Uppsala den 4 oktober 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.25.
Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin Sönnergren, Siri Sylwan, Alva
Westlund, Sophie Sjöqvist, Louise Gellin, Karolina Markgren
Frånvarande: Kajza Janson, Henrik Karlsson
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.
2. Inadjungering av Joakim Henriksson och Karin Lidén
Styrelse beslutade
att inadjungera Joakim Henriksson och Karin Lidén för resten av mötet, klockan 18.27.
Joakim och Karin kom 18.28.
3. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att utse Louise till sekreterare, samt
att utse Karolina och Peter till justerare, klockan 18.30.
4. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallekseförfarandet, klockan 18.31.
5. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Stod fel datum i dagordningen, ändrats.
Övriga frågor: Sophie, Daniel, Louise och Lisa.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen efter ovanstående ändringar, klockan 18.32.
Sophie gick 18.32.
6. Föregående mötesprotokoll
Finns ännu inte uppe på hemsidan. Är påskrivet och insatt i pärmen, samt uppsatt.
Sophie kom tillbaka 18.33.
7. Rapporter från styrelseledamöter
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Ordf. och vice: Lisa har främst jobbat på bli aktiv-träffen, och Daniel har förberett mycket inför
årsmötet.
Kassör: Edwin har nu ett utkast av årets budget, kommer tas beslut om denna vid nästa styrelsemöte.
Vill gärna ha in kommentarer innan dess. Vill påpeka att det fungerat bra med kassan, har diffat som
mest 15 kronor.
Medlemssekreterare: Louise har fortfarande problem att skicka ut medlemsbreven. Sedan idag har
hemsidan legat nere, jobbar med att lösa detta så snart som möjligt. Har i övrigt främst lagt in nya
medlemmar.
PR-ansvariga: Sen senast har det mest varit kaos. Denna vecka var inte en rolig vecka för
affischering.
Programsekreterare: De jobbar med nästa program, endast fyra punkter som finns kvar att fylla.
Försöker kontakta Uppsala Universitet om Nobelföreläsning, vilken var en stor succé förra året.
Sophie gick 18.39.
Redaktörer: Tidningen har kommit, idag, och imorgon kommer de ha releasefest. Kommer komma ut
till medlemmar snart. Siri och Henrik har haft sitt första redaktionsmöte för terminen, och det kom
många personer. De har beslutat att temat för nästa nummer kommer vara migration
Reseansvarig: Alva har fortsatt jobba med schemat för resan. Redo för biljett släpp nästa vecka.
Sophie kom tillbaka 18.40.
8. Information och frågestund med UFS-gästerna
Joakim är förbundsordförande och Karin är förbundsekonom, för UFS. De är hos oss i Uppsala på
studiebesök. För att få se hur vi arbetar fick de vara med på ett utav våra styrelsemöten.
Något som har varit uppe på tapeten ett tag, men som återigen tagits upp till diskussion är en
gemensam medieportal för UFS. Joakim verkar vara mycket villig för att arbeta för en gemensam
medieportal, som kan vara öppen för radio, webbtidingar och tidningar. Främst för att det vi gör inom
vår egen förening ska synas mer.
Kommer ha konvent i Linköping i vår med tema ”sciens and politics”. UFS har beslutat att varje
förening får en gratis biljett. Kan experimentera lite fritt om hur den skall delas ut, och till vem.
Numera kan man söka bidrag för samarbete mellan lokalföreningar. Man kan få totalt 20 000 kronor.
Alva tycker detta är mycket intressant då resegruppen kommer träffa och ha gemensamma aktiviteter
med UPF Lund under höstens resa. Det som gäller för stt kunna söka bidrag för är att det ska gå till ett
enda projekt och 20% ska finansieras av andra, inte UF utan till exempel andra stipendium eller
bidrag.
Sophie frågar hur det fortsättningsvis kommer fungera med Sida bidraget. Under förra året var detta
på prov. Alla föreningar använde inte upp sina bidrag, vet därför inte riktigt hur positivt Sida ställer sig
till ännu ett år. Vi uttrycker önskemål om möjlighet att förhandla om en lägre pott, då det nu måste
handla om 10 000 kronor.
9. Tillgång till UMUN:s bankkonto för UMUN:s projektledare
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Som nämndes på föregående styrelsemöte behöver UMUN:s projektledare Maria Karlsson, 8504041420, tillgång till UMUN:s bankkonto (Swedbank, clearingnr. 83816, nummer 903 591 1115) för att
kunna genomföra planeringen av nästa års FN-rollspel.
Styrelsen beslutade
att ge Maria Karlsson tillgång till UMUN:s bankkonto under verksamhetsåret 2012/2013, klockan
18.57.
10. Antagande av policy för ersättning av privata utlägg
En del i vårt jobb med att försöka undvika den typen av händelser som vårens förskingring har kommit
att bli att ta fram en policy för ersättning av privata utlägg. Det här utkastet (Appendix A) har tagits
fram av Daniel och Lisa för just detta ändamål. De tar gärna emot förslag till hur man kan förbättra
policyn, men om inga större förändringar föreslås vore det bra om vi kunde anta dokumentet redan nu.
Mindre förändringar kan göras genom avslag på förslaget och antagande av ett alternativ direkt på
mötet.
Edwin menar att det bör vara tydligare språk. Måste vara mer självklart vad som man kan få ersättning
för. Begreppet “individuella fördelar” togs upp som något som är svårare att förstå. UF ska stå för
sådant som UF ska ha glädje av. Edwin föreslog att det skulle ges till en punkt om vad som inte är ok
att få ersättning för.
Sophie gick 19.04.
Meningen med policyn är att det inte ska bli frågor varje gång man vill ha ersättning för private utlägg.
Det ska vara till för saker som händer regelbundet.
Sophie kom tillbaka 19.06.
Vi beslutade att ändra en mening i policyn under rubriken “Huvudregel för ersättningsgrundande
utlägg”. Vi kom fram till att “individuella fördelar” är saker som är “egennyttiga” och således ej bra för
UF, endast för den enskilda personen.
Styrelsen beslutade
att inte anta dokumentet ”Utkast, Policy för ersättning av privata utlägg” som officiell policy för
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, men
att anta dokumentet ”Utkast, Policy för ersättning av privata utlägg. Version två” som officiell policy för
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, klockan 19.11.
11. Studiebesök från Forum Syd
Som nämndes på föregående styrelsemöte finns det en önskan från Forum Syd att komma på
studiebesök för att se hur bidragen vi får från dem används. När och under vilka omständigheter kan
vi genomföra detta?
Vi har egentligen redan täckt antalet Forum Syd föredrag. Under resterande av programmet finns
ingen föreläsning med Forum Syds tema. Lämnar det öppet till nästa program istället. Sophie och
Kajza ska kolla upp eventuella datum, och återkommer.
12. Jubileum
UF har funnits till i ungerfär den form vi känner till idag sedan februari 1948. Detta innebär att det är
65-årsjubileum för föreningen nästa år, och det tycker vi bör uppmärksammas. Förra gången det var
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större jubileum var 2008 och det var då man gav ut jubileumsskriften och man hade en större sittning
med inbjudna gäster och intresserade medlemmar. Har styrelsen några idéer på hur vi ska fira att UF
nått pensionsåldern?
Vi var rörande överens om att en stor fest bör ordnas, i form av en gasque. Vi beslutade att ordna en
arbetsgrupp, bestående av Edwin, Karolina, Alva, Siri, Sophie, Louise, Daniel och Lisa.
13. Marknadsföring via Facebook
UF har en relativt liten verksamhet i sociala medier. I dagens läge når vi ut till lite över 1 100 personer
på Facebooksidan och UF Events har lite över 400 medlemmar. Med tanke på dagens medlemsantal
och våra ambitioner skulle dessa siffror behöva öka. Därför skulle marknadsföring på webben behöva
göras samtidigt som andra publicitetshöjande åtgärder sätts in. Ett provbelopp på 300 kronor föreslås
till att marknadsföra UF på Facebook och möjligtvis andra medier. För detta räknar vi med att nå ut till
cirka 9000 personer.
Peter påpekar att det är konstigt att vi inte fått fler följare på Facebook. De 300 kronor som önskas
skulle användas till riktad marknadsföring på Facebook.
Vi kom in på diskussionen om vilka andra sätt vi kan förbättra vår marknadsföring på. Det kom upp att
vi vill utöka vår målgrupp, och främst röra sig till BMC och så vidare. Då nästa UFS konvent kommer
ha temat “Sciens and politics” föreslog Lisa att vi bör ta hjälp av projektgruppen för att få ideér om hur
detta skulle kunna ske. Peter och Karolina uppmanade resterande av styrelsen att maila alla ideér
angående marknadsföringen till dem.
Styrelsen beslutade
att avsätta medel motsvarande 300 kronor för att marknadsföra UF på Facebook, klockan 19.34.

14. Framtida resor och resegruppens utformning
Alva har uttryckt en önskan om att förändra strukturen och funktionen hos resegruppen enligt följande
förslag. Detta vill hon diskutera med resten av styrelsen för att få ett större perspektiv.
Alva har varit I nära kontakt med resegruppen i Lund och kan se klara fördelar med hur de arbetar.
Förslagen hon lägger fram är att ha en fast resegrupp på 6-10 personer, således inga öppna möten.
Man skickar in en kort motivering till varför man vill vara med, och urvalet sker därefter. De arbetar
tillsammans och alla är säkrade biljetter. Detta skulle leda till att alla som varit engagerade får åka
med på den resa de varit med och planerat, men det förutsätter att antalet biljetter som tillägnas
styrelsen minskar till två eller tre biljetter. Resegruppen skulle bytas ut efter varje resmål, således en
ny grupp varje termin.
Detta kan dock leda till att vissa som vill bli aktiva i mitten av terminen utesluts. Det kom upp förslag
om att inte tillsätta hela gruppen på en gång, utan ha några platser öppna under terminen. Det är
härligt att det är högt tryck på resebiljetterna när de släpps, styrelsen är orolig för att det inte skulle
finnas tillräckligt med övriga biljetter för det. Om man minskar antalet biljetter som går direkt till
styrelsen skulle dock antalet övriga biljetter ej minska.
Alva ska fundera mer på vilka eventuella ändringar som kan göras angående arbetet i resegruppen,
och återkommer senare.
Paus i mötet 19.53.
Mötet återupptas 20.05.

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

15. Fastställande av ansvarig utgivare för Uttryck
Patent- och Registreringsverket kräver att vi fastställer ansvarig utgivare för Uttryck.
Styrelsen beslutade
att fastställa Daniel Kjellén som ansvarig utgivare för Uttryck – Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas
magasin, klockan 20.05.
16. Utlysning av reseassistent
Reseansvarig behöver en högra hand till hjälp med reseplanerandet.
Styrelsen beslutade
att utlysa reseassistentsposten för verksamhetsåret 2012/2013, sista ansökning 10/10 2012, klockan
20.07.
17. Utlysning av marknadsföringsansvarig
PR-ansvariga har uttryckt en önskan om att utlysa en marknadsföringsansvarig för att kunna öka
rekryteringen av nya medlemmar. Deadline för ansökningar sätts till 18 oktober. Kommer fungera som
en ämbetspost, då Karolina och Peter har bestämt sig för att de inte ska ha en grupp.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som marknadsföringsansvarig för verksamhetsåret 2012/2013 med sista
ansökningsdag 18 oktober, klockan 20.09.
18. Tillsättning av programassistent
Efter att ha intervjuat fem otroligt kompetenta och intresserade sökande till posten som
programassistent har vi nu gjort vårt val. Vi finner att Connor Stevens, med sin gedigna bakgrund
inom såväl välgörenhet som politik passar bäst för posten. Han var den enda av de sökande som
närvarade på vårt programmöte, och har visat ett starkt intresse för vår organisation. Det visar på ett
starkt engagemang och vilja att under sitt utbytesår välja att söka en så pass krävande ämbetspost,
och detta är också något vi har sett under intervjun. Connors bakgrund kommer bidra med en
kompetens som idag saknas oss, och att hans modersmål är engelska ser vi som något positivt. Vi vill
fortsätta arbetet för ett internationellt program, och hans kunskaper kring ekonomi, världshändelser
och ämnen som sällan uppmärksammas i media kommer att utveckla och förbättra programmet.
Connor har beskrivit ämbetet som "a once in a lifetime opportunity" och vi tror att han kommer göra ett
utmärkt jobb för både programmet och föreningen i sin helhet.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Connor Stevens som programassistent för verksamhetsåret 2012-2013, klockan 20.12.
19. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Avsättande av medel för Bli aktiv-träff
Vi har tagit ett beslut om avsättande av medel för Bli Aktiv-träff genom Per Capsulam. Detta beslut bör
vi nu fastställa.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam beslut om avsättande av medel för bli aktiv-träff, klockan 20.12.
20. Tillsättning av webredaktörer
Ansökningsperioden till webbredaktörsposterna gick ut den 17:e september. Vi fick in två ansökningar
och har gjort två intervjuer.
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Vi vill nominera Jens Lindqvist och Emma Bergström till posterna som webbredaktörer.
Jens Lindqvist har stora erfarenheter både av UF och Studentradion, han har skrivit för Uttryck tidigare
och var ansvarig för UF radio under förra kalenderåret. Han läser just nu medieteknik vid Södertörn
och har tidigare läst media & kommunikationsvetenskap i Uppsala, kurser som är till stor nytta i
arbetet med webben. Vi är övertygade om att Jens kommer att göra ett mycket bra jobb som
webbredaktör, och vi tror också att samarbetet mellan radion, webben och papperstidningen kommer
att gynnas av att han tillsätts.
Emma Bergström har skrivit för både papperstidningen och webben tidigare. Hon var särskilt aktiv i
webbredaktionen under förra året och är nu motiverad att gå vidare och själv axla rollen som redaktör.
Vi tror att Emma kommer att lyckas väl med uppgiften att engagera och vägleda webbredaktionens
skribenter, och att hon kommer att göra ett mycket bra jobb som redaktör.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Jens Lindqvist och Emma Bergström som webbredaktörer för verksamhetsåret 2012-2013,
klockan 20.14.
21. Utlysning av Debate Club-ansvarig
Det tycks, enligt både Daniel och tidigare Debate Club-ansvarige Carl Hygrell, finnas ett intresse för
en återuppstartad Debate Club. Därför föreslår Daniel att vi utlyser posten som Debate Club-ansvarig
för verksamhetsåret 2012/2013.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som Debate Club-ansvarig för verksamhetsåret 2012/2013 med deadline fredagen
den 12 oktober, klockan 20.17.
22. Övriga frågor
Sophie: Måste gå direkt efter bli aktiv-mötet på måndag, och kan således ej hjälpa till att städa. Övriga
styrelsemedlemmar anser att detta är ok.
Louise: Har försökt komma åt vår domänhanterare. Då hon ringde kundtjänst visade det sig att UFs
konto står på ett personummer och namn, och hon kan därav ej få ut någon information. Kontot sår på
en Chrisitian Wohlert, så Louise tog tillfället i akt att fråga om någon känner denna Christian. Det visar
sig att han finns i vår maillista, kommer troligtvis vara lätt att få tag på.
Lisa: Gav info om hur Bli-aktiv mötet på Kalmar nation kommer gå till.
Daniel: Undrar hur pass stort intresset att åka på årsmöte och forumhelg med UFS, 19-21 oktober i
Stockholm. Det finns ett intresse hos övriga styrelsemedlemmar.
23. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas på tisdagen den 16 oktober klockan 18, och
att utse Louise till fikaansvarig, klockan 20.30.
24. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20.30.
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