kassörs uppgifter då Forsberg varit
bortrest.
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

Både Persson och Colmsjö kommer att vara bortresta i korta perioder under november
månad, men kommer att planera upp sitt arbete så att det inte påverkas av deras frånvaro.
De påminner om cirkelledarutbildningarna med Folkuniversitetet som samtliga
styrelsemedlemmar har åtagit sig att närvara på, under första veckan i november.
Kassör:
Forsberg har sedan senaste styrelsemöte varit bortrest, men kommer i fortsättningen att
återuppta det löpande arbetet. Han har tagit emot en inbjudan från den Saudiarabiska
ambassaden, att diskuteras av styrelsen vid senare tillfälle.
Medlemssekreterare:
Bungerfeldt har sedan senaste styrelsemöte ägnat sig åt rutinarbete: att uppdatera
medlemsregistret, skicka ut nyhetsbrev, stå i kontakt med medlemmar per mail och i person,
samt beställt nya medlemskort från Visibia.
PR-ansvariga:
Ludvigsson och Nyström har haft sitt andra möte med PR-gruppen, en liten grupp på ca 6
personer som från och med v. 43 ska ses onsdag varje vecka. Ludvigsson har haft möte med
Enoksson för att diskutera om hur de kan jobba mer med sociala medier. Vidare har de
kommit igång med affischeringsschemat, som numera sträcker sig över hela november. De
har fortsatt med rutinarbetet (facebook-event, svara på medlemmars frågor och funderingar
på Facebook m.m). I fortsättningen kommer PR-gruppens arbete fokusera på föreläsningen
med Jan Helin, den 31 oktober, samt med den amerikanska valvakan.
Programsekreterare:
Programsekreterarna har sedan föregående styrelsemöte den 2e oktober arrangerat ett
flertal lyckade evenemang på Fredsavtalet i Colombia, Säkerhetspolisens arbete i en
internationell kontext, arrangerat ett evenemang i samarbete med Socionomer vid Uppsala
Universitet på Transatlantiska slavhandeln samt en föreläsning på OS utmaningar med Stefan
Holm. Wahlström representerade även UF på ett seminarium om Sydkinesiska havet som
Uppsala Forum anordnade och UF hjälpt till att internt marknadsföra.
Under perioden har arbetsgrupperna inom Programgruppen satt igång med sina arbeten och
nya arbetsgrupper har bildats – vilket räknas till sex arbetsgrupper i nuläget.
Programgruppen har även haft ett möte. En ”Deputy Program Secretary”/Assistent har även
valts in som ämbetsperson: Lotta Stenberg. Stenberg har nu blivit introducerad i
verksamheten. Arbetet med Programbladet för november/december fortgår.
Redaktörer:
Forslund och Lappalainen har sedan föregående styrelsemöte deltagit på möte med
Tidningskonventet, haft kickoff med de nytillsatta ämbetspersonerna, samt haft ”meet-youreditor”-möte, där skribenterna har satts i kontakt med sina redaktörer och fått möjlighet att
diskutera sina texter. Vidare har de satt första deadline för utkast till den tryckta tidningen.
De har fått in många artiklar och det kommer nog gå bra. Uttryck har arrangerat workshop
om infographs/layout, samt tagit in Nadja Frykskog som korrekturläsare för artiklar på
svenska. Deras fortsatta arbete kommer att fokusera på nästkommande nummer av Uttryck.
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Webbredaktör:
Karpefors har påbörjat arbetet med webbmagasinet, och börjat få in artiklar och rendera
uppmärksamhet från intresserade medlemmar. Vidare har han arbetat mycket med UF:s
hemsida, vars status måste diskuteras med övriga styrelsen.
Aktivitetsansvariga:
Sedan förra styrelsemötet har Heine och Greve haft ett antal möten med aktivitetsgruppen,
där de har fortsatt planeringen av den kommande valvakan. Som uppladdning inför valet har
de även tittat på presidentvalsdebatten och ätit middag tillsammans med gruppen. De har
haft en miniföreläsning med organisationen Women for Sustainable Growth samt bokat in
workshopen 'Minister för en dag' med Folk och Försvar.
Reseansvarig:
Sedan senaste mötet har Björnsdotter satt ihop en resegrupp bestånde av 18 personer, och
de har haft tre planeringsmöten och en mailskrivarfrukost. Björnsdotter och Persson har
bokat flygbiljetter, och Björnsdotter och Nuder har lagt upp en generell struktur på vad de
kommer göra under resan.
UFS-representant:
Sedan föregående möte har Tybrandt deltagit vid UFS årsstämma i Malmö, där den
föregående förbundsstyrelsen gavs ansvarsfrihet och UF Uppsalas motion om en projektpott
i UFS röstades igenom. Helgen i Malmö inkluderade även styrelsemöte med den nuvarande
förbundsstyrelsen samt workshops och utskottsmöte.
Framöver ligger fokus på Utrikespolitiskt konvent som kommer att hållas i Lund den 12-13
november, tillsammans med styrelsemöte för förbundsstyrelsen den 11 november.
Dessutom kommer Tybrandt fortsätta arbetet i Utbildningsutskottet, där fokus just nu är att
planera Forumhelgen som kommer att hållas i februari.
Debattklubb:
Debattklubben fortsätter att ha kontinuerliga möten varje onsdag och brukar vanligtvis vara
mellan 9-15 personer. De har anmält två lag, kan bli fler, som kommer representera UF
Uppsala i turnering som hålls i Stockholm den 12-13 november.
Radioansvarig:
Radio UF har dragit igång sin verksamhet helt och hållet och sänt avsnitt varje måndag. Det
har handlat om Oljans fortsatta användning, förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina och
återintregration av tidigare stridande i inbördeskrig. De flesta av de som rekryterades i
början av terminen har stannat hos oss och det har hållits ett planeringsmöte där alla
terminens framtida teman har planerats in. Radio UF planerar också att hålla en live-sändning
under valvakan den 8 november tillsammans med andra intresserade sändare på
Studentradion.
8. Beslut om Jerusalem-resan
Bakgrund: På resegruppens andra uppstartsmöte röstade medlemmar om föreningens
nästa resmål. Resmålet Jerusalem blev framröstat med utresa tidigt i december som given
tidpunkt och en approximerad budget på 2500 kr.
Med anledning av det stora visade intresset för resmålet bland många medlemmar har
Björnsdotter från de 64 ansökningar som kommit in beslutat sig för att plocka ut 17
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medresenärer. Urvalet gjordes med hänsyn till den resepolicy som togs fram under
föregående verksamhetsår. Risker med resan i det område som Jerusalem ligger i finns alltid
men är också medtagna i beräkningen samt att varje resenär har undertecknat ett kontrakt
där föreningen frånskriver sig allt ekonomiskt ansvar vid eventuella komplikationer.
Sundström väcker frågan kring om huruvida UF bör ha någon typ av riktlinjer kring vilka
värderingar vi vill ska genomsyra föreningens verksamhet, samt hur vi vill att föreningen ska
framstå från en utomståendes perspektiv. Styrelsen diskuterar om huruvida mer
kontroversiella ämnen och beslut i fortsättningen bör diskuteras och accepteras på
styrelsemöten. Vidare väcks förslaget att UF i fortsättningen bör publicera en officiell
motivering kring beslutat resemål, som förklarar det bakomliggande syftet med resan.
Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet om huruvida Utrikespolitiska Föreningens första
resa under höstterminen 2016 ska gå till Jerusalem, till dess en motivering till resemålet har
kommit styrelsen tillhanda. Beslutet fattas kl. 14.19.
9. Avsättande av medel för transport till Utrikespolitiskt Konvent 2016
Bakgrund: En grupp på ca 15 personer från UF Uppsala planerar att åka ner tillsammans till
Utrikespolitiskt Konvent i Lund den 11-13 november. Då transport till Lund har en relativt
hög kostnad ser vi gärna att styrelsen subventionerar en del av kostnaden för att underlätta
resan till och från konventet.
Styrelsen beslutar att avsätta 1500 kr till subventionering av transport för att åka till
Utrikespolitiskt Konvent 2016 i Lund. Beslutet fattas kl. 14.20.
10. Bidrag
Bakgrund: Av praktiska orsaker har föreningens ansökan till FBA olyckligtvis inte skickats
in. Detta kommer inte direkt påverka finanserna för aktuellt verksamhetsår, men däremot
kommer det slå mot kommande verksamhetsår. Persson och Forsberg har emellertid börjat
undersöka alternativa bidrag från andra finansiärer, som ev. skulle kunna täcka upp för det
innestående bidraget från FBA. Vidare har de skapat en sparplan för detta verksamhetsår.
Wartiainen undrar om det innestående bidraget kommer att påverka föreningens pågående
aktiviteter negativt? Persson förklarar att så förhoppningsvis inte kommer vara fallet. Den
nuvarande budgeten är förhållandevis omfattande, och rymmer ev. bortfall av inkomster.
Därmed borde UF ha råd att bekosta alla aktiviteter under detta verksamhetsår.
Karpefors påpekar att det infrusna bidraget kan fungera som morot för UF att värva fler
medlemmar, då medlemsavgifterna utgör vår främsta inkomstkälla. Styrelsen diskuterar
strategi för att locka nya medlemmar, både vad gäller faktiska värvningsinsatser, men även
teman på föreläsningar m.m.
11. Hemsidan
Bakgrund: Hemsidan ligger återigen nere. Karpefors har tillsammans med Henrik Nyström
diskuterat strategi för UF:s fortsatta webbkommunikation. Det främsta alternativet, enligt
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Karpefors, skulle vara att skapa en fullständigt ny hemsida. Detta förslag möter stort gensvar
från övriga styrelsen.
Hvalgren väcker frågan om styrelsen borde tillsätta en officiell styrelsepost för it-ansvarig.
Karpefors bekräftar att det nog skulle behövas, men förhåller sig skeptisk till om söktrycket
till en sådan post skulle vara tillräckligt högt.
12. Kassarutiner
Bakgrund: Hvalgren och Wartiainen önskar att styrelsen förtydligar kassarutinerna och
eventuellt uppdaterar dessa. I nuvarande kassarutiner står det beskrivet att kassaansvarig har
ansvar för att ta med vatten och presenter till föreläsarna, men detta kan
programsekreterare/programassistent gladeligen ansvara för.
I stället bör den kassaansvariga ha ansvar för att fotografera under föreläsningarna (i
samarbete med PR-ansvariga, om dessa finns på plats under evenemanget). Sundström
påpekar att det redan finns en kamera på kontoret, som emellertid saknar minneskort.
Ludvigsson instämmer att det vore oerhört bra ur PR-perspektiv med fler och bättre bilder
på föreningens verksamhet. Persson påpekar att kassarutinerna borde uppdateras till att även
inkludera fotografering.
Vidare påpekar Wartiainen att kassarutinerna bör inkludera att ta fram tydlig och
lättillgänglig statistik över föreläsningarna. I nuläget samlas statistiken enbart in i
redovisningssyfte, men även programgruppen skulle vilja ha tillgång till siffrorna från olika
föreläsningar.
13. UFS Forumhelg
Bakgrund: Den 10-12 februari kommer UFS arrangera en Forumhelg som riktar sig till
styrelserna i alla medlemsföreningar. Syftet med helgen är kompetensutveckling och möten,
det kommer bl.a. hållas workshops där t.ex. Uppsalas aktivitetsansvariga pratar med de som
har motsvarande post i de andra föreningarna. Det kommer också hållas
föreläsningar/workshops som berör mer generella ämnen, t.ex. anti-stress, ledarskap osv.
Styrelsen diskuterar om UF Uppsala skulle kunna tänka sig att vara värd för Forumhelgen?
Det har påpekats från UFS:s håll att det skulle vara ett väldigt bra alternativ med tanke på det
geografiska läget. Detta förslag möter stort gensvar från resten av styrelsen.
14. Ämbetspersoner
Bakgrund: Colmsjö och Persson har under v.41 haft möte med de nytillsatta
ämbetspersonerna. En kickoff med dessa bör planeras. Colmsjö påpekar att denna bör hållas
efter konventet i Lund, dvs. efter den 12 november. Persson påpekar att styrelsen bör
uppmana sina resp. ämbetspersoner att skriva upp sig på affischeringsschemat.
Persson ajournerar mötet till kl. 15.15. Beslutet fattas kl. 15.06.
15. UFS jämställdhetspolicy
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16. Styrelsefoto
Bakgrund: Då vissa styrelseledamöter känt sig stressade över att de har tenta dagen efter
den bestämda dagen för styrelsefoto bör enligt ordförande ett nytt datum tas fram. Därtill
bör ett tema för styrelsefotot bestämmas.
Preliminärt beslutar styrelsen nytt datum för styrelsefoto till 19-20 november. Beslutet fattas
kl. 15.18.
17. Ledarskapstalare på besök
Bakgrund: Under UFS ledarskapsdag för medlemsföreningarnas ordförande fick Persson
och Colmsjö kontakt med Ida Texell som nu är intresserad av att komma till Uppsala. Texell
är en välmeriterad ledare och skulle ge styrelsen möjlighet att få än mer kunskap om
ledarrollen. Är detta något styrelsen är intresserad av? Förslaget möter stort gensvar från
resten av styrelsen.
Preliminärt har Texell föreslagit den 14 november som datum för hennes beslut. Då vissa
styrelseledamöter inte kan närvara under denna dag, beslutar Persson att datum ska
fastställas vid senare tillfälle.
18. Övriga frågor
Forslund väcker frågan om resten av styrelsen kan få tillgång till protokollen från
styrelsemöten, efter att dessa har justeras. Persson förtydligar att protokollen bör publiceras
via facebook, till dess en ny hemsida är på plats. Därtill kan styrelsen få tillgång till
protokollen via mail eller Slack.
Ludvigsson påpekar att skrivaren fortsätter att krångla. I nuläget finns en provisorisk plan för
att hantera skrivaren, men den är som sagt problematisk och styrelsen borde definitivt
överväga att reparera eller helt införskaffa en ny skrivare. Vidare understryker Ludvigsson att
det vore uppskattat om samtliga styrelsemedlemmar kunde ta sig tid att affischera inför
kommande veckas föreläsningar.
Hvalgren redogör för hur programgruppen har sonderat möjligheter för samarbete med
andra studentföreningar, i synnerhet sådana som i nuläget saknar naturlig koppling till UF.
Planer finns på ett ”Cyber Security Forum” under vårterminen, i samarbete med
civilingenjörstudenter och ekonomer. Ett möte är planerat att hållas mellan relevanta
aktörer. Persson och Ahlner påpekar att även juriststudenterna skulle kunna ha intresse av
att delta.
Greve och Heine redogör för planerna om en valvaka i samband med det amerikanska valet,
som ska arrangeras i samarbete med Studentradion. Inför denna valvaka har uppkommit vissa
funderingar kring UF:s föresats om opartiskhet – borde det vara tillåtet att driva med de
olika presidentkandidaterna, eller är detta att ta ställning för något visst parti? Styrelsen
diskuterar frågan, och kommer till slutsatsen att om vi skämtar om båda
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presidentkandidaterna är vår opartiskhet fortfarande intakt. Däremot borde UF som
förening inte aktivt ta ställning för någon viss presidentkandidat.
19. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Datum för nästa styrelsemöte bestäms till den 20 november. Ludvigsson åtar sig att
införskaffa fika.
20. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 15.59.
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