Uppsala den 12 mars 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.04.
Närvarande: Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Julia Yates, Edwin Sönnergren, Karolina Markgren, Peter
Peltola, Alva Westlund, Kajza Janson.
Frånvarande: Henrik Karlsson, Louise Gellin, Sophie Sjöqvist, Siri Sylvan.
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att utse Julia till sekreterare, samt
att utse Daniel och Lisa till justerare, klockan 18.05.

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.06.

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Lisa, Karolina.
Flytta upp punkt nummer 7 till nummer 5.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.07.

5. Inadjungering av UFS-representanten
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Schrammel, klockan 18.07.

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

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Protokoll om de olika ansvarsområdena för nästkommande styrelse efter
diskussionerna på Upplands nation. Daniel ska ha möte med internationella nätverket som kommer
äga rum 13/3, där även Lisa kommer närvara. Jobbar kring ett panelsamtal med Dag Blanck från
SINAS.
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Kassör: Möte med ekonomiska sektionen som resulterade i bidrag på totalt 8000 kronor. Gjort klart
bokföringen från förra året, nu är den klar.
Medlemssekreterare: Frånvarande.
PR-ansvariga: Gjort om arbetssystemet, Zazkia har hand om facebook-evenemangen. Ändringar i
rutinerna, Karolina jobbar vidare med affischerna. Vill nå ut mer till folk som normalt inte går på våra
föreläsningar. Vikten med att affischera ordentligt. Göra en presentationsfilm.
Programsekreterare: Verksamheten rullar på, börja spåna på större evenemang för hösten.
Redaktörer: Frånvarande.
Aktivitetsansvarig: Fortsatt med filmvisningarna, jobbat med arbetsmarknadsminglet. Aktivitetsgruppen
rullar på.
Reseansvarig: Jobbar vidare med saker kring Iranresan som äger rum den 8-19 maj, bland annat
boka boende.

8. UFS-information
UFS mötet ägde rum i helgen, detta möte pågår under två dagar. Denna gång ägde det rum i Uppsala,
på slottet. De diskuterade bland annat vad man gör i andra föreningar, Linköping har börjat med
brunchmöten. Malmö har startat en webbtidning och vill gärna ha tips och råd från redan existerade
webbtidningar, de har lite annan layout än vad UF Uppsalas webbtidning har. Malmö har börjat spåna
på ett sammarbete med Roskilde universitet för att styra upp någon form av sammarbete. Andra
lokalföreningar är välkomna. Man kan söka projektpengar från UFS, de har en projektpott, gäller när
flera föreningar sammarbetar kring olika aktiviteter/event. Södertörn, kommer lägga ner sina
föreläsningar och satsa på studiebesök. Malmö och Göteborg ska sammarbeta och möjligen åka till
Köpenhamn tillsammans.
Ett sammarbete med UI angående tidningsprenumeration med mera kommer inte att inledas.
Diskussioner kring sammanställning av medlemsregister, men det är än så länge väldigt långt ifrån en
beslutspunkt.
Konventet 2013 i Linköping, allt har nu löst sig efter vissa ekonomiska problem. Konventet äger rum
12-13 april och sedan en forumdag den 14 april. Anmälan kan göras via ett formulär som finns
tillgängligt på Ufs hemsida. Sista anmälningsdag 25/3, finns olika paket, mer info finns på Ufs
hemsida. Man kan även söka UFS styrelse nu och UFS valårsmöte kommer äga rum 11 maj i
Göteborg. Det har upprättats en krisfondspolicy för att kunna rädda UF föreningar i nöd.UFS
alumninätvert, ett gemensamt nätverk för alla UF föreningar, men detta måste styras upp lite, arbetas
med detta just nu.

9. Diskussion om samarbete kring välgörande ändamål.
Edwin har en vän som har en idé om ett event kring välgörande ändamål. Någon ska prata om ett
ämne kring Palestina och sedan ska denne vän sälja falafel, Alexander Abdullal. Typ föreläsning med
matförsäljning där pengar ska gå till vald organisation i Palestina/Mellanöstern? Falafel för fred.

10. Hur ska nästa års ämbetspersoner tillsättas?
Inför nästa år har förslag inkommit på att man ska tillsätta ämbetspersoner under valårsmötet
alternativt strax därefter. Detta bör diskuteras för att vi ska kunna göra det så lätt som möjligt för
kommande styrelse att ta över.
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Vi bör tillsätta några ämbetspersoner redan i slutet av detta verksamhetsår för att underlätta för
nästkommande styrelse, men endast ett fåtal. Vi bör utlysa de här posterna ganska snart och jobba
kring det redan nu och sedan ska den gamla styrelsen och den nya styrelsen tillsätta dessa
ämbetspersoner. Ha ett Superstyrelsemöte. Fördelen är att verksamheten ska komma tidigare.

11. Hur ska ansvarsområden fördelas i nästa styrelse?
Förslag finns på att ändra om lite i ansvarsområdena och vad som krävs av de olika styrelseposterna.
Vi vill bland annat göra UFS representanten som i nuläget är en ämbetspost till en styrelsepost för att
denne i fråga ska ha större insyn i föreningens verksamhet. Diskussion kring om vi ska införa en post
för sponsring, annonser, intäkter osv. en intäktsansvarig. Styrelsen kommer fram till att ansvaret kring
sponsring med mera ska ligga kvar under vice ordförande än så länge men lämna öppet för vidare
diskussion och omformatering.
Vi ska utlysa de poster för nästa verksamhetsår men att lägga till en post för UFS representant, totalt
13 poster för verksamhetsåret 2013-2014. (Nuvarande antal styrelseposter är 12).

Peter lämnar, klockan 19.32.

12. Styrelsens förslag till valberedningen för hur nästa styrelse ska se ut
Under föregående styrelsemöte beslutades det att en arbetsgrupp bestående av Daniel Kjellén och
Lisa Lindqvist skulle leverera ett förslag som styrelsen kunde ta ställning till. Detta ska sedan, om det
antas, föreslås för valberedningen.
Styrelsen beslutade
att rekommendera för valberedningen att tillsätta en styrelse enligt förslag från arbetsgrupp, klockan
19.48.

13. Övriga frågor
Julia: Angående UFS registrering som studiecirklar.
Lisa: Folkuniversitetet, vi har en ny kontaktperson, Natalia. De är väldigt angelägna om att vi ska
skicka in flera cirklar. Kom ihåg att skriva upp och skicka in! Någon form av talarutbildning eller dylikt,
finns det intresse?
Karolina: Innehållsrubriker för lathundarna inför nästa styrelse. Hitta datum för deadline för när
lathundarna ska vara helt klara.

Edwin lämnar lokalen klockan 19.59.
Edwin återvänder klockan 20.00.

14. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas lördagen den 6 april klockan 10.00, samt
att utse Erik till brunchansvarig, klockan 20.09.

Edwin lämnar lokalen klockan 20.08.
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Edwin återvänder klockan 20.09.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20.11.
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