Uppsala den 20 november 2016

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 20
november 2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 13.40
Närvarande: Wartiainen, Heine, Björnsdotter, Greve, Colmsjö, Sundström, Forsberg,
Karpefors, Hvalgren, Ahlner, Lappalainen, Forslund, Tybrandt, Persson, Bungerfeldt
Frånvarande: Ludvigsson, Nyström
Firmatecknare: Michaela Persson Ordförande, Elin Colmsjö Vice Ordförande, Erik Forsberg
Kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutar att utse Bungerfeldt till sekreterare, samt Forslund och Lappalainen till
justerare. Beslutet fattas kl. 13.40
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl.13.40.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övrig fråga: Tybrandt, Karpefors
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Beslutet fattas kl. 13.41.
Ludvigsson anländer kl. 13.41
5. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte (2016-10-23) har justerats och lagts upp på
föreningens hemsida.
6. Ekonomisk prognos
Forsberg redogör för föreningens ekonomiska situation. Prognosen för den närmsta
framtiden ser bra ut, vi har ännu inte övertrasserat vår budget. Trycket av Uttryck kommer
emellertid antagligen att kosta ganska mycket.
Nyström anländer kl. 13.43
7. Rapporter från styrelseledamöter (max 2 min)
Ordf. och vice:
Persson håller på att planera den gemensamma julfesten tillsammans med Studentradion, och
undersöker möjligheterna att starta upp UF:s mentorsprogram. Mentorsprogrammet är i
behov av ytterligare arbete och material, men kommer förhoppningsvis vara i gång HT17
som senast. Vidare har Persson börjat planera inför vårterminen, och arbeta med
verksamhetsplanen för resten av året. På nästa styrelsemöte kommer valberedningen att
närvara, för att diskutera utlysningen av verksamhetsposter för nästa verksamhetsår.
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Colmsjö har arbetat med att boka in cirkelledarutbildningar med Folkuniversitetet, som
större delen av styrelsen har deltagit eller är schemalagda att delta på under veckan som
kommer. Hon vill gärna att styrelsen börjar registrerar studiecirklar så snart som möjligt,
och gärna också att vi efterregistrerar cirklar retroaktivt. Hon planerar att hålla
utvecklingssamtal med ämbetspersonerna omkring eller precis efter julledigheten.
Kassör:
Forsberg har fortsatt det kontinuerliga arbetet. Han befinner sig i fas med sina uppgifter, och
har inga större utmaningar inplanerade innan julledigheten.
Medlemssekreterare:
Bungerfeldt har också varit upptagen med det löpande arbetet, framför allt medlemsregistret.
Hon planerar att fortsätta med det fram till jul.
PR-ansvariga:
Nyström och Ludvigsson har börjat skissa upp en ny logotyp för föreningen. De har
dessutom börjat boka in bokbord och välkomstmottagningar för vårterminen, och ska börja
planera för ett nytt Get Active-mingel.
Programsekreterare:
Programsekreterarna har sedan föregående styrelsemöte den 23e oktober arrangerat ett
flertal evenemang på bl.a. det militära styret i Thailand, yttrandefrihet och journalistik i
Eritrea, Marockos vindkraftverk i Västsahara, rymdindustrin i en internationell kontext samt
ett föredrag som berörde Japans nya konstitution. Två evenemang var mycket lyckade, och
renderade stort intresse och lockade många nya medlemmar – Jan Helins besök om medias
roll och ”post-factual society” samt ett panelsamtal inför det amerikanska valet. De
genomförde ett evenemang i samarbete med Stadsbiblioteket om Panamadokumenten som
även det var fullsatt. Under perioden har programsekreterarna även arrangerat flera
programgruppsmöten och haft tillfällen där programgruppsmedlemmar har kunnat vara på
kontoret för att arbeta med att bjuda in föreläsare. Detta för att få mer kontinuitet på
programgruppsarbetet och i större utsträckning inkludera medlemmarna i föreningsarbetet.
Programverksamheten har även påbörjat planeringen inför vårens föredrag och har nu
slutgiltigt bokat föredragen för i november samt december. Planeringen inför ett Cyber
Security Summit har även påbörjats och är preliminärt satt till den 25e februari.
Arrangemanget kommer att arrangeras i samarbete med Uppsala Forum och andra
studentföreningar, och kommer att spänna över olika program och ämnesområden. De har
bokat in en huvudtalare från Storbritannien, vars resa hit kommer att bekostas av Uppsala
Forum. De planerar också en föreläsning med Trita Parsi, årets Uppsalaalumn och
Irankännare.
Redaktörer:
Forslund och Lappalainen är nästan helt klara med kommande nummer av Uttryck, och de
kommande 10 dagarna kommer fokus att ligga på att sätta ihop allting layoutmässigt och att
fixa med detaljer. Tidsmässigt känns allting bra och de är inte särskilt stressade än.
De planerar att sätta igång med nästa nummer direkt efter att de skickar DRUGS till tryck
och hoppas på att kunna ha en idédeadline innan jul samt deadline för första utkast efter jul.
Temat på nästa nummer kommer att vara JUSTICE.
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Webredaktör:
Den senaste månaden har Karpefors och Gibson börjat arbeta mer med Uttrycks egna site.
Vidare har Karpefors ändrat om ufuppsala.se från grunden, säkerhetscheckat sidan och
laddat upp den online. Slutligen har han publicerat en artikel. I fortsättningen kommer hans
arbete fokusera på webbtidskriften.
Aktivitetsansvariga:
Heine och Greve har planerat en filmvisning av dokumentären ”Before the flood”, samt ett
pubquiz. Tillsammans med aktivitetsgruppen har de börjat planera inför våren, och har redan
börjat fundera på UF-gasquen och fundraisern. De kommer också att arrangera ett
samarbete med Kvinna till kvinna i veckorna som kommer.
Reseansvarig:
Björnsdotters arbete är fullständigt fokuserat på Israel-resan, som går av stapeln om ca. en
vecka. Den 24 november kommer resegruppen åka till Israels ambassad, och därefter fika
med Agneta Ramberg på SR. Övriga medlemmar är varmt välkomna att följa med, men då
måste Björnsdotter få fotokopior av deras pass skickade till sig. Den 25 november kommer
en föreläsare på besök till Uppsala, som ska ge sin syn på konflikten. Hon uppskattar temat
på nästa nummer av Uttryck, ”Justice” går precis i linje med resans syfte. Passus från
Karpefors: resegruppen kommer att blogga på föreningens hemsida under resans gång.
UFS-representant:
Sedan det senaste mötet har Tybrandt varit i Lund tillsammans med ett gäng andra
medlemmar från UF Uppsala. Helgen i Lund inkluderade styrelsemöte med
förbundsstyrelsen, utrikespolitiskt konvent, en sittning och en inspirationsdag. Den första
november arrangerades även ett besök hos amerikanska ambassadören i Stockholm där
medlemmar från flera UF-föreningar medverkade. Vidare har Tybrandt fortsatt sitt arbete i
UFS utbildningsutskott, där ett dokument med utbildningsmöjligheter för medlemsföreningar
har sammanställts. Dessutom planerar utbildningsutskottet Forumhelgen som kommer hållas
i Uppsala 11-12 februari. Representanter från UFS-styrelsen kommer ev. besöka UF innan jul.
Radioansvarig:
Under UF:s valvaka (8/11-9/11) sände Radio UF ett 7 timmar långt specialavsnitt kl 22-05. Då
arbetet med specialavsnittet tog upp mycket av gruppens tid veckan innan det sändes ställdes
avsnittet 7/11 in och ersattes med en repris. I övrigt har Radio UF sänt avsnitt om de
territoriella dispyterna om Arktis (24/10), censur av konst (31/10) och lösningar till världens
drogproblem.
Sundströms kontinuerliga arbete löper på fram till jul. Radio UF kommer att sända varje
måndag kl 16.03, även i fortsättningen. De har fyra avsnitt kvar under den här terminen, och
radiogruppens arbete kommer att fokusera på dem.
Debattklubb:
Ahlner har börjat planera inför vårterminen. Han har undersökt möjligheter att skicka
debattklubben på olika turneringar, ev. en i Lund. Kanske kommer de även inleda ett
samarbete med Radio UF.
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8. FN-föreningens UMUN-pengar
Bakgrund: Under föregående verksamhetsår lånade UF ut 15 000 kr till samarbetsprojektet
UMUN, då FN-föreningens pengar till projektet betalas ut retroaktivt. Projektet UMUN är
helt beroende av extern finansiering, då de inte har en egen budgetpost i varken UF eller
FN-föreningen. FN-föreningen har nu beviljat UMUN-projektet sådan finansiering, som
kommer att betalas ut till UF:s konto, av de skäl som redogörs meningen ovan.
Persson och Forsberg anser mot bakgrund av UF:s goda ekonomiska förhållande att bidraget
från FN-föreningen går direkt till UMUN, och att UF skriver av den stående skulden i stället
för att återkräva den. Alternativet skulle vara att bidraget från FN-föreningen går till att
betala av UMUN:s skuld till UF, men Sundström påpekar att det är problematiskt att
godtyckligt lägga beslag på projektfinansiering från extern finansiär. Ahlner instämmer, och
påpekar att om skulden inte har något förfallodatum kan den få stå kvar till dess UMUN har
möjlighet att betala tillbaka de ursprungliga 15 000 kr till UF.
Forsberg påpekar att UMUN:s konto är skrivet på UF, och att det med största sannolikhet
inte handlade om ett faktiskt lån, utan snarare en överföring mellan de olika kontona.
Därmed är det antagligen svårt att kräva in skulden vid senare tillfälle. Han anser att det
bästa vore att skriva av lånet från föregående verksamhetsår som en gåva till UMUN, och vid
senare tillfälle diskutera UMUN-projektets möjligheter att erhålla projektfinansiering från
UF:s projektfinansieringspott. Denna är förhållandevis restriktiv, 37 800 kr är allt vi får bevilja
under verksamhetsåret, och därmed verkar det bästa vara att skriva av lånet som en gåva
och låta projektfinansieringsbudgeten läggas på andra projekt. Forslund instämmer.
Ahlner undrar varför vi inte kan låta lånet stå kvar, och kräva tillbaka pengarna om det skulle
vara så att UMUN går med överskott i framtiden? Colmsjö påpekar att lånet aldrig
definierades i strikt juridiska termer, och Forsberg lägger till att UMUN sällan går med
överskott.
Sundström undrar om projektfinansieringen inte är riktad mot specifika ändamål: om FNföreningen har beviljat bidrag till UMUN-projektet måste pengarna väl ändå gå dit? Persson
och Forsberg förtydligar att bidraget beviljas retroaktivt: de pengarna som UF får från FNföreningen är egentligen avsedda att finansiera föregående verksamhetsårs UMUN-projekt.
Verksamheten fortgår emellertid över hela året. Sundström påpekar att UMUN-projektet
verkar vara i behov av en ekonomisk buffert, om bidragen alltid beviljas i efterhand. Det
beviljade lånet skulle kunna utgöra en sådan buffert.
Styrelsen beslutar att bidraget från FN-föreningen går till att finansiera UMUN, och att lånet
som beviljades under föregående verksamhetsår skrivs av som en gåva från UF till UMUNprojektet. Beslutet fattas kl. 14.17.
9. Projektbidragsansökan resegruppen
Björnsdotter, Karpefors och Tybrandt lämnar rummet, då de anses vara jäviga i frågan som ska
behandlas.
Bakgrund: Forsberg har under föregående vecka skickat ut resegruppens
projektbidragsansökan som styrelsen ska ta ställning till. Forsberg har skrivit en motivering
som han redogör för muntligen. Han anser att ansökan förvisso är mycket välskriven, men
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att det saknas rimliga skäl att bevilja den. Ett bidrag om maxbeloppet 20 000 kr anser han
inte vara motiverat att bevilja, för en resa som kostar förhållandevis lite från första början.
Sundström instämmer med Forsberg, men undrar om det utifrån UF:s riktlinjer för
projektfinansiering är möjligt att avslå inkommen ansökan på sådan grund som Forsberg
argumenterar för. Han anser snarare att ansökan borde avslås med basis i att en hel resa inte
utgör ett sådant projekt som UF bör bevilja projektstöd.
Bungerfeldt undrar om det kanske ändå är befogat att bevilja ansökan ur ett
säkerhetsperspektiv. I ansökan står skrivet att resegruppen skulle vilja använda bidraget till
bättre boende- och transportalternativ, något som kanske kan vara motiverat utifrån
säkerhetssituationen i Israel? Lappalainen påpekar att UF-bidraget knappast kan vara
avgörande för säkerheten under resan. I och med att hela resebudgeten är förhållandevis
restriktiv, måste finnas ekonomiskt utrymme för tillräckligt säkra alternativ även om ansökan
inte beviljas. Resten av styrelsen instämmer.
Sundström påpekar att riktlinjerna är djupt bristfälliga. I sin nuvarande form tycks det
omöjligt att avslå en ansökan på basis av att bidraget inte anses vara relevant eller berättigat
utifrån ekonomisk synpunkt. Därför upprepar han att styrelsen borde basera avslaget på det
faktum att en hel resa inte borde kunna utgöra ett projekt. Forslund påpekar att resan direkt
gynnar enbart de medlemmar som deltar på själva resan. När projektpotten enbart
innehåller 37 800 kr vore det problematiskt att bevilja fullt projektstöd för denna ansökan –
då kan vi kanske inte finansiera projekt under vårterminen.
Persson påpekar att Kubaresan under föregående verksamhetsår beviljades projektstöd,
något som i efterhand kan anses problematiskt. Där var resan emellertid så kostsam att
dåvarande styrelse ansåg projektfinansieringen var nödvändig för resans genomförande.
Dessutom, påpekar Wartiainen, beviljades pengarna till Kuba med bara några få månader
kvar på verksamhetsåret, då hela projektpotten fortfarande fanns kvar.
Sundström anser att ansökan borde avslås på basis av att en resa inte är ett medlemsprojekt,
utan ordinarie verksamhet. I sådana fall kommer UF inte bevilja några pengar till resor.
Forsberg påpekar att vi fortfarande kan bevilja projektpengar till aktiviteter under resor, men
inte till resor i allmänhet.
Styrelsen beslutar att avslå resegruppens projektbidragsansökan. Beslutet fattas kl. 14.53.
Styrelsen beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att själva resan inte kan anses vara ett
projekt. Beslutet fattas kl. 14.55.
Sundström påpekar att riktlinjerna bör revideras, till att en resa inte utgör ett projekt men
att man emellertid kan söka bidrag för aktiviteter under en resa. Lappalainen föreslår att vi
ska tillsätta en arbetsgrupp att revidera riktlinjerna för projektansökan och presentera ett
förslag under nästkommande styrelsemöte. Persson, Forsberg och Bungerfeldt åtar sig
uppgiften.
Persson ajournerar mötet kl. 14.58, att återupptas kl. 15.30.
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10. Organisationsutveckling
Bakgrund: Styrelsen borde åta sig att utvärdera UF:s nuvarande styrkor, svagheter och dess
utvecklingspotential.
Forsberg uppmanar styrelsen att fundera över frågor så som: Hur ska föreningen utvecklas
till det bättre? Hur gör vi verksamheten bättre och mer effektiv? Finns det något visst
område vi kan utveckla – sett till såväl enskilda styrelseposter som styrelsearbetet i helhet?
Vad anser vi om föreningsstrukturen, med en stor styrelse och många ämbetspersoner?
Borde vi initiera och/eller utveckla samarbete med andra organisationer? Styrelsen åtar sig
att fundera på dessa frågor till nästa möte, då det bör ske en faktisk utvärdering av
föreningens verksamhet.
11. Motion om att ändra arbetsspråk i UFS
Bakgrund:. Tybrant planerar tillsammans med UFS-representanten från UF-föreningen i
Lund att motionera om att förändra arbetsspråket i UFS till engelska. Detta beror främst på
att UFS-representanten från Linköpings UF-förening är engelsktalande, men också för att
UFS i egenskap av utrikespolitisk och tvåspråkig förening rimligtvis borde nå ut till alla sina
medlemmar, och inte bara de svensktalande.
UFS-presidiet hävdar emellertid att en övergång till engelska är ett alltför stort projekt.
Detta anser både Tybrandt och Persson ett orimligt påstående – i och med att UFS har en
internationell profil, och många av medlemmarna är utländska studenter, kan det inte vara
omöjligt att övergå till engelska som arbetsspråk.
Sundström undrar vad en sådan övergång egentligen skulle innebära – skulle alla stadgar osv.
också behöva revideras? Det skulle i sådana fall kunna förklara varför UFS-styrelsen tvekar.
Men som Wartiainen påpekar, att aktivt exkludera en styrelsemedlem på varje möte är
fullständigt oacceptabelt. Hon påpekar att UFS inte nödvändigtvis skulle behöva översätta alla
sina dokument till engelska, men snarare att varje UFS-styrelse själva skulle besluta kring
vilket språk de borde använda för att kommunicera sinsemellan.
Persson påpekar att UFS är ett uttalat tvåspråkigt förbund. Wartiainen tillägger att det inte
står någonting i UFS stadgar om vilket språk som ska användas, varför de rimligtvis borde
kunna börja bruka sig av engelska.
Tybrandt undrar om resten av UF:s styrelse kan godkänna att hon skriver en motion till
nästa UFS-styrelsemöte om att förändra arbetsspråket till engelska? Resten av styrelsen är
positivt inställda till detta förslag.
12. Utvärdering av Utrikespolitiskt konvent
Bakgrund: Nu har UFS-konventet varit, och nästa steg för förbundsstyrelsen är att
utvärdera helgen och diskutera om och hur det borde arrangeras i framtiden. För att veta
var UF Uppsala står skulle Tybrandt gärna vilja ha synpunkter från de i styrelsen som
medverkade under konventet.
Tybrandt upplyser styrelsen om att en utvärdering av konventet har skickats ut till samtliga
deltagare, som det vore bra om alla deltagare från Uppsala kunde fylla i. Vidare berättar hon
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att det har uppstått viss problematik kring såväl finansiering som arrangemang av konventet.
Vad tyckte styrelsemedlemmarna som deltog?
Styrelsemedlemmarna som deltog i konventet är generellt sett nöjda med helgen. Likväl har
de vissa små kommentarer:
Karpefors påpekar att informationen om aktiviteterna på söndagen var aningen bristfällig.
Kanske kunde man ha varit tydligare med vad som skulle hända under den dagen? Hvalgren
tycker att konventet borde ha innehållit fler workshops och sociala aktiviteter. Han får
medhåll från övriga styrelsemedlemmarna som deltog. Forsberg påpekar att konventet ska
vara till för medlemmarna, och att det nu var nästan bara styrelseledamöter från olika
klubbar som deltog. Kanske borde UFS fokusera mer på inkludering och sociala aktiviteter?
Wartiainen anser att man borde försöka hålla nere kostnaderna för enskilda medlemmar,
och göra konventet mer tillgängligt för medlemmar från olika delar av Sverige. Kanske vore
det mest praktiskt att hålla konventet i Stockholm nästa gång?
Persson förkunnar att hon är uttalat kritisk mot konventet. Hon anser att det är ett projekt
som går ut på att arrangera samma verksamhet som medlemsföreningarna fast på nationell
skala, till otroligt höga kostnader. Det inte medlemsföreningarna och framför allt inte
medlemmarna: det är bara styrelsemedlemmar som deltar, och trots den enorma
budgetposten har enskilda medlemmar ändå inte råd att delta. Dessutom ställdes som krav
under UFS valårsmöte att konventet enbart skulle finnas kvar om det finansierades externt,
vilket ändå inte skedde. Vidare var det en misskalkylering att förlägga konventet i Lund: även
om det var en rolig sak att åka ner dit kunde ytterst få medlemmar följa med. Tidigare stod
UFS för resekostnaderna, men så är det inte längre.
Tybrandt lyssnar till styrelsens synpunkter, och sammanfattar att konventet är ett lovande
projekt, men att det i sin nuvarande form inte fungerar helt optimalt.
13. Uppsala Sustainability Festival
Bakgrund: UF har fått en förfrågan om att delta på Uppsala Sustainability Festival, som
arrangeras av Sensus den 15 december på Blåsenhus. Vad anser styrelsen om förslaget?
Wartiainen förklarar att de redan har en planerad föreläsning den 15 december, som handlar
om medicinsk utveckling och kampen för jämställdhet i Indien. Det kan eventuellt kopplas till
temat för festivalen, som är hållbar utveckling. Emellertid vill arrangörerna fokusera på det
snävare temat ”Green Winter”, vilket gör kopplingen till vårt planerade föredrag aningen
mer långsökt. Greve nämner den planerade filmvisningen, ”Before the floods”, som
eventuellt skulle kunna arrangeras i samband med festivalen.
Persson påpekar att det kunde vara ett bra värvningstillfälle för UF, om vi kunde
representeras med ett bokbord eller liknande. Styrelsen kommer överens om att Persson
ska höra av sig till Sensus och acceptera inbjudan.
14. UFS
Forsberg redogör muntligen för diskussionen: Hur anser UF Uppsala att UFS borde fungera?
Kanske borde förbundet vara mer av en paraplyorganisation, än en egen förening? Hur ska
detta i sådana fall förmedlas till UFS? Detta anser han att styrelsen bör fundera på, för att
sedan diskutera vid senare tillfälle. Resten av styrelsen instämmer.
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15. Kassarutiner
Bakgrund: Ytterligare klargöranden av kassarutinerna behövs. Bungerfeldt klargör att
kassaansvariga måste ta med färdiga men icke-uthämtade medlemskort till varje föreläsning
och event. Hon åtar sig att förtydliga detta för kassaansvariga.
16. PR informerar
Bakgrund: Nyström och Ludvigsson redogör muntligen för diskussionen:
Framför allt vill de ha styrelsens synpunkter på affischeringsschemat. Hvalgren anser att det
är svårt att affischera på nationerna: många nationer vill inte sätta upp affischer, eller gör det
alldeles för sent. Wartiainen och Ludvigsson anser att större campus med många
anslagstavlor skulle gynnas av fler ansvariga affischerare. Bungerfeldt påpekar att nationerna,
kårhuset och andra med svåråtkomliga platser skulle kunna vara föremål för mer långsiktiga
rekryteringsaffischer, medan aktuella föreläsningsaffischer hänvisas till olika campus. Persson
påpekar att infallet att trycka upp programblad på A3-papper, som egentligen var ett misstag,
visade sig vara en otroligt bra idé. Kanske skulle programblad i A3-format i fortsättningen
sättas upp på alla campus, och även på Stadsbiblioteket och i Studentbokhandeln? Resten av
styrelsen instämmer. Ludvigsson förklarar att hon och Nyström kommer att ta fram ett nytt
affischeringsschema, med uppdaterade affischeringsplatser. Även ämbetspersonerna bör
skriva upp sig på den.
Vidare förklarar PR-ansvariga att de gärna vill göra om UF:s logga. Planer på det har funnits
under lång tid, men nu ska det förhoppningsvis bli av. Nyström hävdar att PR-gruppen skulle
kunna få fram ett förslag till början av nästa termin. Persson förklarar att det finns planer på
att köpa in nytt material, t.ex. kaffekoppar. Men innan det kan ske måste vi ha en aktuell
logotyp.
Ludvigsson förklarar att hon och Nyström dessutom vill diskutera vem som har ansvaret för
hemsidan: borde det vara PR-ansvariga, webbredaktören, eller någon annan i styrelsen? De
anser att det är orimligt att Karpefors ska ha ansvaret över dubbla hemsidor. Persson
instämmer, och argumenterar för att hon borde ha det övergripande ansvaret över driften
av hemsidan, men att varje utskott bör ha egenansvar för sin respektive del av siten.
Nyström och Ludvigsson säger att de kan ansvara över generell marknadsföring av event.
Wartiainen tycker att det vore bra om hemsidan kunde innehålla ett kalendarium, så att
medlemmarna redan i förväg kan planera in föredrag och dylikt.
Karpefors förklarar att han har importerat den gamla databasen till den nya hemsidan. Det
finns därmed väldigt mycket rådata att tillgå, till exempel engelska texter till respektive
utskotts del av siten. Saken är bara den att någon måste åta sig att koppla texterna dit de hör
hemma. Persson åtar sig att göra det. Vidare anser Karpefors att det bästa nog är att han
även i fortsättningen ansvarar för hemsidan, eftersom han har mest datavana. Slutligen anser
han att alla utskott som sysslar med extern kommunikation (så som PR-gruppen,
programgruppen och aktivitetsgruppen) borde länka till hemsidan i sina facebookevent.
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17. Storstädning av kontor
Bakgrund: Kontoret skulle behöva en ordentlig resning och uppstrukturering innan jul.
Datum för detta bör bestämmas.
Forsberg undrar över arkivering – visst är det så att UF har arkiveringsutrymme på Carolina
Redeviva? Detta borde utnyttjas mer än vad vi gör i nuläget. Dessutom borde styrelsen
fundera över vad vi vill göra av väggarna i UF-lokalen: han anser att det är himla mycket
gamla gubbar som sitter uppe på dem i nuläget.
Persson vill byta ut gardinerna.
Styrelsen beslutar att förlägga storstädningen till den 11 december, kl. 11.00.
18. Julfesten
Bakgrund: Persson har pratat med stationschefen och föreslår den 17 december som
datum för julfesten. Styrelsen accepterar förslaget. Persson förtydligar att aktivitetsgruppen
ansvarar för arrangemanget. Heine och Greve instämmer.
Forslund lämnar mötet kl. 16.49.
19. Get Active mingel vår 2017
Bakgrund: Då det varit svårt att få till ett mingel på våren tidigare år så föreslår Persson att
styrelsen bestämmer ett datum redan nu för att underlätta planeringen. Terminen börjar den
16 januari, varför datum rimligtvis borde vara i anslutning till detta datum.
Styrelsen bestämmer sig för att preliminärt boka in den 23 januari till vårterminens Get
Active-mingel. Heine undrar om det är tänkt att minglet ska hållas på Uplands? Persson ser
ingen anledning att byta lokal.
Ludvigsson informerar om att årets välkomstmässa kommer att hållas på UKK den 13
januari. Alla styrelsemedlemmar som kan närvara får hemskt gärna göra det.
20. Styrelse och ämbetsresa
Bakgrund: Tidigare år har det pratats om att åka till Dublin för att hälsa på vår
syterförening på Trinity College. Är detta något som styrelsen finner intressant även i år?
Förslaget möter stort gensvar. Det föreslås att resan bör äga rum någon gång i februarimars, innan priserna går upp alltför mycket. Persson åtar sig att ta kontakt med vår
systerförening.
21. Övriga frågor
Karpefors undrar om UF inte kunde börja arbeta med mer nyskapande typer av
marknadsföring? Som exempel nämner han KIT-videor, ett koncept som borde kunna
utnyttjas av föreningen. Rörliga bilder borde fungera bra för at locka folk och marknadsföra
olika delar av föreningen. Ludvigsson och Nyström instämmer, och ska fundera över saken.
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

Colmsjö lämnar mötet kl. 16.59
Tybrandt berättar att UFS ska ta fram en jämställdhetspolicy. Därför vill förbundet att alla
styrelsemedlemmar ska fylla i en enkät, som Tybrandt kommer skicka ut till resten av
styrelsen. Tybrandt tycker själv att enkäten är aningen problematiskt utformad, men anser
ändå att det vore bra om styrelsen kunde fylla i den.
22. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas den 11 december kl. 14.00. Forslund har
fikaansvar. Beslutet fattas kl. 17.00.
23. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 17.01.

Justerare: Isa Lappalainen

Datum:_____________

____________________________________________________________________
Justerare: Eva Forslund

Datum:_____________

____________________________________________________________________
Sekreterare: Katarina Bungerfeldt

Datum:_____________

____________________________________________________________________
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