Uppsala den 29 augusti 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1.

Öppnande av möte

Mötet öppnades klockan 16.08
Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Sonya Helgesson, Adam Sabir, Wilhelm Åkesson,
Rebecka Sjölund, Linnea Wikström, Sofia Wirell
Frånvarande: Marta Lindström, Edwin Sönnergren, Lovisa Hofmann, Amanda Sjöstrand Henriksson
Firmatecknare: Daniel Kjellén, ordförande; Lisa Lindqvist, vice ordförande; Edwin Sönnergren, kassör.

2.

Val av sekreterare (1) och justerare (2)

Styrelsen beslutade
att utse Sofia till sekreterare, samt
att utse Wilhelm och Rebecka till justerare, klockan 16.09

3.

Godkännande av kallelseförfarandet

Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 16.10.

4.

Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga

Övriga frågor: Julia, Fredrik
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 16.10.

5.

Föregående mötesprotokoll

Detta är verksamhetsårets första protokoll.

6.

Rapporter från styrelseledamöter

Ordf. och vice: Julia och Linnea har arrangerat styrelsens kick off. Dessutom pysslat med Kofi Annanseminariet som tagit en del tid.
Kassör: Elina har fixat med budgeten. Måste lära sig det resterande, exempelvis bokföring. Det måste
göras rätt, då föreningens slutresultat kan bli felaktigt annars.
Medlemssekreterare: Var på möte med Sarah på universitetet angående medlemsregistret. Små
ändringar ska göras. Adressetikettfunktionen fungerar inte vilket ska åtgärdas. Har även registrerat
nya medlemmar.
PR-ansvariga: Har ordnat med reccemotgningar, och gjort schema på när och var alla ska vara med.
Det kan ändras så det är bra om alla håller sig uppdaterade. Marta har gjort ett nytt infoblad på
engelska. Programbladet har skickats till tryckeriet. Lagt ner en del tid på Kofi Annan-seminariet.
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Programsekreterare: Programmet är färdigställt, men försenat. Har börjat skicka inbjudningar till nästa
programperiod. Programgruppsmöte är inbokat den 5 september, för tillfället är det endast
styrelseledamöter som sagt att de ska komma, på Facebook. Kul om andra kommer. Bra om det är
fler engelska föreläsningar i fortsättningen. Lovisa är i Istanbul. De har haft möte med
säkerhetsansvarige och de ska maila in vilka föreläsare som kommer i förväg, sen bedömer
universitetet om säkerhet behövs. Kommer en kontroversiell föreläsare är demonstrationer etc. tillåtna
utanför universitetet, men det får inte ske i föreläsningssalen. Universitets varumärke får ej skadas.
Redaktörer: Det mesta med tidningen börjar bli klart, endast annonser som det är svårt med.
Manpower verkade intresserade när Wilhelm kontaktade dem. De flesta styrelseledamöter har fått ett
företag/organisation att kontakta. Annonsering är viktigt då Nordiska Afrikainstitutet dragit sig ur.
Pris/paketpris ska diskuteras. Har ännu ingen redaktionsgrupp att arbeta med, men det lär dra igång
nu.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande
Reseansvarig: Planerar för en resa till Ryssland. Har mailat författare och andra för information.
Endast fått svar från ambassaden. För att få visum är handläggningstiden 5-8 dagar; man behöver
även en ”inbjudan” från hotell eller linkande. Wilhelm, Fredrik och Sonya har några de kan kolla med
om hur inbjudan och visumansökan fungerar i praktiken. Rebecka efterfrågar kontakter angående
möten att ha på plats. Har utlyst ett resegruppsmöte den 11 september.

7.

Avsättande av firmatecknarna för verksamhetsåret 2012-2013

Då det är ett nytt verksamhetsår med ny styrelse måste vi även ändra de som står som firmatecknare
för Utrikespolitiska föreningen Uppsala. De nuvarande firmatecknarna är Daniel Kjellén (890101-xxxx),
ordförande; Lisa Lindqvist (870625-xxxx), vice ordförande; Edwin Sönnergren (900925-xxxx), kassör.
Styrelsen beslutade
att avsätta Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist och Edwin Sönnergren som firmatecknare

8.

Tillsättande av firmatecknare för verksamhetsåret 2013-2014

De som ska stå som firmatecknare för verksamhetsåret 2013-2014 är Julia Yates (901209-xxxx),
ordförande; Linnea Wikström (941013-xxxx), vice ordförande; Elina Ibo (930316-xxxx), kassör.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Julia Yates, Linnea Wikström, och Elina Ibo som firmatecknare för verksamhetsåret 20132014

9.

Kassör berättar och klargör eventuella frågetecken kring budgeten

Elina går igenom budgeten för året, vilket är en minimibudget. Föreningens inkomster har sjunkit i och
med färre betalade medlems- och entréavgifter. Seminariet med Kofi Annan m.fl. samt Margot
Wallströms föreläsning beräknas locka fler nya medlemmar än samma period föregående år. I år
närvarar vi vid fler mottagningar än föregående år vilket vi hoppas stabilisera/öka medlemsantalet.
Föreningens annonsintäkter har minskat, 2012-13 var de 10 000 kr men vi vill gärna uppnå 15 000 kr.
Detta år har föreningen sökt och fått bidrag/stipendium från Folke Bernadotte på 40 000 kr, vilket vi
inte sökte föregående år. Sonya och Adam berättar att Uttryck i år kommer ha ett annat format och en
annan papperskvalitet vilket kommer minska dess kostnader. I budgeten har Elina beräknat Uttrycks
utgåva till (antalet medlemmar + 100) exemplar per nummer, men har då inte räknat med föreläsare,
skribenter, organisationer, bibliotek etc. som tidigare fått tidningen gratis. Föregående reseansvarige
pratade om att göra en resebok med bilder etc. från de resor som UF gör och därför har en liten
summa avsatts till detta ändamål.
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Kostnaden för lokalhyra och vaktmästare för föreläsningar i universitetshuset är beräknade till 51 000
kr. Föreläsningar som drar liten publik kan hållas i Ekonomikum där hyran (och även inträdet) är
gratis. Programsekreterarna får lägga max 500 kr på rese- och matkostnader för föreläsare utan att
styrelsebeslut krävs. Dock viktigt att detta inte sätts i system. Programsekreterarna kommer ha tillgång
till kort att betala mat med, för föreläsaren, ansvarig för första kassa, en p-sek (alt. den som bokat
föreläsaren). Oavsett hur denna betalning sker måsta en kvittoblankett fyllas i och lämnas till Elina,
kvitto måste bifogas. Dessa blanketter finns i postfacken/kvittomall och lämnas i kassörens fack.
Väntetiden för att få pengarna återbetalda beräknas vara cirka en vecka. Universitetet har inte
budgeterat för säkerhet för externa event (som UF:s) och om en föreläsare kostar för mycket finns
möjligheten att avboka.
UF budgeterar 1000 kr i resekostnader för Edwins UFS-resor. Vid resor sträckan Uppsala-Stockholm
står UFS för kostnaden, dock ej till/från andra orter. Frågan kommer upp om UF ska stå för kostnader
vid resa till/från annan ort, men ska återuppta frågan vid nästa möte eftersom Edwin inte är
närvarande vid detta tillfälle.
UF betalar ingen hyra för sin lokal då det är något universitetet bidrar med. Däremot betalar vi
försäkring. Varje år sätter styrelsen, om ekonomin tillåter, in 5000 kr i en fond att användas vid en
eventuell framtida ekonomisk kris i föreningen. Elina beräknar att budgeten går 22 500kr plus. Linnea
föreslår att vi budgeterar för debattklubben så de kan lägga ut för fika och eventuella resor. Mötet är
positivt inställt till att budgetera för debattklubben, men detaljer och beslut om detta kan läggas till på
dagordningen för nästa styrelsemöte.

10.

Fastställning av Per Capsulam-beslut: Avsättande av medel för styrelsekickoff

Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att avsätta medel för styrelsekickoff.

11.

Fastställning av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av layoutansvarig

Gustav Zetterberg har ansökt till posten som layoutansvarig för Uttryck.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att tillsätta Gustav Zetterberg som layoutansvarig.

12.

Fastställning av Per Capsulam-beslut: Samarbete mellan UF och UI

Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att gå med i ett samarbete mellan UF och UI.

13.

Fastställande av ansvarig utgivare för Uttryck

Patent- och Registreringsverket kräver att vi fastställer ansvarig utgivare för Uttryck. Tidigare ansvarig
utgivare har varit Daniel Kjellén och ny ansvarig kommer vara Julia Yates.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att fastställa Julia Yates som ansvarig utgivare för Uttryck –
Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas magasin

14.

Förändring av biljettsläppet och fördelningen av biljetterna för UF-resor

I reseansvariges lathund finns vissa funderingar kring biljettsläpp och fördelningen av biljetterna. I
dagsläget är 35 % av biljetterna reserverade för resegruppen; 3 biljetter för styrelsen; resterande går
till övriga medlemmar. Rebecka föreslår att fördelningen ska ändras så att resegruppen har
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åtminstone 50 % av platserna på resan. En stark resegrupp där medlemmarna känner att deras
engagemang lönar sig är visionen.
Olika förslag på biljettfördelningen diskuteras. Fredrik ifrågasätter huruvida det är givet att styrelsen
har reserverade platser och om det inte är bättre att locka fler nya medlemmar. Julia påpekar att
styrelsen lägger ner mycket tid i föreningen och att platser på resorna kan vara en slags ”morot”.
Linnea föreslår att göra resorna till en sluten grej för resegruppen och om det sedan finns platser över
kan övriga medlemmar köa för dem. Utöver olika procentuella uppdelningar mellan resegrupp/
styrelse/övriga medlemmar kommer både lottning och skriftlig ansökan upp som alternativ till det
nuvarande kösystemet. Rebecka skriver ett förslag till styrelsen att besluta om.

15.

Ändring av annonspriser samt eventuella paketpriser

I dagsläget säljer vi inte de annonser vi behöver/vill få sålda. Fredrik undrar om problemet ligger i för
höga annonspriser eller att man tidigare inte lagt ner tillräckligt med tid på att locka annonsörer. Ett
förslag är att redaktörerna tar fram ett förslag på nya annonspriser/paketpriser med information om hur
mycket vi kan gå ner i pris vid förhandling, men samtidigt hålla oss inom marginalerna. Då tidningen
går i tryck den 10 september kanske det inte blir några annonser i det första numret. Ett paketpris
skulle kunna vara exempelvis tre annonser till priset av två. Elina tar upp frågan om vilken typ av
annonsörer vi vill ha och mötet ger redaktörerna rätt att besluta om detta. Övriga styrelsemedlemmar
behövs för att kontakta möjliga annonsörer. Till nästa styrelsemöte tar redaktörerna fram ett
beslutsunderlag.

16.

Reducerat pris för medlemskap för gymnasieelever

Föreningen måste locka fler yngre medlemmar och ett förslag som kommit upp är att inleda
samarbeten med gymnasieskolor i Uppsala. De skulle då få reducerat pris på medlemskapet,
förslagsvis 50 kr, då de inte kan ta del av allt föreningen har att erbjuda (resor, aktiviteter på nationer
etc.). En plan ska utarbetas för vad som ska ingå i medlemskapet och hur mycket det ska kosta. Då
Uttryck är en av våra stora utgifter är det något som skulle kunna tas bort från denna typ av
medlemskap. Praktiskt löses detta genom att inte skriva in någon postadress i medlemsregistret.
Föreläsningar samt nyhetsbrev är det mötet anser ska ingå. Framför allt
samhällskunskapslärare/klasser kan ha nytta av ett samarbete.

17.

Fastställande av grupp för revidering av stadgarna

Det är tre år sedan man senast gjorde om stadgarna och mycket har hänt sedan dess. Förslaget är att
tillsätta en stadgerevideringsgrupp på 4-6 personer, varav 2-3 från den nuvarande styrelsen och 2-3
tidigare styrelsemedlemmar. Denna fördelning föreslås för att få ett så bra slutresultat som möjligt. En
revidering måste vara klar till valårsmötet i vår.
Syrelsen beslutade
att fastställa skapandet av en revideringsgrupp.

18.

Övriga frågor

Julia: Det är dags att bestämma datum för årsmöte, förslagsvis i slutet av september eller början av
oktober. Någon av dagarna 12-13 oktober eller 19-20 oktober är förslag på datum; Julia ska ta fram ett
förslag på detta.
Linnea får i uppdrag att arrangera en Bli Aktiv-träff. Vill vi ha den på nation behöver vi vara ute i god tid
för att få en lokal. Erfarenheten är att det kommer mer folk om vi är på nation än i UF-lokalen. Wilhelm
får i uppdrag att kolla upp lokaler den 12 eller 16 september. Går det inte är UF-lokalen ett alternativ.
Hur ska vi göra med biljettminglet inför Kofi Annan-seminariet? Det beslutas att det ska vara en och
samma kö för både nya och gamla medlemmar, de skrivs upp på en lista i den ordning de kommer.
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Fredrik föreslår att vi bjuder på alkoholfri cider och något att äta. Styrelsen ombeds vara på plats från
14.00. UF har cirka 300 biljetter och beräknar att alla kommer gå åt.
Linnea och Wilhelm lämnar lokalen 18.08
Fredrik: Programsekreterarna vill utlysa en programassistent. Mötet är positivt inställt och
programsekreterarna ska skicka underlag på detta till Julia. Styrelsen väntas ta ett Per Capsulambeslut på att utlysa posten.

19.

Nästa styrelsemöte samt fikaansvar

Julia tar på sig fikaansvaret och ska göra en doodle med två alternativ på datum för nästkommande
styrelsemöte.

20.
Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18.18
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