Uppsala 20 september 2012 kl. 18:30

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 18.42.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Sophie Sjöqvist, Kajza Jansson, Edwin
Sönnergren, Peter Peltola, Alva Westlund, Siri Sylvan och Henrik Karlsson.
Frånvarande: Karolina Markgren.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare utse Louise, samt
att till justerare utse Kajza och Sophie, klockan 18.43.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan18.44.
4. Godkännande av dagordningen
Övriga frågor: Daniel och Lisa.
Datum och tid på dagordningen var felaktiga, därav rättas det till i protokollet.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.46.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns uppe på hemsidan, men det har ännu inte skrivits under av alla
justerare.
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område
Ordf. och vice: Lisa har ordnat anmälan till LSUs ledarskapsutbildning den 7 oktober. Åtta personer
från styrelsen kommer att åka. Lisa har även ordnat anmälan till folkuniversitetets cirkelledarutbildning,
kommer äga rum den 25/9. Lisa och Daniel har intervjuat radioansvariga, och utsett Simon Sander.
Daniel har varit med i radio och varit till hands och hjälpt till där det behövs.
Kassör: Edwin berättar att vi inte längre kan få fakturor från Smålands. Han har istället ordat ett kort
som ska medtagas på eftersnack. Det bör komma nästa vecka. Börjar få mer koll på föreningens
ekonomi och har satt upp en preliminär budget. Detta år har föreningen en aning mindre intäkter och
måste anpassa budgeten därefter.
Medlemssekreterare: Louise har främst lagt in nya medlemmar. Årets första medlemsbrev har skickats
ut. Dessvärre blev det en hel del returer som hon nu försöker reda ut genom att höra av sig till dessa
medlemmar för att ta reda på eventuell adressändring. Louise har just nu problem att skicka ut
nyhetsbrev. Hon har kontakt med Egil, fd. it-ansvarig, för att få hjälp.
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PR-ansvariga: Peter berättar att han och Karolina jobbar på att göra striktare rutiner, främst gälande
affischer. Dessa kommer nästa vecka. De ska även ordna visitkort till styrelsen inom kort.
Programsekreterare: Sophie och Kajza har hållit i fyra föreläsningar än så länge, och detta har gått
bra. Snart kommer några extrainsatta föredrag. De har haft sitt första programgruppsmöte vilket var
mycket lyckat, många intresserade dök upp. Ansökningstiden för programassistent har nu gått ut och
de kommer inom kort intervjua de som ansökt.
Redaktörer: Siri och Henrik håller på med det sista inför årets första nummer. Numret är nu beräknat
att komma den 5 oktober. Skickas till tryckeriet på tisdag. Ska intervjua två kandidater till
webbredaktörsposterna inom en snar framtid. Första redaktionsmötet kommer äga rum den 24/9
16.00.
Reseansvarig: Alva hade sitt första informationsmöte förra veckan. Hon har en del kontakt med UPF i
Lund, som också planerar en resa till USA i samband med valet. Just nu söker Alva mest stipendier
och resebidrag. Efter det är det dags att bestämma datum för biljettsläpp.
7. Inadjungering av UMUN:s projektledare
Styrelsen beslutade
att inadjungera Maria Karlsson för info om UMUN, klockan 19.00.
Maria kom 19.02.
8. Information från UMUN:s projektledare
Maria gick främst igenom vad UMUN står för och vad det innebär. Kort och gott är det ett FN-rollspel
som kommer utspela sig över en helg, tre dagar. Det börjar med en introduktionsföreläsning som
antingen kan hållas på fredag förmiddag, direkt innan rollspelet, eller på torsdag kväll, i sådant fall
skulle det kunna vara i samband med en UF-föreläsning. Den främsta målgruppen är studenter,
alternativt de som går i trean på gymnasiet. För att hålla en bra nivå anser Maria att det är nödvändigt
att samtliga deltagare fyllt 18 år. Målet är 100 deltagare. Under helgen hålls även en diplomatmiddag,
på nation.
Som Marias tidsplan ser ut idag kommer anmälan öppnas runt nyår. UMUN kommer då troligtvis
hållas i februari eller mars.
Maria har nu en projektgrupp som jobbar med henne. Det finns numera en hemsida för UMUN:
http://www.fn.se/umun2013. Maria kommer återkomma på styrelsemöten och rapportera om arbetet.
Maria gick 19.28.
9. Inadjungering av UFS-representant
Styrelsen beslutade
att inadjungera Anton Severin för info från UFS, klockan 19.28.
Anton kom 19.30.
10. Information från UFS-representant
Anton startade med att berätta lite mer om vad UFS är och vad UFS gör. UFS är en sammanslutning
av tio olika föreningar i Sverige, det grundades 2007 i Uppsala. Anledningen till att det grundades var
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för att kunna söka fler och större bidrag än vad man kunnat göra tidigare. Varje medlemsförening har
en representant tillsammans med 6 medlemmar av presidiet. De utgör tillsammans UFS styrelse som
träffas en gång i månaden. UFS är en del av LSU. UFS ska även fungera som en kunskapsbank som
alla föreningar kan ta del av, de kan till exempel hjälpa nya föreningar i starten.
Varje år hålls ett UFS-konvent. I år kommer detta arrangeras i Linköping på temat ”science and
politics”. Det kan vara bra att kolla ifall folk är intresserade att åka redan nu, för att budgeten ska
spikas. Minst 30 personer från varje förening bör åka.
En gång per termin anordnas en forumhelg, där de olika styrelsemedlemmarna kan mötas. Nästa
forumhelg kommer äga rum 19-21 oktober i Stockholm. Årsmötet kommer hållas fredagen den 19/10
samt söndagen 21/10 (tvådelat). Resor till och från Stockholm finansieras ej av UFS. Bör se över om
UF kan stå för denna resekostnad för styrelsen.
Just nu finns en utlysning till UFS almedalsgrupp uppe på UFS hemsida.
almedalsprojektgrupp den 28 oktober.

Deadline till

Har bara haft ett styrelsemöte än så länge. Fokus under detta år kommer att ligga på en ökad
professionalisering. Ska försöka öka samarbetet mellan de olika medlemsföreningarna. Två nya
presidietposter i UFS detta är. Dessa är bidragsansvarig och pressansvarig.
UFS ordförande vill under denna termin göra studiebesök till de olika medlemsföreningarna, däribland
UF Uppsala. Helst så han får vara med på en föreläsning och ett styrelsemöte.
Anton gick 19.51.
11. Resa till Washington D.C. och New York
Den 6 november detta år är det amerikanskt presidentval. Resegruppen har därmed funnit
Washington DC som ett attraktivt resmål, och önskar göra en "Presidentvalsresa" från den tredje till
den elfte november detta år. Väl i USA ser vi ingen anledning till att inte passera New York City då det
är fäste för ett flertal internationella organisationer. De kommer således flyga från Sverige till
Washington, där de spenderar första halvan av valveckan. Sedan tar de inrikesflyg till New York för att
spendera resterande av veckan där. Hemresan går från New York. Datumen är fortfarande
preliminära, men de kommer troligtvis hållas kvar.
Styrelsen beslutade
att UF-Uppsala reser till Washington samt New York i tid för presidentvalet 2012, klockan 19.56.
12. Tillsättning av radioansvarig
UF-styrelsen beslöt att på förra styrelsemötet utlysa posten som radioansvarig. Tre ansökningar kom
in och intervjuer hölls med samtliga sökande. Efter dessa framstod Simon Sander som bäst lämpad
för posten, tack vare hans erfarenhet av Radio UF från föregående termin och hans engagemang i
radiogruppen även denna termin. Simon var den som bäst kunde staka ut såväl uppnåeliga och
konkreta som visionära och framåtblickande mål för radion, och han gav en rad konkreta exempel på
hur han skulle utveckla Radio UF om han fick chansen. Därtill känner Simon väl till föreningen i stort
genom tidigare engagemang i bland annat Uttrycks redaktion.
Styrelsen beslutade
att utse Simon Sander till radioansvarig för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 19.58.
13. Utlysning av fotografposterna
Programsekreterarna behöver fotografer som kan dokumentera föredragen. Dessa är tre till antalet
och sista ansökningsdatum är 28 september. Utlysning är färdig, ska bara lägga upp.
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Styrelsen beslutade
att utlysa fotografposterna för verksamhetsåret 2012/2013 med sista ansökningsdag 28 september,
klockan 19.58.
14. Avsättning av medel till hotellnatt för Samir Amin
Den 5 november i år kommer Samir Amin till Uppsala för att hålla ett föredrag hos UF. Den
organisation som tar hit honom undrar om vi kan stå för en del av kostnaden för en hotellnatt och
föreslår ett bidrag på 500 kr. Dock är det mycket pengar, och programsekreterarna vill diskutera detta
med styrelsen.
Tidigare policy har varit att inte betala för boende. Program har dock medel avsatta för resor, och har
tidigare stått för resekostnader som uppgått till 500 kronor. Vi vill även kunna erbjuda en symbolisk
summa, den ska dock helst underskrida 500 kronor.
Styrelsen beslutade
att avsätta max 500 kronor till hotellnatt för Samir Amin, klockan 20.05.
Edwin gick 20.05.
15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas torsdagen den fjärde oktober klockan 18.30, samt
att utse Sophie till fikaansvarig, klockan 20.08.
Edwin tillbaka 20.08.
16. Övriga frågor
Daniel: Banken har begärt ytterligare ett protokoll där det står vilka som är firmatecknare. Vi gick därav
igenom det, och dessa är:
Edwin Sönnergren, Kassör och firmatecknare, 900925-1019.
Daniel Kjellén, Ordförande och firmatecknare, 890101-1513.
Lisa Lindqvist, Vice Ordförande och firmatecknare, 870627-1460.
Lisa: Uttryckte önskan om att ha en bli-aktiv träff, något som hamnat i skymundan i och med att det
saknas någon aktivitetsansvarig. Vi var överens om att detta är en bra idé. Lisa, Siri, Alva och Peter
har tillsammans tagit på sig att arrangera detta. Målet är just nu att anordna en träff innan den 15/10.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.14.

Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

