Uppsala den 4 december 2012

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 08.13.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Sophie Sjöqvist, Kajza Jansson, Edwin
Sönnergren, Peter Peltola, Alva Westlund, Siri Sylvan, Henrik Karlsson och Karolina Markgren.
Frånvarande: Julia Yates.
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 Karolina och Peter, klockan 08.13.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 08.14.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Louise, Daniel, Edwin, Karolina.
Vi beslutade att stryka punkt 13.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 08.14.

5. Föregående mötesprotokoll
Finns uppe på hemsidan. Har skrivits under. Ännu inte i pärmen.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: De har mest arbetat med jubileet. Daniel har varit i kontakt med Lindköping, som är
intresserade av att komma hit på studiebesök. Lisa, håller på att sammanställer alla våra möten inför
redovisning för Folkuniversitetet. Har fått UF-pins nu.
Kassör: Satt in pengar, har fått in 40 000 i medlemsavgifter. Gjort en ny budget.
Medlemssekreterare: Har planerat inför Lucia-minglet. Har även lite info från almedalsgruppen.
PR-ansvariga: Har haft möte med nya pr-assistenten. Kommer ta upp vad de talade om när Zazkia
kommer till mötet. Ska ringa Linköping om att utveckla en app.
Programsekreterare: Har bokat extrainsatt Lunchföreläsning den 14 december.
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Redaktörer: Under dagen kommer layoutare skicka utkast. Det nya numret är snart klart.
Aktivitetsansvarig: Inte närvarande.
Reseansvarig: Har startat upp igen efter USA-resan, har haft två möten. Är nu nere på två alternativ
inför vårens resa, Iran eller centralasien. Det kommer vara den stora resan, men i vår kommer det
även ordnas två små resor.

7. Inadjungering av UMUN:s generalsekreterare, PR-assistent, radioansvarig och
programassistent
Styrelsen beslutade
att inadjungera Maria Karlsson, UMUN:s generalsekreterare, Zazkia, PR-assistent, Simon Sander,
radioansvarig, klockan 08.21.

8. Presentation av programassistent
Programassistent ej närvarande.

9. Rapport från UMUN
Har inte fått några sponsorer än. Har flera ansökningar ute, tror inte det kommer vara något problem.
Temat är ”sustainable development”. Kommer ha fokus på torsdagskvällen, med en workshop. Även
inspirationsföreläsning och inskrivning kommer ske på torsdagen. Deltagaravgiften kommer ligga på
cirka 400 kronor. Då ingår lunch för alla dagar. Allt kommer vara online, för att undvika att printa ut
massa papper. Det kommer finnas reklam i uttryck och svenska FN förbundets tidning. På gång att
boka universitetshuset, fick inte de salar som de ville ha. Stor sal på torsdagen, sedan små salar. Har
redan haft folk som hört av sig angående detta, så intresset är stort. Maria vill öppna anmälan senast
den 19 december och anmälan kommer stängas den 15 februari. UMUN kommer hållas mellan den 28
februari och tredje mars.

10. Rapport från Radion
I höst har Radio UF hunnit sända 12 program, de har endast sänt en repris. De hade ett introprogram i
början på hösten där delar av styrelsen fick presentera sig, överväger att ha ett liknande program i
januari. Ämnen som har behandlats under hösten är yttrandefrihet, miniserie fokus: Sydafrika, Kanada
och japan, Sport och politik, Två specialprogram om presidentkandidaterna, valvakan, Sociala medier
och abort. Nästa vecka blir det eu-special, där fredspriset kommer diskuteras. Den 17 december
kommer Radio UF sända ett avslutningsprogram på webben. Redaktionen har expanderat och en ny
arbetsmodell har antagits. Har tillsatt arbetsgrupper om 4 personer 3-4 veckor innan det aktuella
programmet ska sändas. Minskar arbetsbördan på enskild medlem. Redaktionen består nu av cirka 14
personer. De har utvecklat ett samarbete med webbtidingen genom Podcasts, som läggs upp varje
vecka.

11. Presentation av PR-assistent
Zazkia var med och ordnade CNN-eventet, inför presidentvalet, tidigare i höst. Har kontaktat Uppsala
teknologerna angående appen. Har kollat lite på hur man gör en app. Verkar inte vara så svårt.
Behöver inte bli en stor kostnad. Planerar afrikanska filmfestivalen, som kommer hållas i början på
nästa termin. Uppmanar oss att lägga upp mer aktivitetsbilder på facebook. Till våren kommer det
hållas en fotoutställning, där det kommer ingå en fototävling
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12. Internationella Studier
Utrikespolitiska Institutet har återkommit med instruktioner om hur vi kan möjliggöra för våra
medlemmar att ta del av deras rabatt på tidningen. Det lättaste sättet är att låta medlemar maila dem
med information.
För att göra detta synligt för medlemar kommer vi ha information på Facebook och hemsidan.
Informera nya medlemmar. Vi tänkte även ha en tävling på nätet, där vinnaren får en
årsprenumeration. Skriv på hemsidan, vad man får som medlem, där detta kan ingå. Bör även finnas
en slide på Power Point om detta.

13. Resebok
Det skulle vara roligt att klippa ihop en "Resebok" där tidigare resor presenteras så
föreningsmedlemar har något hum om hur en UF-resa kan se ut. Tanken är ett enkelt fotoalbum,
dessa kan göras relativt enkelt och snyggt via Internet mot en kostnad av cirka 300 kronor.
Alva tror det kan vara bra för resegruppen att ha lite mer material att presentera under öppet hus,
besök eller på föreläsningar och att detta kan vara en god investering för resegruppen och föreningen
i allmänhet. Hon hade tänkt sig en bok för varje resa, men det skulle även vara möjligt att göra en bok
med flera resor i. Det är upp till Alva och resegruppen. Kommer räkna in 300 kronor I resebudgeten I
framtiden. Eftersom vi har kontakt med reseansvarig från föregående år, och året innan det skulled det
i vart fall vara möjligt att göra en bok från de tre senaste åren. Får ta dessa 300 kronor från
resebudgeten.
Styrelsen beslutade
att reseansvarig får, för 300 kronor, beställa en resebok alternativt fotoalbum med bilder från USAresan, och kanske andra resor också, klockan 09.16.
14. Sponsringspaket för jubileet
För att kunna locka sponsorer till jubileet har vi satt ihop en strategi. Se nedan. Det är tänkt att
sponsorer ska kunna välja mellan det lilla och stora paketet. Strategin är riktlinjer – inte satta i sten.
Justerar för varje företag/organisation.
Det lilla paketet (det som finns på sittningen)
• Trycksaker under sittningen
o Menyblad
o Sånghäfte
o Biljetter (inte inbjudningar och anmodan)
o Video/ljudhälsning?
§ Vi vill vara noga med att få bestämma vad det ska vara för typ av
hälsning.
Det stora paketet (inklusive det lilla paketet) (marknadsföring runt det)
• Affischer
• Fotovägg, mingelvägg man tar kort mot. Om det blir mycket dyrt skulle vi kunna göra
en själva.
• Sociala medier
o Facebook
o Nyhetsbrev
o Hemsidan
o Twitter
• Inbjudningar i medlemsbrev
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Priser:
Lilla paketet 1000-1300?
Stora paketet 2500-2800?
Yrkan:
Styrelsen beslutade
att godkänna sponsorstrategin för jubileet, klockan 09.32

16. Övriga frågor
Louise: Info från almedalsgruppen och frågor om styrelsens förväntningar.

Maria, Zazkia och Simon lämnade 09.38.
Edwin: Pratade om det nya kortet.
Karolina: Tycker vi bör planera in ett nytt jubileumsmöte så snart som möjligt. Vi bestämmer oss för
måndagen den 10 december 17.00.
Daniel: Tycker vi ska bestämma ett datum att städa lokalen innan jul. Kan vara i samband med det
sista styrelsemötet innan jul.

17. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska bestämmas via doodle, samt
att utse Lisa till fikaansvarig, klockan 09.47.

18. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 09.47.
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