Uppsala den 16 oktober 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 18.11.
Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Julia Yates, Peter Peltola, Edwin
Sönnergren, Sophie Sjöqvist, Siri Sylwan, Henrik Karlsson.
Frånvarande: Kajza Janson, Karolina Markgren, Alva Westlund.
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att utse Louise till sekreterare, samt
att utse Daniel och Lisa till justerare, klockan 18.12.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelsefördraget, klockan 18.13.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Punkt två togs bort. Ändrat datum på mötesdokumentet.
Övriga frågor: Peter, Edwin, Lisa, Louise, Julia.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.14.

5. Föregående mötesprotokoll
Det har tagits hand om. Finns påskrivna i pärmen och på anslagstavlan. Det finns även på hemsidan.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Lisa. Har varot på ledarskapsutbildning. Har rapporterat in styrelsemöten till
Folkuniversitetet. Har, tillsammans med Daniel ansökt om bidrag från Folke Bernadotte Akademin,
15000. Innehar nu detta stipendium, söker för ett år. Daniel har ordat med en föreläsning som ska
hållas i sammarbete med CNN och Prime, nästa tisdag 19.15.
Kassör: Edwin har ordna budget som förhoppningsvis ska klubbas igenom idag. Tror redan nu vi
kommer få ändra budgeten vid halvåret.
Medlemssekreterare: Har fortsättningsvis haft lite it-problem. Skrivit rent protokoll från årsmötet.
Bortsett från det lagt in nya medlemmar, köpt papper och beställt nya kuvert inför nästa medlemsbrev.
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PR-ansvariga: Peter, har ordnat med programbladet i helgen. Gick bra och fort att ordna. Har sänkt
upplagan på programbladet, nu 6400 ex. Kommer förhoppningsvis imorgon. Han använt en del av de
pengar som tilldelades pr för att marknadsföra via facebook. Använde det för att marknadsföra inlägg
om de ämbetsposter som var utlysta. 3900 som såg den grejjen, men inte mycket aktivitet kring den.
Nästa gång ska vi förslagsvis ta ett inlägg om en föreläsning.
Programsekreterare: Sophie berättar att programet för november/december är klart nu. Ska ha
sammarbete med filosofi institutuinen och ordna en paneldebatt om nobelpriset, ska bjuda in Margot
Wallström bland annat. Har en bra programgrupp.
Redaktörer: Igår, deadline för ideer till nästa nummer. Håller på att sätta ihop en bra blanding av
artiklar. Redaktionsmöte på tisdag. Lite turer med webbredaktionen. Möte med dem efter detta. De har
börjat nu sitt arbete med webben nu.
Aktivitetsansvarig: Julia ska ha sitt första möte imorgon. Jobbat på att kunna presentera konkreta
ideer. Har startat en facebook-grupp.
Reseansvarig: Frånvarande.

7. Avsättande av Emma Bergström som webbredaktör
Emma Bergström meddelade redaktörerna för ett par dagar sedan att hon har fått anställning på
Migrationsverket och därför inte kommer att ha tid att sin ämbetspost som webbredaktör.
Styrelsen beslutade
att avsätta Emma Bergström som webbredaktör för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 18.29.

8. Tillsättning av Markus Rylander som webbredaktör
Redaktörerna bedömer att det är viktigt att arbetet med webben kan börja så snart som möjligt. Vi har
därför tillfrågat en av redaktionens mest engagerade skribenter, Markus Rylander, som vi tror skulle
göra ett mycket bra jobb som webbredaktör. Markus skickade in en ansökan den 9:e oktober och har
efter det haft ett möte med den andre webbredaktören, Jens Lindqvist. De verkade ha likartade idéer
om hur de vill driva webben, och vi tror att samarbetet mellan dem kommer fungera väldigt fint. Driven,
har många ideer.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Markus Rylander som webbredaktör för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 18.31.

9. Utlysning av IT-assistent
Jag, Louise, skulle vilja utlysa posten som "it-assistent", vars primära uppgift skulle vara att göra om
ufuppsala.se, vilket jag tycker är aktuellt. Under början av hösten har det varit mycket bekymmer med
hemsidan, och jag känner att jag inte riktigt hinner med. Därav har jag kommit underfund med att det
vore för mycket för mig att ta på mig att göra om hemsidan själv. It-assistentens primära uppgift skulle
vara att göra om hemsidan, men jag tycker även det vore skönt att ha någon som är kunnig inom
området att rådfråga. Eftersom det ej är något brådskande föreslår att sista ansökningsdag ska vara
den 11 november. När sidan ska ha nypremiär blir upp till den som tillsätts. Styrelsen kommer överens
om att detta är en post där vi bör begära arbetsprov. De flesta i styrelsen har ideér om vad som kan
göras med hemsidan. Personen i fråga bör således vara beredd på att sammarbeta. Ser även gärna
ett tätt sammarbete med webbredaktörerna.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som IT-assistent för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 18.41.
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

10. Antagande av budget
Edwin har önskat att vi antar en budget, se appendix A. För att vi ska ha en riktlinje, kan justeras om
det blir nödvändigt.
Styrelsen beslutade
att anta budget enligt förslag i appendix A, klockan 18.57.

11. Fastställan av Per Capsulam: Tillsättning av fotoämbetspersoner
Vi tog beslut om att tillsätta fotoämbetspersoner. Detta måste fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om tillsättning av fotoämbetspersoner, klockan 18.57.

12. Övriga frågor
Peter: Två paket kaffe har gått åt sedan i fredags. Har köpt kaffe en gång i veckan som försvinner i
köket. Föreslår att det ska förvaras i lokalen.
Lisa: Hur går det med studiecirklar? Måste registrera studiecirkeln på nätet. Har skickat ut ett mail om
hur man gör. Måste registrera varje studiecirkel för sig. Måste redan ha personuppgifter på alla
medlemmar. Samla in när ni har nästa möte. Efter det kommer färdigtryckta närvarolistor på posten.
Påminner om att man gärna får rapportera in flera studiecirklar. För föredragen, ska skickas in varje
termin. Den som är kassa 1 ska skriva under dessa blanketter.
Edwin: Ung media. Förbund för föreningar som har medieverksamhet, vilket vi har. Kan söka olika
bidrag inom denna förening. Årsbidrag på 2000 kronor. Bra om vi kunde få pengar per medlemmar.
Redan medlem i ett förbund, vet därav ej hur det skulle fungera. De ordnar även evenemang som kan
vara intressanta för medieverksamheten.
Julia: Vill utlysa posten som aktivitetsassistent. Skickar in beslutsunderlag via per capsulam. Det har
inte kommit in några ansökningar till ansvarig för debate-club. En tjej som heter Linnea har uttryckt
intresse. Vore bra om verksamheten kom igång så snart som möjligt. Ta in en ansökan från henne,
sen får hon dra igång. UF fest med alla ämbetspersoner, preliminärt datum 15/11. Bör även ha ett
Glöggmingel för alla medlemmar. Ska kolla över datum och så vidare.
Louise: Nästa medlemsbrev ska snart skickas ut. Vill ha all hjälp hon kan få från styrelsemedlemmar
samt ämbetspersoner. Kommer vara i lokalen från 12.00 den 23/10. Vill diskutera hur ämbetspersoner
kan känna sig mer delaktiga i föreningsarbetet. Föreslår att de ska få komma på styrelsemöten om de
vill. Siri påpekar att de kanske inte kommer på styrelsemöten och att det vore viktigare med andra
aktiviteter. Daniel, det går bra att inadjugera, men inte permanent närvarorätt. Kom fram till att
ämbetspersoner ska kunna inadjugeras på styrelsemöten. De ska i sådant fall säga till i förväg så vi
vet att de kommer. Kanske mest aktuellt om vi kommer tala om något som rör deras verksamhet. Vi
talade även om att de bör få tillgång till lokalen. Daniel, påminn era ämbetspersoner om att kolla så
korten fungerar. De ska komma in i lokalen.

13. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas Onsdagen den 31 oktober 18.00, samt
att utse Edwin till fikaansvarig, klockan 19.31.
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14. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 19.32.
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