Uppsala den 19 februari 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.01.
Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Julia Yates, Edwin Sönnergren, Sophie
Sjöqvist, Siri Sylwan, Karolina Markgren.
Frånvarande: Kajza Janson, Alva Westlund, Peter Peltola, Henrik Karlsson.

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 Julia och Lisa till justerare, klockan 18.01.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.01.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
En beslutspunkt lades till i dagordningen, nämligen “Tillsättning av fotoämbetsperson”. Denna punkt
lades mellan “Kommande styrelses utformning” och “Övriga frågor”, det blev således punkt tio.
Övriga frågor: Louise, Julia, Karolina, Edwin och Sophie.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.03.

5. Föregående mötesprotokoll
Underskrivet och klart, finns upplagt på hemsidan.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Daniel och Lisa har jobbat mycket med jubileumsgasquen som hölls fredagen den 15
februari.
Kassör: Edwin ska lägga in verifikationer på fredag. Kommer betala ut ersättning på måndag, för fika
och dylikt. Det nya telefonabonemang, till den fasta telefonen i lokalen, startar den 21/2. Edwin och
förra årets kassör Viktor Gustafsson har snart fått ordning på förra årets budget.
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Medlemssekreterare: Louise har ännu inte sammanställt enkäter från undersökningen. Räknar med att
göra det innan nästa styrelsemöte, så ett resultat kan presenteras då. Ska snart skicka ut det fjärde
och sista medlemsbrevet för året.
PR-ansvariga: Karolina och Peter jobbar på som vanligt. Programbladet har deadline på fredag. Inför
detta programblad är det ite brist på utrymme, men förhoppningsvis kommer det lösa sig.
Programsekreterare: Sophie och Kajza jobbar på för att sammanställa nästkommande programblad.
Just nu finns det endast två datum som är tomma. Det har vait mycket inställda föredrag på senaste
tiden, vilket är tråkigt.
Redaktörer: Det sista textarbetet ska vara klart den 26/2, då börjar layout-arbetet inför nästa nummer.
Siri och Henrik har sålt en annons till freds- och konflikt. Baksidan är dock fortfarande ledig, vore bra
om även denna kunde säljas.
Aktivitetsansvarig: Julia har haft filmvisningar som vanligt. Tyvärr kom det inte så många besökare på
gårdagens fotoutställning som anordnats i samband med jubileet. Aktivitetsgruppen består nu av en
stadig grupp som är mycket engagerade. De har bestämt sig för att varje månad nu ska ha ett tema.
Snart kommer aktivitetsgruppen starta med pub-quiz igen, detta kommer hållas en gång i månaden
och anta samma tema som månaden. Jobbar även med arbetsmarknadsminglet, som kommer att
hållas den 11 april, på ÖG.
Reseansvarig: Inte närvarande.

7. Samordning av medlemsregister inom UFS
UFS håller just nu på att se över medlemsregister och möjligheterna att samordna alla föreningars
medlemsregister. Nu undrar UFS lite om våra rutiner, samt hur vi ställer oss till en sådan
sammanslagning. Som det ser ut i dagsläget använder vi oss av Uppsala Universitets alumnisystem,
vilket fungerar mycket bra. Om en sammanslagning skulle innebära att vi ska byta system måste det
innebära att vi byter till något bättre. Vid bidragsansökningar som går via UFS sammanställer vi vårt
register i exel. Det kanske snarare är aktuellt att se över en rutin där alla lokalföreningar gör detta, för
att underlätta för UFS. Vi har inte rätt att lämna ut våra medlemmars uppgifter hur som helst. Då de
blir medlemmar går de med på att vi kan hantera deras uppgifter, inte UFS. En förändring då vi har ett
centralt system skulle kräva att medlemmar får denna information innan de blir medlemmar.

8. Datum för valårsmöte
Efter att ha hört valberedningens planer inför vårens valårsmöte är det på sin plats att vi beslutar om
datum för mötet. Förslaget är den 5 maj.
Styrelsen beslutade
att fastställa datumet för 2013 års valårsmöte till den 5 maj, klockan 18.23.

9. Kommande styrelses utformning
Som sittande styrelse har vi möjlighet att ge en rekommendation över hur kommande styrelse ska se
ut. Daniel föreslår att vi tillsätter en arbetsgrupp på cirka tre personer som inför nästa styrelsemöte
kan komma med ett förslag för antagande utifrån styrelsens idéer. Arbetet i denna grupp kommer
börja med ett möte som är öppet för alla, styrelse och ämbetspersoner, för att kunna få in allas idéer.
Arbetsgruppen sammanställer dessa förslag inför nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Daniel och Lisa med ovan nämnda uppdrag, klockan 18.30.
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10. Tillsättning av fotoämbetsperson
Sophie har intervjuat Robert Englund inför posten som fotograf, och nu skulle hon och Kajza vilja
tillsätta honom. Rovert har blivit välinformerad om vad det innebär att vara ämbetsperson i föreningen,
och han är en mycket duktig fotograf. Robert har tidigare varit aktiv i UF Linköping, i programutskottet.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Robert Englund som fotoämbetsperson för resterande av verksamhetsåret 2012/2013,
klockan 18.34.

11. Övriga frågor
Louise: Diskuterar möjligheter till en omformatering av PC i lokalen. Skulle krävas att alla rensar sina
mappar och att alla vet hur man installerar om de program man använder sig av. Louise kan ta på sig
att formatera om och Daniel hjälper gärna till. Det vore bra om alla kunde kolla igenom sina mappar
inför nästa styrelsemöte.
Julia: UPaD har planerat en kryssning för sina medlemmar I slutet av april, och de undrar om vi vill åka
med. Det skulle innebära att vi ger våra medlemmar möjlighet att själva boka hytt på en specifik
kryssning, så ses vi där. Sedan skulle någon form av gemensam aktivitet ordnas på båten. Styrelsen
ställer sig positiva till detta. Betiel har varit I kontakt med UF Stockholms ordförande Simon om deras
planer på internationella kvinnodagen. De kommer orda ett seminarium på förmiddagen, och
demonstrera på eftermiddagen. De tycker det vore roligt om flera från UF Uppsala ville göra dem
sällskap. Vi ska kolla upp vad de ska demonstrera mot/för.
Karolina: Förberett frågor inför föredraget på torsdag, ber att någon ska ta med dessa. Ska prata med
radion för att se om de kan intervjua.
Edwin: Nu har beslut om utbetalning av bidrag från UFS kommit. Vi hade budgeterat för 70 000, men
fick 66 000. Detta innebär att vi kommer gå minus 4 000. Revisorn är informerad om detta. Det vore
bra om vi alla kunde försöka hålla kostnaderna nere under resterande av verksamhetsåret.
Sophie: Tycker inte Smålands har så trevliga lokaler, för eftersnacket. Snerikes har trevligare miljöer,
så hon kommer försöka boka dem I fortsättningen. För att se vad som fungerar bäst.

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 12 mars klockan 18.00, samt
att utse Edwin till fikaansvarig, klockan 19.02.

13. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19.02.
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