Uppsala den 31 oktober 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.06.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Julia Yates, Sophie Sjöqvist, Kajza Jansson, Edwin
Sönnergren, Peter Peltola, Alva Westlund, Siri Sylvan och. Karolina Markgren.
Frånvarande: Henrik Karlsson.
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare utse Louise, samt
att till justerare utse Edwin och Karolina, klockan 18.06.

3. Inadjungering av webbredaktörerna
Styrelsen beslutade
att inadjungera Jens Lindqvist och Markus Rylander, klockan 18.07.

4. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.08.

5. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Louise, Alva, Sophie, Julia, Lisa.
Lägger till punkten ”Tillsättning av pr-assistent” som punkt 13.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.09.

6. Föregående mötesprotokoll
Allt är fixat med föregående mötesprotokoll. Det är påskrivet och insatt i pärmen, uppsatt på anslagstavlan
samt upplagt på hemsidan.

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Daniel och Lisa var på UFS årsmöte och forumdagen i Stockholm förra helgen. Väldigt
intressant att prata med andra från utrikespolitiska föreningar. Mats Molin, som satt i UF-Uppsalas styrelse
under föregående verksamhetsår blev invald i UFS valberedning. Den paneldebatt som anordnades i
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samarbete med Prime och CNN blev en stor succé med 138 besökare. Har etablerat kontakt med Norrlands
angående jubileumsfest i februari. Lisa har framför allt haft möte med alla ämbetspersoner, långt ifrån alla
kom. För att lära känna dem, pratat om hur vi ska jobba tillsammans. Var i måndags, ska se om hon kan ha
ett till möte för de som inte kom.
Kassör: Edwin håller på med bokföring just nu. Budgeten är klar. Viktigt att alla håller budgeten, och inte
lägger för mycket på fika och så vidare. Gick och satte in pengar från handkassan igår.
Medlemssekreterare: Louise har lagt in nya medlemmar, vi är nu uppe i 725 medlemmar. Under oktober
månad fick vi in cirka 120 nya medlemmar. Har skickat ut medlemsbrev, via post. Har ännu ej fått in några
ansökningar om IT-assistens, ska skriva om detta i veckans nyhetsbrev.
PR-ansvariga: Peter och Karolina har intervjuat eventuella pr-assistenter och bestämt sig för en de vill
tillsätta. De har gjort programbladet. Deras arbete kommer se annorlunda ut med ämbetsperson. Kommer ha
mer tid, kommer försöka tänka lite utanför boxen.
Programsekreterare: Sophie och Kajza, är precis klara med deadline för programbladet. Föreläsningarna
rullar på. Fick en inställd föreläsning i måndags, på grund av sjukdom, hon ska komma tillbaka i vår.
Redaktörer: Siri berättar att de hade redaktionsmöte förra veckan. Tema för nästa nummer är migration. Siri
och Henrik ska ses i morgon och gå igenom de idéer som kommit in.
Aktivitetsansvarig: Julia har haft två aktivitetsgruppsmöten. Plan för filmvisning varannan söndag, samt
Luciamingel den 13 december. Planering inför valvakan nästa vecka tar mycket tid.
Reseansvarig: Alva har fått en assistent. Alla som ska med på resa har träffats. Har börjat slipa lite på nästa
resa. Försöker blicka framåt, samt slutföra.

8. Presentation av och frågor till webbredaktörerna
Jens och Markus har haft ett möte än så länge. De vill kunna ha en webbredaktion, en fast grupp som träffas
relativt ofta. Svårt att sätta ihop en sådan grupp, vill inte utesluta de som kanske endast vill skriva en gång.
Gruppen ska hjälpas åt att planera vad som ska läggas upp på sidan och skapa lite mer struktur. De gör nu
korta notiser, vilket går snabbt att skriva och de kan uppdateras ofta. De har frågor angående annonsering,
vem har koll på vilka annonser som ska vara uppe på sidan? Det finns änny inga direkta rutiner om
annonseringen. Webbredaktörerna får fritt spelrum att besluta vad de vill göra med annonserna. Förslagsvis
kommer annonser på nätet säljas i samband med annonser till Uttryck. De skickar även en uppmaning till
styrelsen, att dela uttryck.org på facebook. Vore bra om det var så många som möjligt som delade på
facebook, bra gratisreklam. De ska se över hur sammarbete med Uttryck kan se ut i fortsättningen. Det kom
upp förslag om att ha en artikel i tidningen samt mer fördjupning på uttryck.org med flera. Under nästa vecka
kommer de liveblogga från valvakan.

9. Medlemsprenumeration på Internationella Studier
UFS erbjuder, i samarbete med UI, sina medlemmar att teckna prenumeration på UIs tidning “Internationella
Studier” till kraftigt rabatterat pris (50 kr per år (4 nr), ord. pris 320 kr). UF Uppsala tackade under förra
verksamhetsåret nej till detta erbjudande av olika anledningar. Lisa ser det dock som en intressant möjlighet
att erbjuda något extra till våra medlemmar. IS är en högkvalitativ tidning och våra medlemmar får välja
själva om de vill teckna prenumerationen eller ej (kanske via ett formulär på hemsidan?) till ett kraftigt
rabatterat pris. Det skulle kunna bli ett sätt att "krydda" medlemskapet i vår förening ännu mer än idag och
därmed göra det mer attraktivt. Alla lokalföreningar utom Uppsala har hakat på det.
Som det ser ut nu ska UI göra en blankett på deras hemsida där man kan fylla i intresse för detta, som
medlem. Detta skulle innebära att de endast dubbelkollar med oss så personen i fråga verkligen är medlem.
Detta har dock ej utvecklats ännu. Den alternativa praktiska lösningen som den ser ut just nu skulle således
vara att medlemmar som är intresserade av detta ska maila Louise, som senare hör av sig till UI. Lisa ska
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kolla med UFS samt UI hur detta skulle kunna fungera, mer i detalj, för att sedan återkomma. På grund av att
rutinerna för detta ej är helt på det klara ännu, och vi ej kan börja erbjuda våra medlemmar denna
prenumeration nu, valde styrelsen att formulera om beslutsunderlaget.
Styrelsen beslutade
Inte att börja erbjuda föreningens medlemmar rabatterad prenumeration av Internationella Studier i enlighet
med UFS avtal med UI, men
att anmäla intresse till UFS om att delta i samarbete med UI kring rabatterad prenumeration av
internationella studier, klockan 18.57.

10. Inköp av marknadsföringsmaterial
Vi har tidigare diskuterat möjligheten att erbjuda våra medlemmar klubband (sätts fast på frackskjortan till
bal, eller viks till rosett och fästs på balklänningen) och klubbnålar (till kavaj, jacka, klänning, etc.), precis
som de flesta andra studentföreningar och -nationer gör. Dessa skulle kunna säljas med förtjänst till våra
medlemmar, varför förslaget inte innebär någon kostnad i det långa loppet. Det känns särskilt angeläget att
ta fram en klubbnål till föreningens jubileum i februari. Vi kan återkomma till diskussionen om exakt hur
dessa ska utformas efter att vi tagit en första kontakt med någon av alla de reklamtrycksfirmor som finns,
men så länge föreslår jag att vi avsätter en summa för beställning av dessa.
Vi ansåg att det låter mycket med 2000 kronor för band, då vi ej heller tror detta kommer sälja lika bra som
pins. Band bör gå att köpa på en tygaffär, det behöver således ej beställas. På grund av detta valde vi att
ändra beslutsunderlaget
Styrelsen beslutade
Inte att köpa in klubbnålar med föreningens logga för upp till 3000 kr samt band för upp till 2000 kr, för
senare försäljning till våra medlemmar, men
att avsätta upp till 3000 kronor för inköp av marknadsföringsmaterial, klockan 19.22.

Markus och Jens gick 19.20.

11. Studiebesök från Linköping
På UFS forumdagar pratade Daniel och Lisa en del med Linköpings ordförande och vice. Deras förening är
ung och tänker utanför lådan, och det finns mycket vi skulle kunna lära oss från dem. Dessutom är det i
Linköping nästa års konvent kommer att vara. Därför föreslår Daniel att vi tar emot Hanna och Aria på
studiebesök inom en inte alltför avlägsen framtid. För detta torde inget styrelsebeslut behövas, men det kan
vara värt att diskutera detta under ett möte ändå. Styrelsen var positiv till detta, men tycker vi ska bjuda in
hela styrelsen istället för endast Hanna och Aria. Vi skulle vilja ha en öppen inbjudan och beroende på hur
många som är intresserade, får vi ordna med sovplatser. Ett studiebesök kan troligtvis bli aktuellt i mitten på
december. Daniel ska kontakta dem.

12. Information från UFS årsmöte och forumdag
Fick tillräckligt med information från Daniel och Lisa under avstämningen, punkt 7.

13. Tillsättning av PR-assistent
Zazkia Jogner har tidigare på ett mycket förtjänstfullt sätt jobbat med ett event som UF var medarrangör av.
Hon har visat stort intresse för UF och har många nya idéer för hur UF ska kunna nå ut bättre. Hon har en
stor erfarenhet av marknadsföring av olika slag och är därför väldigt lämplig som PR-assistent. Vi tror på ett
gott samarbete och att hennes kunskaper ska komma hela styrelsen till nytta.
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Styrelsen beslutade
att tillsätta Zazkia Jogner som PR-assistent för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 19.31.

14. Övriga frågor
Alva: Har pratat med reseassistent om nytt arbetssätt inför vårterminen. De pratar om att ha två öppna
möten inför planeringen av nästa resa. Sedan ha en liten ansökningsperiod där man kan söka till
resegruppen. Resegruppen skulle bestå av 6-8 personer. Ges två eller tre platser till styrelsen. Behöver ta ett
styrelsebeslut om hur denna process ska gå till i fortsättningen. Alva ska ordna det.
Julia: Linnea har blivit debate club ansvarig. Är tillsatt, måste fastställa det per capsulam beslutet. Vi får ta
det på nästa styrelsemöte.
Sophie: Human rights award, den 26 november. Vilka vill följa med?
Louise: Påminner styrelsemedlemmar att skicka in saker till nyhetsbreven som skickas ut varje vecka.
Lisa: Kollade hur det går med alla att fylla i formulär från Folkuniversitetet, studiecirklar. Verkar dröja med
listor.

15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 20 november klockan 18.00, samt
att utse Daniel till fikaansvarig, klockan 19.57.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19.57.

________________________________
Louise Gellin, sekreterare

_________________________________

__________________________________

Karolina Markgren, justerare

Edwin Sönnergren, justerare
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