Uppsala den 16 februari 2016

Protokoll: Extrainsatt styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 16 februari 2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 17.10
Närvarande: Åström, Englund Davidsson, Aldin, Hernnäs, Persson, Runold, Brors, Sundström
Frånvarande: Gzrechnik Mörk, Marköö, Pålsson, Gladh, Ingemarsson
Firmatecknare: Linnéa Åström, ordförande; Vendela Runold, vice ordförande; Linnea Englund Davidsson, kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Brors väljs till sekreterare kl 17.10 och Runold och Sundström till justerare kl. 17.10.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns kl 17.11.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Dagordningen godkänns kl 17.13.
Runold och Hernnäs anmäler övriga frågor.
5. Inadjungering av Sofia Wirell, Marta Lindström från valberedningen och Kristy Kaden
Styrelsen beslutar att inadjungera Sofia Wirell, Marta Lindström och Kristy Kaden kl 17.14.
6. Val av ny redaktör
Wirell, Lindström och Kaden kommer in på mötet 17.14.
Kaden presenterar sig själv; hon är assistent på Uttryck och har sysslat länge med journalistiskt arbete. Wirell läser upp valberedningens nominering för Kaden.
Vi beslutar att genomföra en stängd votering. Styrelsen beslutar att välja Englund Davidsson till
rösträknare kl 17.18.
Styrelsen beslutar att välja Kristy Kaden till posten redaktör för verksamhetsåret 2015/2016 kl
17.21.
Lindström, Wirell och Kaden kommer in 17.21.
Wirell och Lindström lämnar 17.22.
7. Grafisk profil
Aldin berättar om det nya förslaget till grafiska profilen.
Han har tre nya förslag och den enda skillnaden mellan de tre är loggans utseende. Styrelsen har
åsikter om den svarta texten och mörkblå bakgrunden och föreslår en mer ljust blå världskarta.
Åström föreslår att ha en mer enhetlig färg i loggan, en tydlig blå. Sundström föreslår att ha den
engelska titeln under den svenska. Aldin får i uppdrag att göra loggarna mer enhetligt blå, världskartan ljusare samt förslaget med “rutor” med större rutor för att sedan diskutera det igen. Frågan
om grafisk profil bordläggs.

8. Val av nya styrelseposter
Förra styrelsemötet pratade vi om att utöka styrelsens omfattning utan att komma till konsensus. De
poster som ska diskuteras är UMUN-projektledare, aktivitetsansvarig, Debate Club-ansvarig och
webbredaktör. Persson känner fortfarande att aktivitetsansvarig borde bli två poster och att de ska
dela arbetet fritt, så länge allt är mer organiserat och strukturerat kring arbetet för aktivitetsansvarig.
Hernnäs tycker att det är en bra idé med två aktivitetsansvariga i styrelsen.
Hernnäs föreslår ett UFS-möte före styrelsemötet i Lund. Hernnäs lämnar 17.47.
Åström tycker inte vi ska jämföra expandering av aktivitetsansvarig med den generella frågan om
utökningen av styrelsen. Styrelsen finner konsensus om att ha två aktivitetsansvariga och beslutar
därför att ha två aktivitetsansvariga i styrelsen nästa år.
Angående webbredaktören tycker Kaden att det skulle vara en bra idé på grund av ökat ansvar vilket leder till en motiverad webbredaktör och Englund Davidsson, Runold, Persson och Åström håller med. Kaden tycker ett alternativ kan vara att de två redaktörerna kan ha mer ansvar för webben,
men anser samtidigt att det kan vara svårt och att en webbredaktör i styrelsen därför är ett bättre
förslag. Aldin håller med men tycker att webbtidningen borde vara mer utvecklad innan det blir en
styrelsepost, men anser samtidigt att det kommer ske snabbare om webbredaktören sitter i styrelsen.
Runold föreslår att det kan framgå i utlysningen att posten är under utveckling. Brors och Sundström tycker att det är en bra idé. Styrelsen finner konsensus om att ha webbredaktören i styrelsen,
men vi tar inget formellt beslut innan vi hört Ingemarssons åsikt.
Vad gäller UMUN-projektledaren berättar Åström att kontraktet med FN-föreningen om UMUN
behöver omskrivas om vi gör projektledaren till en styrelsepost. Deras UMUN-projektledare sitter i
deras styrelse vilket motiverar att vi gör samma sak. Persson tycker att mycket som sker i UMUNprojektgruppen borde diskuteras i UF och anser att projektledaren behöver stöd och bollplank.
Åström håller med; mycket av det negativa under året som gått hade med största sannolikhet kunnat
undvikas om projektledaren hade suttit i UF-styrelsen. Eftersom projektet fortgår under hela verksamhetsår tycker Åström att projektledaren ska sitta i styrelsen.
Runold anser att de negativa aspekterna med årets projekt hade kunnat undvikas med en styrelsemedlem, men samtidigt tycker hon att vi borde utvärdera årets projekt mer generellt innan vi tar ett
beslut. Styrelsen tycker det är rimligt och bestämmer att vi ska ta diskussionen om UMUN-projektledaren efter den mer generella diskussionen.
Åström frågar om PR-ansvariga och programsekreterarna vill utöka till tre personer per post. Gzrechnik Mörk kommer in 18.07. Han tycker att det borde vara tre personer som programsekreterare
och ingen assistent.
Gzrechnik Mörk och Aldin går 18.10.
Runold tycker att det Gzrechnik Mörk säger låter rimligt, men undrar om det är en bra idé att ta bort
en ämbetspost då det eliminerar en möjlighet till engagemang i föreningen. Åström tror att man kan
ha en liknande roll i programgruppen. Kaden håller med Runold och tror att det är bra att ha en assistent. Persson föreslår tre programsekreterare och en programassistent. Sundström och Åström
tycker det är en bra idé.

Aldin kommer in 18.12.
Runold tycker att det är en bra idé att minska arbetsbördan för programsekreterarna.
Styrelsen finner för tillfället konsensus om tre programsekreterare.
Vad gäller Debate Club-ansvarig tycker Sundström inte att det borde vara en styrelsepost, men å
andra sidan tycker han att den organisatoriska biten talar för att ha en Debate Club-ansvarig i styrelsen - då det gynnar de olika utskotten likvärdigt och gör de jämställda organisatoriskt sett.
Englund Davidsson tycker inte att det borde vara en styrelsepost, utan att man istället ska satsa på
att öka kommunikationen med styrelsen. Brors håller med.
Marköö kommer in 18.16.
Sundström tycker i så fall att det borde vara tydligare till vem Debate Club rapporterar till, om det
inte ska vara en styrelsepost. Persson tycker det är en bra idé med Debate Club-ansvarig i styrelsen
och att vi riskerar att förlora dem annars.
Gzrechnik Mörk kommer in 18.18.
Åström tror det ökade ansvaret kan skrämma iväg eventuella kandidater. Runold ska prata med Schrage och sedan tar styrelsen upp diskussionen igen.
Vi tar upp diskussionen om programsekreterarna igen. Marköö tror att tre personer på posten kommer leda till kommunikativa svårigheter och tycker två personer fungerar bra.
Persson och Marköö tycker att assistentposten är viktig då den möjliggör deltagande i föreningen
utan att sitta i styrelsen. Gzrechnik Mörk och Åström tycker att det borde vara fler assistenter, som
kan delta på en föreläsning ungefär varannan vecka. Marköö tycker att det finns en poäng med att
ha en assistent.
Styrelsen finner konsensus angående två programsekreterare och tre assistenter. Runold påpekar
vikten av att upprätthålla marknadsföringen av programgruppen, trots fler assistenter. Gzrechnik
Mörk och Marköö berättar att de ska testköra ett så kallat “trainee-program” i programgruppen för
att fler ska få testa på assistentrollen i programverksamheten.
9. Övriga frågor
Runold: Fredrik Hehl som höll i improvisationsteater på kick-offen vill att vi ska donera hans arvode till valfri välgörenhet. Bland alternativen Röda Korset i Uppsala, Läkare utan Gränser i Syrien,
Wikipedia och Amnesty vinner Läkare utan Gränser med 5 röster.
Persson går 18.35.
Hernnäs: Frågan är struken.
Åström berättar att besöket från den amerikanska ambassaden kommer att ske den 8 mars kl
14-15.30.
Persson kommer in 18.42.
Marköö berättar om en frukostträff med en parlamentariker från Afghanistan; datum för detta kommer senare.
Englund Davidsson har bokat biljetter till Lund och hon kommer skriva ut allas biljetter.
10. Mötets avslutande

Mötet avslutas 18.45.

