Uppsala den 29 januari 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.02.
Närvarande: Louise Gellin, Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Sophie Sjöqvist, Kajza Jansson, Edwin
Sönnergren, Peter Peltola, Alva Westlund, Karolina Markgren och Henrik Karlsson.
Frånvarande: Julia Yates och Siri Sylvan.
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 Kajza och Daniel, klockan 18.03.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.03.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Sophie och Daniel.
Lägg ihop punkt 7 och 8.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.05.

5. Föregående mötesprotokoll
Finns tillgängligt på ufuppsala.se, i pärmen och på anslagstavlan i lokalen. Allt är fixat.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Lisa och Daniel har skickat in redovisningar till Folke Bernadotte akademin, från 2011
och 2012. De är precis klara med redovisning till Forum Syd för 2012. Hade kick-off i lördags. Det var
inte så många närvarande, men mycket intressanta diskussioner. Generellt handlade det om allt ifrån
föreningens egentliga syfte och hur vi uppfyller det till ämbetspersonsystemet och hur man ska göra
för att locka fler medlemmar. Lisa och Daniel har även jobbat en del med jubileumsgasquen. Vi är nu
uppe i 85 anmälda.
Kassör: Edwin påpekar att kassan har fungerat bra. Han har arbetat vidare med redovisningar
tillsammans med Daniel och Lisa. Idag har vi fått bekräftat att vi kommer få bidrag från UU. Pengarna
förväntas komma in på vårt plusgirokonto inom en snar framtid.
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Medlemssekreterare: Louise har lagt in nya medlemmar, vi är nu uppe i 706 medlemmar. Idag har hon
rensat i kassalådan, så det är lite bättre ordning.
PR-ansvariga: Karolina och Peter har gjort programblad och förberett för allt, på senaste tiden har det
varit mycket resor. Jobbar även med att göra nya folders. Har även börjat jobba för att utveckla nya
rutiner, främst för att inkludera Zaskia mer i arbetet. Karolina och Peter håller även på att diskutera
deadline för nästa programblad med programsekreterarna.
Programsekreterare: Kajza och Sophie jobbar på som vanligt. Just nu jobbar de med att fylla nästa
program programmet. Deadline för detta kommer ligga i slutet på februari.
Redaktörer: Henrik och Siri har precis börjat på första korr-rundan inför nästa nummer. Det går bra,
nästa nummer förväntas komma i mitten/slutet på mars. Har startat ett projekt för att stärka Ufs
mediaprofil. Kommer ha möten gemensamt med webben och radion för att tala mer om detta.
Aktivitetsansvarig: Fråvarande.
Reseansvarig: Alva och resegruppen hade biljettsläpp i fredags. Alla biljetter såldes och det har
fortsatt ramlat in förfrågningar. Ordnar med visumansökningar i veckan. Kommer ha biljettsläpp till
finlandsresan i veckan. Flera personer har redan hört av sig via mail och uttryckt intresse för resan.
Fortsätter skicka mail till Iran, för att sätta upp ett schema. Kommer ha ett möte med ambassaden, för
att få lite information om Iran.

7. Inadjungering av UFS-representant och valberedningen
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Schrammel, Malin Bergwik och Matilda Skoglöw, klockan 18.22.

Erik, Malin och Matilda kom 18.22.

8. Information och diskussion om valårsmöte och värvande av ny styrelse
Valberedningen berättar om deras tankar kring arbetet för att tillsätta den nya styrelsen, för
verksamhetsåret 2013/2014. Malin och Matilda har lagt upp lite dadlines de tror kan fungera. De
föreslår att ha valårsmöte den 12 maj, detta är dock inte optimalt då det är samtidigt som Iranresan.
De har planerat att utföra intervjuer mellan den 16 och 29 april, och deadline för ansökningar den 7
april. Utlysningarna för styrelseposterna ska gå ut minst 21 dagar innan sista ansökningsdag. Innan
deadline kommer vi hålla en träffa styrelsen-träff.

Matilda och Malin lämnade motet 18.37.

9. UFS-information
Erik ska på sitt första UFS-styrelsemöte i helgen, mötet kommer hållas i Stockholm. Eftersom det är
hans första möte ska han främst ta tillfälle i akt och kolla hur andra representanter ser på sammarbetet
inom UFS. Erik menar att en viktig punkt just nu, som han kommer ta upp med övriga i UFS-styrelse
är kontakten mellan lokalföreningarna och chansen att utveckla detta. Det finns redan
facebookgrupper för många av utskotten, men dessa används inte i dagsläget. Bör se över en strategi
för att detta ska fungera bättre. Styrelsen diskuterar detta. Det vore bra om det fanns tydligare mål för
grupperna och tydligare riktlinjer för vad som ska tas upp i grupperna, då skulle kanske fler utnyttja
detta forum. Att göra det obligatoriskt att vara med i dessa grupper var ett ytterligare förslag. Vi är
oense om detta verkligen ska styras av UFS, eller om det är lokalföreningarnas egna ansvar att se till
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att det här fungerar. Program ifrågasätter dock om detta kan leda till något alls, eller endast kommer ta
tid. Om någon får en bra föreläsare är det inte säkert föreningen vill tipsa oss om det.
Vid överlämningen berättade Anton att det varit en lugn höst. Det är dock mycket som är på gång nu.

10. Inköp av informationsmaterial
Då våra informationsfoldrar på engelska börjar ta slut och de gamla inte är så uppdaterade skulle PRansvariga rekommendera inköp av nytt engelsk informationsmaterial. För 2000 st gäller vid samma
utformning som programbladet, alltså likadant som de gamla är kostnaden 3180 kr. För varje tusen
exemplar därefter kostar det 393 kr till. Denna siffra är att jämföra med t.ex. om vi gör som den
svenska folder som för 2000 ex. kostar 4085 och sedan 637 kr till per 1000 ex.
De engelska informationsbladen kommer troligtvis räcka under våren, men det kommer behövas nya
till i höst. Vore bra om vi kunde ordna det inför nästa styrelse. De informationsblad vi har nu är
dessutom inaktuella, då de är mycket gamla. Om vi har ett tidigt valårsmöte kommer vi kunna ha en
tidig överlämning. Den nya styrelsen skulle då kunna få chans att påverka utformningen, om vi väntar
på att trycka upp nya informationsblad till maj. Just nu har Peter och Karolina endast kollat på ett
tryckeri, med mer tid skulle de kunna kolla upp fler alternativ.
Frågan bordläggs tillsvidare.

11. Avsättande av medel för underhållning på jubileumsgasquen
Gasquer kräver någon form av underhållning. Efter att ha letat runt lite i stadens utbud (egentligen på
jakt efter en kör) har vi blivit tipsade om en sånggrupp från Snerikes kör på 6-8 personer som kan
tänka sig att uppträda i 10-15 minuter (3 nummer) för 1500 kr. Såvitt jag förstår är detta en rimlig
ersättning för ett spex/framträdande, och de kan dessutom uppvisa referenser från tidigare
uppträdanden. Summan täcks inte av gästernas kuvertavgifter. Innan vi bokar in dem ska vi kolla med
GHs kör.
Styrelsen beslutade
att avsätta 1500 kr för underhållning på jubileumsgasquen, klockan 19.18.

12. Tillsättning av nästa styrelse
Det är redan dags att börja tänka på värvningen av nästa styrelse. Hur ska vi gå tillväga? Vad har varit
bra resp. dåligt vid tidigare styrelserekryteringar? Kanske kan vi även redan bestämma ett datum för
en "söka styrelsen-träff", så att denna kan komma med i programbladet för maximal marknadsföring.
Alla uppmanas att tala med respektive grupper. Vi ska ha en söka styrelsen-träff. Vi bör vara tydliga
med vad det innebär att sitta i styrelsen, och vad den specifika post man har innebär. Vi bör sätta upp
mallar, så alla beskrivningar tar upp samma saker, och att ingen glömmer något väsentligt. Genom att
ha söka styrelse-träffen i slutet av processen tror vi att vi kan locka fler besökare, och att flera av
dessa faktiskt kommer söka i slutändan. Vi skulle kunna ha öppet hus I början av processen och en
träffa styrelse träff I slutet. På så sätt får man en bra introduktion i UF, och möjlighet att ställa mer
ingående frågor i slutet.
Programbladet kommer bli mycket fullt, men Peter och Karolina ska se till att söka styrelsen-träffen får
plats. Preliminärt datum för träffen är onsdagen den 20 mars.

13. Fastställan av Per Capsulam-beslut: Utlysning av posten som fotoämbetsperso
Vi har tagit Per Capsulam-beslut om att utlysa posten som fotoämbetsperson, då My avgått. Detta ska
nu fastställas.
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Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslutet om att utlysa posten som fotoämbetsperson för verksamhetsåret
2012/2013, klockan 19.35.

14. Fastställan av Per Capsulam-beslut: Avsättning av fotoämbetesperson
Vi har tagit Per Capsulam-beslut om att avsätta My som fotoämbetsperson på egen begäran. Detta
ska nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslutet om att avsätta My Östh Gustafsson som fotoämbetsperson för
verksamhetsåret 2012/2013, klockan 19.35.
Karolina lämnade mötet 19.37.

15. Övriga frågor
Sophie: Paneldebatten på torsdag saknar moderator. Efter lite diskussion kommer vi fram till att
kontakta före detta programsekreterare Stina Bergman och tillfråga henne.
Daniel: Vill poängtera att det är kassa 1 ansvar att kontakta honom, Lisa eller Edwin för att få ut
kassan vid extrainsatta föredrag samt andra aktiviteter, som till exempel reccemottagningar.

16. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 19 februari klockan 18.00, samt
att utse Siri till fikaansvarig, klockan 19.44.

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19.44.
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