Uppsala den 6 april 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1.

Öppnande av möte

Mötet öppnades klockan 10.24.
Närvarande: Daniel Kjellén, Karolina Markgren, Kajza Janson, Louise Gellin, Siri Sylvan, Henrik
Karlsson och Peter Peltola.
Frånvarande: Alva Westlund, Sophie Sjöqvist, Lisa Lindqvist, Julia Yates och Edwin Sönnergren.

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 Karolina och Peter till justerare, klockan 10.24.

3.

Godkännande av kallelseförfarandet

Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 10.25.

4.

Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga

Övriga frågor: Louise, Daniel
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 10.26.

5.

Föregående mötesprotokoll

Uppladdat på hemsidan, ännu inte påskrivet.

6.

Rapporter från styrelseledamöter

Ordf. och vice: Daniel och Lisa har arbetat med sina lathundar, som kräver kraftiga förändringar.
Daniel har även planerat inför valårsmötet samt haft möte med Matilda och Malin, Valberedningen.
Kassör: Frånvarande.
Medlemssekreterare: Efter återsända medlemsbrev har Louise ändrat adresser i registret. Har även
arbetat med sin lathund, och försöka lösa ett felmeddelande som finns på hemsidan.
PR-ansvariga: Peter och Karolina har kollat på lathunden. Peter har i mångt och mycket lämnat över
sina vanliga rutiner till Zazkia. Det har varit lite bekymmer angående marknadsföring vid sammarbeten
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med både UFS och Pax ad bellum. Standaren som beställdes i höstas har gått sönder, en ny duk ska
skickas till lokalen.
Programsekreterare: Kajza och Sophie gör massa roliga saker, sedan sista programbladet kommit.
Kommer sammarbeta med Uppsala ekonomerna, event med Andreas Cervenka. Deras medlemmar
kommer kunna anmäla sig till eventet, då får vi en lista om vilka som ska in gratis vid dörren.
Redaktörer: Henrik och Siri har glömt att ha releasfest. Utöver det går det bra. Första deadline för
nästa nummer har varit, många uppslag till det här numret. Tema: staden. Har inte lyckats värva några
redaktörer, kanske samarbete med valberedningen. Vill bjuda Viktor på middag, som tack för layoutarbete.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande.
Reseansvarig: Frånvarande.

7.

Inadjungering av UFS-representanten

Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Schrammel, klockan 10.37.

8.

UFS-information

Konvent i helgen, i Linköping. Vice ordförande i UFS har hoppat av. Sent på verksamhetsåret, se om
det kommer tillsättas någon ny eller inte.
Angående konventet nästa helg (12-14 april). Bussen går härifrån tidigt på fredag morgon, mycket
tidigt. Runt 05.30. Peter, kommer vara ansvarig för namnlistan. Boende i skola, måste ta med
liggunderlag och sovsäck. 16 personer åker från Uppsala. fredag och lördag kommer det vara konvet,
söndag är forumdag. Under forumdagen kommer vi prata om olika saker som rör samarbetet
nationellt. Dels UFS och samarbete mellan lokalföreningarna. Kommer gå igenom enkät som
genomförts om stadgarna.
I UFS arbetar styrelsemedlemmarna i olika arbetsgruppen. Erik har jobbat med stadgarevideringar.
Vad som ska stå i stadgarna, inte allmänt vad ska de göra. Finns ingen koncensus om vad UFS ska
göra. Handlar om UFS ska driva en egen agenda eller inte, vara mer samordnare. Hur mycket ska
man lägga på egna projekt. Alla medel som UFS använder, betalas inte ut till medlemsföreningar.
Utgift man inte kan göra på lokal nivå. Det har varit diskussioner om logotypbyte. Kostar pengar. I år
kommer UFS valårsmöte hållas i Göteborg 11-12 maj. Daniel kommer åka ner, troligtvis tillsammans
med nyvald ordförande.

9.

Information om verksamhetsplanen

Inför valårsmöte, ska verksamhetsplaner presenteras. Ett dokument där vi säger hur de i nästa
styrelse bör göra med saker och ting. Varje post skriver för sig. Daniel måste ha det senast 10 dagar
innan valårsmötet. Kolla på förra årets verksamhetsplan, finns på hemsidan under ”dokument”.

10.

Övriga frågor

Daniel: Mycket disk i lokalen, skärpning. Innan vi avgår bör vi ha en storstädning av lokalen.
Louise: Reser bort på söndag. Om det blir bekymmer i kassan, och något behöver kollas upp i
medlemsregistret, kom ihåg att det krävs ett mail.
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

11.

Nästa styrelsemöte samt fikaansvar

Styrelsen beslutade inte om tidpunkt för nästa styrelsemöte. Det kommer troligtvis inte hållas något
innan valårsmötet den 5 maj. När nästa styrelsemöte kommer äga rum bestämms senare.

12.

Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 10.58.
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