Uppsala den 20 november 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.08.
Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin Sönnergren, Siri Sylwan, Henrik
Karlsson, Kajza Janson och Karolina Markgren.
Frånvarande: Alva Westlund, Sophie Sjöqvist, Julia Yates och Peter Peltola.
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 Siri till justerare, klockan 18.08.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelsefördraget, klockan 18.09.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Vi beslutade att stryka punkt 17 som handlade om resegruppen, då Alva inte var närvarande.
Övriga frågor: Louise och Daniel.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.10.

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 ska försöka få ihop ännu ett möte med ämbetspersonerna. Ska bestämma datum
snart. Det var för få som kom på senaste mötet. Listorna från FU är på gång, har ännu inte kommit.
Klubbnålar är beställda, 200 stycken för 11 kronor styck. Daniel, var i USA. Har trixat med jubileet, nu
är allt gjort. Har ansökt om bidrag från kommunen, får se hur det går. Har pratat med Lidköping om
deras studiebesök, endast en som tackat ja än så länge. Lisa och Daniel har planerat lite inför våren,
återkommer med uppgifter. Tänker sig lite mer projektarbete.
Kassör: Edwin fortsätter bokföra. Tänkte framställa en halvårsbokföring inför jul. Ligger där det är tänkt
att vi ska ligga enligt budget, varken över eller under. Kommer troligtvis få kortet (för att betala för mat
vid eftersnack) imorgon, kommer stå på Daniel. Ska ordna så alla kan sätta in pengar på banken.
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Avtal med Nordea. Angående pengarna för momsen, vi har inte betalat moms och kommer således
inte få några pengar tillbaka.
Medlemssekreterare: Louise har varit i USA. När hon kom hem fanns flera medlemmar att lägga in,
vilket var roligt. Just nu har vi 769 medlemmar. Louise var på möte med de som har hand om
alumnisystemet, vari vårt medlemsregister finns förra veckan, om rensning av vårt register. Detta
kommer skötas av dem, och inte påverka Ufs arbete på något sätt. Louise kommer börja skicka ut
mail till de vars medlemskap går ut i december under samma månad, kommer införas som en
månads-rutin. Kämpar därav för att vi ska få hålla kvar våra medlemmar ytterligare en månad efter att
medlemskapet gått ut, då UU talade om att radera dem en dag efter att medlemskapet gått ut. Var på
posten. Vi måste fylla i en blankett för att skicka föreningsbrev, med porto betalt, och gå till
postkontoret på Skolgatan för att lämna in dessa. Om det endast rör sig om ett brev vore det därför
smidigare att bara använda frimärken. Jag kommer köpa in frimärken som kontorsmaterial och hoppas
alla kan acceptera att de endast kommer användas för UF-brev. Har kommit med i Almedalsgruppen,
UFS ordnar seminarium och dylikt under Almedalsveckan. En projektgrupp med fyra medlemmar från
olika lokalföreningar ordnar detta, så många som vill får gärna komma och hjälpa till under veckan.
PR-ansvariga: Peter (frånvarande) och Karolina har haft möte med Zazkia, ny pr-assistent. Har
massor med nya idéer som de vill börja jobba med. Ska ha ett möte nästa vecka för att sammanställa
lite idéer.
Programsekreterare: Sophie (frånvarande) och Kajza har haft föreläsningar. Programassistent,
Connor, var på Chilenska ambassaden och Sophie och Kajza har varit på möte med DHF, för att tala
om eventuella samarbeten. DHF planerar att ha mer verksamhet i Stockholm, men de ska hålla oss
uppdaterade. Kajza var på LSUs årsmöte.
Redaktörer: Siri och Henrik har mycket att göra just nu. Håller på att korrläsa och leta bilder, ska börja
med layoutprocessen nästa vecka. Deadline för texterna inför nästa nummer är på fredag. Mycket bra
texter, kommer bli en bra tidning. Har inte lyckats sälja någon annons inför detta nummer, vill se över
hur det kan lösas inför nästa nummer. Om man kan få fler att hjälpa till med att sälja annonser.
Aktivitetsansvarig: Julia är frånvarande.
Reseansvarig: Alva är frånvarande.

7. Inadjungering av programassistent
Connor är frånvarande.
8. Presentation av programassistent
Connor är frånvarande.

Paus med start klockan 18.29.
Mötet återupptogs, klockan 18.42.

9. Inadjungering av UFS-representant
Styrelsen beslutade
att inadjungera Anton Severin, klockan 19.43.

10. Information från UFS
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Förra helgen hade UFS styrelsemöte nere i Lund. Har fått besked om Forum Syd bidraget nu. UFS
kommer tilldelas 280 000 kronor. Vi fick cirka 28,4 % mindre än vad som sökts. Den absoluta summan
är densamma, ansökte om samma summa förra året och fick mindre förra året också. Fick således
lika mycket i år som förra året. Uppsala var en av få som ville få mer än förra året. Få lokalföreningar
som har möjlighet att använda hela sina bidrag. Umeå har erbjudit sig att skänka 2500 från sin pott till
vår pott, i Uppsala. UF Uppsala måste skicka in en reviderad budget vid slutet av november. UFS vill
satsa på att öka sin synlighet genom de olika medlemsföreningarna. Nyhetsbrev, där alla
medlemsföreningar skriver kort om vad man ska göra och vad som gjorts. 3-4 rader om vad som
gjorts samt kommer göras. Kommer publiceras på UFS hemsida. Skicka in sista måndagen varje
månad. Diskuterade konventet, science and politics, fick en lista på tänkta föreläsnings- och
debattämnen. Tidning och affischer till Forum Syd. Forum Syd vill ha tidningar från oss. Har inte sökt
bidrag för marknadsföringsmaterial, men de vill att vi ska nämna Forum Syd på alla artiklar. Allt som
Forum Syd pengarna ska det stå med på. Det står på programbladet. Var inget som nämndes på förra
mötet. Inget nytt om SIDA pengarna, ber Anton kolla hur det står till med detta igen. Tillsättning av
projektgruppen för Almedalen skedde vid förra styrelsemötet. UF Jonköping, de har inte tillsatt någon
ny styrelse detta år. Har en aktiv bas som nästan uteslutande består av utbytesstudenter. Just nu är
den föreningen inaktiv. UFS ska försöka hålla fyllnadsval åt dem i Jönköping. Finns några aktiva, men
ingen styrelse. Pengarna har frysts till Jönköping. UFS har sitt nästa styrelsemöte 9-10 december.

Anton lämnade mötet klockan 19.02.

11. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av debattklubbansvarig
Vi har tagit beslut om att tillsätta Linnea Wikström som debattklubbsansvarig medelst Per Capsulam,
och detta ska nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om tillsättning av Debattklubbsansvarig, klockan 18.27.

12. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Datum för jubileum
Vi har tagit beslut om att datumet för jubileet ska vara den 16 februari medelst Per Capsulam, och
detta ska nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om datum för jubileum, klockan 18.27.

13. Diskussion om IT-assistent
Jag, Louise, har inte fått in några ansökningar till posten som it-assistent. Hur anser ni att vi ska göra
med hemsidan? Personligen tycker jag det vore kul med en "make-over", men jag vet att jag inte
kommer kunna klara av att utföra en total "make-over" själv. Jag kan tänka mig några alternativa
tillvägagångssätt från och med nu. Ska vi förlänga ansökningstiden? Låta det ligga till i vår och starta
en ny ansökningsperiod? Eller låta det vara, med små justeringar jag skulle kunna ta på mig att göra
själv? Exempel på detta skulle kunna vara, snyggare "bli medlem-knapp" och uttryck-knapp, foton vid
kontaktuppgifter och jag skulle kunna försöka få bort bilden högst upp så vi endast har loggan där
(skulle se mer stilrent ut). Detta skulle ju självfallet ske i samråd, och gärna i samarbete, med övriga
styrelsen eller ämbetspersoner. Vad tycker ni?
Vi ska sikta in oss på en viss grupp för att kunna hitta någon som är intresserad. Funderar på att
printa upp affisher. Måste finnas någon typ av förening. UTN. Teknologerna, fick förfrågan från tjej
som pluggar teknologi som vill intervjua redaktöterna. Kan göra det i utbyte mot att hon gör reklam.
Utlyser till nästa styrelsemöte, till slutet på januari. Posten tillsätts löpande. Har en öppen utlysning.
Ska ta beslut om utlysningen senare. Kommer göra affisher och höra av oss till UTN.
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14. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Lokal för jubileum
Vi har tagit beslut om lokal för jubileet medelst Per Capsulam, och detta ska nu fastställas.
Jubileumsfesten kommer att hållas på GH nation.
Styrelsen beslutade att
att fastställa Per Capsulam-beslut om lokal för jubileum, klockan 18.28.

15. Tillsättning av aktivitetsassistent
Efter utlysningen av aktivitetsassistent fick Julia in två ansökningar varav den ena backade ur. Betiel
Haile har visat ett stort intresse för UF och har många nya idéer för aktiviteter som skulle kunna dras
igång. Hon har visat sitt engagemang och sin idérikedom genom att delta i aktivitetgruppsmötena som
varit. Julia tror att hon kommer passa bra som aktivitetsassistent och att hon kommer tillföra mycket till
aktivitetsgruppen och UF. Vill inte ta beslutet om Julia inte är närvarande. Då det fanns en del frågor
ringde vi upp Julia.
Vi ringde upp Julia, klockan 19.20.
Julia lade på, klockan 19.24.

Styrelsen beslutade
att tillsätta Betiel Haile som aktivitetsassistent för verksamhetsåret 2012/2013, klockan 19.24.

16. Ändring av jubileumsdatum
Då vi i sista stund fick reda på att datumet vi tidigare bestämt för jubileet trots allt inte var tillgängligt,
föreslår jag att vi ändrar datumet till den 15 februari 2013.
Styrelsen beslutade
att ändra datumet för jubileet till den 15 februari 2013, klockan 19.26.

17. Övriga frågor
Louise: Tycker det är dags att ha ett möte om jubileet. Vi bestämde att ha ett möte om detta den 28
November 19.00. De förtroendevalda som är intresserade av att komma får gärna det.
Daniel: Daniel och Lisa vill ha kontaktuppgifterna till alla ämbetspersoner med mail, telefonnummer
och namn. Bör lägga upp dem på hemsidan också, så även Louise skulle vilja ha denna information.
Har fått mail om hur det kommer fungera med interationella studier prenumerationer. Vi gör reklam för
att folk får gå in och kryssa för på webben, för att prenumerera på Internationella Studier, 50 kronor
per årsprenumeration. Skicka ut i nyhetsbrev och skriv på hemsidan.

18. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas Tisdagen den 4 december 08.00, samt
att utse Kajza till fikaansvarig, klockan 19.38.
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19. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19.39.
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