Uppsala den 15 januari 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 08.10.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Sophie Sjöqvist, Edwin Sönnergren, Peter
Peltola, Julia Yates, Kajza Jansson, Alva Westlund, Siri Sylvan och Henrik Karlsson
Frånvarande: Karolina Markgren.
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 Sophie och Julia, klockan 08.11.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 08.11.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Lisa, Sophie, Daniel, Edwin, Julia.
Punkt 8, ska strykas helt och hållet, då Erik nu är den enda kandidaten till UFS-representant. Ändrar
även beslutsunderlaget för punkt 9. Byt plats på punkt 10 och 11, då Alva kommer vara tvungen att gå
vid 09.00.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 08.13.

5. Föregående mötesprotokoll
De två senaste protokollen är ännu inte påskrivna av justerare. Är uppe på hemsidan.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Lisa ordnar med edovisningar för bidrag från Folke Bernadotte akademin och Forum
Syd. Ska in den sista januari. Har ordnat med jubileumsgasquen, 38 som anmält sig nu. Igår var det
77 attending på eventet på facebook. Inte stor respons från de personer som fick anmodan innan jul.
Både UF Stockholm och UF Göteborg kommer dock. Daniel har också suttit med bidrag och fest.
Hade möte med Upad och UPS igår. Ska starta en grupp för ett närmare samarbete. Diskuterade
bland annat att dela google kalendrar, så vi inte slår ut varandra. Kommer mer om det senare. Har
tillsammans med Ingrid på Studentradion försökt reda ut kontraktet gällande lokalen, gick egentligen ut
sista december. Vi får vara kvar i ett år till, medan de håller på att utreda saken på UU.
Kassör: Edwin har med sig en halvårsrapport vi ska titta på senare. Har också ordnat med bidrag.
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Medlemssekreterare: Louise har skrivit medlemsbrev som kommer skickas under dagen. Hon har
även lagt ut utlysning för it-assistent, med öppen deadline. Lagt in nya medlemmar. Skickat första
nyhetsbrevet för i år, förra veckan. Haft kontakt med Hiat, en del av Esmeralda, och mailat ut det
första mailet till de vars medlemskap går ut, för att påminna dem att förnya.
PR-ansvariga: De har ordnat med Programblad. Första programpunkten på torsdag. På söndag vill de
att alla varit ute med programblad.
Programsekreterare: Har fått ihop ett program. Har en hel del samarbeten på gång inför nästa
programblad.
Redaktörer: Släppte senaste numret den 18 december. Igång till nästa nummer. Temat för nästa
nummer är rikedom. Deadline för de första idéerna på torsdag.
Aktivitetsansvarig: Julia, Afrikanska filmfestivalen nästa vecka. Första aktivitetsgruppsmötet på
måndag.
Reseansvarig: Alva har ändrat och satt datum för Iranresa, i början av Maj. Biljettsläpp nästa fredag,
den 25 januari. Ta gärna en affisch. Börjar droppa in lite svar från ställen att besöka.

7. Avsättande av UFS-representant
Då Anton Severin fått praktik utomlands under denna termin har han valt att avsäga sig uppdraget
som UFS-representant. Detta bör vi nu godkänna.
Styrelsen beslutade
att avsätta nuvarande UFS-representanten Anton Severin, klockan 08.26.

8. Val av UFS-representant
I och med att Anton Severin lämnar sitt uppdrag, behöver vi hitta en ersättare. På förslag finns Erik
Schrammel, tidigare reseansvarig. Anton föreslog Erik som efterträdare.
Styrelsen beslutade
att utse Erik Schrammel till ny UFS-representant för verksamhetsåret 2012/2012, klockan 08.29.

9. Resa till Finland
Resegruppen har innan jul talat om att anordna en något mindre resa förutom Iranresan under våren.
Resmålet som har diskuterats är Finland där vi vill blanda finsk kultur med politik och seminarier krig
högerextremist i Norden. För att fortsätta planera denna resa söker jag därmed ett beslut från
styrelsen. Reseassistententen Anna ordnar allting. Datum för resan är 21-24 februari. Alva kommer
inte följa med på resan.
Styrelsen beslutade
att låta resegruppen anordna en lång weekendresa till Finland i slutet av februari, klockan 08.36.

10. Kick-off
Efter en diskussionstråd på facebook föreslår jag, Lisa, att vi har en liten kick-off inför terminsstarten
den 26 januari. På grund av praktiska skäl är mitt förslag att vi skjuter upp den "riktiga" kick-offen där
vi åker bort och gör något kul eller kompetensutvecklande och för nu håller oss till en avslappnad
diskussionseftermiddag. Jag har tänkt mig följande upplägg: Vi ses efter lunch för att diskutera olika
teman som vi gemensamt kommer överens om hela efermiddagen, med lite fikapauser och så. Detta
sker på en plats utanför UF-lokalen, eventuellt hemma hos mig i Studentstaden för lite miljöombyte.
Därefter gemensam matlagning, middag och kanske spel, häng eller utgång.
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Under förra styrelsemötet diskuterade vi att bjuda in ämbetspersonerna. Råder koncensus om att det
vore roligt om de kom till middagen. Lära känna varandra. Viktigt att skicka ut en öppen inbjudan till
ämbetspersonerna. Exkluderade från styrelse, viktigt att de får vara med. Kan jobba I stora grupper,
kreativa arbetsmetoder. När vi ska söka ny styrelse. Beror på var vi är, om det finns plats.
Fortsätter diskussionen I en mailtråd eller facebook.

11. Skänka medlemskap
Jag, Louise, har fått en förfrågan från Cecilia Corfitsen. Cecilia är med i ett integrationsprojekt som
heter Hiat, vilket är ett samarbete mellan kåren och Uppsala kommun. Målet med projektet är att få in
fler nykomna svenskar på högskola och Universitet. Cecilia har, tillsammans med en annan tjej, blivit
tilldelade 4 adepter som alla varit i Sverige mindre än ett år. Hon tycker det vore en bra idé att ta med
dem på UF föreläsningar lite då och då, men med en liten budget från kåren kan de inte betala för
medlemskapet.
Styrelsen bestlutade
att kåren får fyra gratis medlemskap för ovan nämna ändamål, klockan 08.52.

12. Fastställan av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av ansvarig för upprättande av
Alumninätverk
Vi tillsatte under lovet Danny Simmons som ansvarig för upprättande av Almuninätverk. Detta ska nu
fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om tillsättning av ansvarig för upprättande av Alumninätverk,
klockan 08.53.

13. Fastställan av Per Capsulam-beslut: Vårens UF-resa
Vi röstade under lovet igenom nästa resmål för resegruppen, Iran. Detta ska nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om vårens UF-resa, klockan 08.54.

14. Övriga frågor
Lisa: Folkuniversitetet. Har inte fått några siffror på hur mycket bidrag de får. Fick in jätte många
redovisningar innan jul, allt kom in i tid. Nu börjar en ny termin. Vi är redan inne på vårperioden, skulle
vilja uppmuntra att registrera studiecirklar.
Tycker vi borde anordna en bli-aktiv träff. Förslag på datum är i mitten på februari? Mingel förra året,
mycket lyckat. Mindre kostsamt att ha det i lokalen. Ska kolla med Karolina om vi kan låna lokal på
norrlands. Trevligt att visa lokalen. Lisa hittar förslag på datum och mailar.
Alva gick 09.01.
Sophie: Igår, mail från My som är fotograf, vill sluta. Kan vara kvar tills vi hittar en ny. Ska utlysa. Tar
per-capsulam på det. Skicka in förslag på utlysning till Daniel.
Edwin: Presenterar halvårsrapport. Allt ser bra ut.
Sophie gick ut 09.11.
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Daniel: Lindköping kommer snart, mellan 20-22/1. Daniel kan hysera två personer. Lisa kan ta två. Det
kommer fyra stycken. Daniel håller på att slipa på ett program. Workshop på måndag eftermiddag, då
har program och aktivitetsgruppen möte. Vara med på möten, aktivitet och program. Föredrag på
kvällen, på måndag ska ta med dem på föredrag och eftersnack. Åker på tisdag morgon.
Sophie kom 09.13.

15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 29 januari klockan 18.00, samt
att utse Sophie till fikaansvarig, klockan 09.16.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 09.16.
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