Uppsala den 15 september 2013

Protokoll: styrelsemöte.
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 16.12
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda Sjöstrand Henriksson,
Sonya Helgesson, Wilhelm Åkesson, Fredrik Elisson, Lovisa Hofmann, Rebecka Sjölund,
Sofia Wirell, Elina Ibo, Edwin Sönnergren
Frånvarande: Adam Sabir
Firmatecknare: Julia Yates, ordförande; Linnea Wikström, vice ordförande; Elina Ibo, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att utse Sofia till sekreterare, samt
att utse Amanda och Rebecka till justerare, klockan 16.12

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Syrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 16.12

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Fredrik och Lovisa, Elina, Julia, Rebecka, Sonya
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 16

5. Föregående mötesprotokoll
Är upplagt på hemsidan, samt påskrivet och klart.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: De har fixat mycket med Kofi Annan-böckerna, löst ett problem som uppstod.
Hjälpt övriga syrelseledamöter. Julia har jobbat med bidragsansökningar. Linnea har försökt
få information om studiecirklar av folkuniversitetet, vår kontaktperson är på semester hon har
inte kommit så långt med det än. Julia har pratat med ordföranden för FN-förbundet om ev.
framtida samarbeten, speciellt program och aktivitet kommer att beröras av detta. Linnea har
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haft kontakt med en debattklubbsledare som verkar väldigt kvalificerad för uppdraget. Han
kommer vara med på Bli Aktiv-minglet imorgon (16/9). Julia var med och möblerade om i UFlokalen.
Kassör: Elina och Julia har gått igenom ekonomin och vilka intäkter vi fått hittills i år, både för
böcker och medlemsavgifter. Träffade vår revisor Gustav tillsammans med Edwin och Julia.
Har betalat räkningar. Den kommande veckan är det en del bankärenden på gång.
Medlemssekreterare: Sofia har skickat ut veckans nyhetsbrev samt årets första
medlemsbrev. Har dessutom registrerat en del nya medlemmar. Medlemsantalet är för
närvarande 848.
PR-ansvariga: Facebook-event och affischer har gjorts. Wilhelm har kollat vad det kostar att
marknadsföra event genom facebook, vilket kan vara bra vid större event. Det skulle kosta
runt 50kronor, dock sparas kontouppgifter, risk att betalning sker oavsiktligt? Affischering: om
alla skriver upp sig att affischera på tre ställen var går det jämt upp. Ställen som ligger längre
bort (t.ex BMC) kan rotera. Marta har gjort en mall för hur affischerna ska se ut, alla får
komma med synpunkter. De har intervjuat en pr-assistent som skulle kunna sköta lite av
facebooksidan. De har ännu en intervju inbokad. Förslag att vi ska dela ut enkäter vid
föreläsningar, fråga hur de besökande fick reda på föreläsningen/UF. Kan vara bra att veta
vid marknadsföring.
Programsekreterare: De har arbetat med föreläsningarna (Kofi Annan och Margot
Wallström), samt med kommande föredrag. De jobbar på att få så många föredrag som
möjligt på engelska, samt en jämn könsfördelning. Har haft ett första programgruppsmöte,
många kom. Flera har hört av sig angående posten som programassistent.
Har fått ett erbjudande om att bjuda in den Katalanska regeringen/diplomater för att tala om
Katalonien, Spanien och självständighet. Upplägget: en halvdag med föreläsningar (kl. 9-13),
men frågan är om lockar det folk. Eventuellt samarbete med Forum för Latinamerika eller
institutionen för moderna språk/spanska. Fredrik och Lovisa jobbar vidare med detta och
återkommer.
Redaktörer: Uttryck har gått i tryck; releasefest den 24/9 i Röda rummet på V-dala! Några
små kriser uppstod i slutskedet, men ordnade sig. Ska gå igenom detta sedan så att det inte
upprepas. John’s Hopkins köpte en annons för 7000kr. De var här förra året och höll en
föreläsning om universitetet, vilket de vill ha även i år. Eventuellt kan det vara under
arbetsmarknadsminglet. En person har intervjuats om posten som webbredaktör.
Redaktionsmöte hålls på tisdag, den 17/9.
Aktivitetsansvarig: Första gruppmötet har varit och många kom. Många var taggade på att
arrangera aktiviteter, och möten har bokats in. Pub Hammarskjöld hölls på Smålands, runt 20
pers kom och diskuterade Syrien. Väldigt lyckat! Nästa ämne: Anonyma diktaturer. Kommer
kanske inte vara varannan vecka utan när det passar och tid finns. Amanda har varit på möte
om TedxUppsalaUniversity, vi ska få streama eventet. Amanda panerar även att åka ner till
Malmö för föreläsningen med Martin Schibbye och Johan Persson. Har haft kontakt med
Matthias som är ordförande i Malmö. Ska få mer info. Planerar dessutom en studieresa till
Bryssel i höst.
Reseansvarig: Pontus Sundback är tillsatt som reseassistent. Årets första möte har varit, ca
30 personer kom och många som inte kunde komma har mailat Rebecka. Det är lite stressigt
nu. Planerar ett mindre möte med de som ska med på resan. Julia tipsar om att Louise Gellin
kan hjälpa till om frågor uppstår. Hostelet i Moskva har gett tvetydliga besked, men Rebecka
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har andra hostel som alternativ, då resan kan bli billigare. Informera alla som åker ifall det är
sovsal som gäller. Ännu ett resemöte för alla ska planeras in, då kan alla som vill vara med.
När det är dags att söka visum ska en bil hyras/lånas så Kofi Annan-böckerna kan
återlämnas till Bonniers samtidigt.

7. Inadjugering av Radioansvarig
Syrelsen beslutade
att inadjugera Peter Gustafsson, klockan 16.55

8. Inadjugering av UMUN-representant
UMUN-representant William Sundelin kunde inte närvara.

9. Presentation och information från Radioansvarig
Radio UF sänder varje måndag 16.03-17.00 på Studentradion. Valet i Tyskland är
morgondagens (16/9) tema. De jobbar mycket med intervjuer, ofta genom telefon, lite lättare
än föreläsningsbokningar. På politisk nivå är det svårare, men har fått en del tunga namn;
utnyttjar sig av UF:s namn vilket hjälper. Mailadressen är radiouf@ufuppsala.se, det
smidigaste sättet att kontakta radion. Har en arbetsgrupp på fem personer. Peter kommer
vara med på Bli Aktiv-träffen imorgon, han får ett eget bord.
Peter lämnar rummet 17.00

10. Presentation och information från UMUN-representant
Amanda informerar. William har en assistent och de söker bidrag nu. Ska dubbelkolla med
Julia så att de inte söker bidrag hos samma organisationer etc. då även UF ska söka bidrag.
Allt verkar gå bra nu, men föregående år har ekonomin inte gått ihop. Williams plan är att
bygga en stabil grund till UMUN så att det går bra även i framtiden. Han har tillgång till sin
UF-mail (umun@ufuppsala.se). Datumen för UMUN är inte klart, däremot datum för sista
ansökningsdag. William kommer vara med på kommande styrelsemöte. Viktigt att UMUN
inte krockar med UFS-konventet i vår.

11. Informaton om UFS
Edwin har inte jättemycket att ta upp. Utrikespolitiska förbundet anordnar konvent, event i
Almedalen etc. Styrelsemöte 28/9 och förbundsstämma den 29/9. Edwin är med på det
första, Julia på det andra. Dagordningen kommer utskickat idag, men stadgarna kommer inte
ändras mycket. Flera i styrelsen var med i Almedalen i år. Nästa år: Säkerhetspolitiskt
sommartorg tillsammans med FBA, Röda korset etc. eftersom vi blivit/kommer bli
medlemmar i Folk och försvar. Fem ansökningar har kommit in till Almedalsgruppen (varav
en har hoppat av), det finns fyra platser. UFS-styrelsen beslutar vem som ska bli
projektledare.
Marta lämnar rummet 17.08 då övriga styrelsen ska diskutera val av projektledare.
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Matilda Skoglöw – var med i valberedningen i våras, veteran från UF Uppsala, tidigare
redaktör för Uttryck.
Marta Lindström – vår nuvarande PR-ansvarige
Carl Magnus Fürst – var med i Almedalen förra året, från UF Göteborg.
Hampus Andersson – från UF Malmö. Verkar väldigt kompetent enligt Edwin.
Vi föredrar en projektledare från Uppsala. Marta är klart kompetent, men Almedalsgruppen
tar mycket tid, hur skulle det påverka UF Uppsalas verksamhet? Matilda har stor erfarenhet
av UF-arbete och passar som projektledare.
Marta tillbaka 17.12
Marta påpekar att hon inte vill vara projektledare, hon vill prioritera UF Uppsalas verksamhet.
Diskussioner har skett med våra revisorer om att UF Uppsala ska granska UFS:s bokföring
och bokslut, som vi kommer få i nästa vecka. Mer info om det visar sig att något inte
stämmer. Linnea påpekar att styrelseprotokoll och dylikt från UFS måste redovisas och vara
tillgängligt. Allvarligt att det inte varit så och det utreds nu.

12. Information om tidigare kassadifferens
Det finns en kassadifferens från föregående år som håller på att utredas.

13. Information angående städning av gemensamma utrymmen i källaren
UF köpte förra året en dammsugare och då skulle Studentradion skulle städa (i ett år?).
Julias förslag: UF, AISEC, Studentradion har städansvar var tredje vecka. Det som ska
städas är konferensrummet, köket, samt korridoren. Även viktigt att städa lokalen oftare,
dammsuga, torka av. Vi ska skriva upp oss på ett schema, och Julia kommer att pressa på
att vi faktiskt gör detta.
Det är i allas intresse att sköta om lokalen, då universitetet tillhandahåller den utan kostnad.
Det är en reell risk att vi inte får förlängt kontrakt, det löper ut i vinter. UF flyttade till
Ekonomikum från Studentstaden 2008.

14. Användningen av Per Capsulam-beslut
Julia får in väldigt många förfrågningar om Per Capsulam-beslut. Vi får tänka efter om det är
något som måste beslutas genast eller om det kan vänta till nästkommande styrelsemöte.
Tänk på att ha framförhållning.

15. Folkuniversitetet och bidrag
Folkuniversitetet ger oss bidrag för våra studiecirklar (varje gång vi är minst tre personer på
möten som återkommer med jämna mellanrum). På alla möten ska deltagarnas namn,
personnummer, adress osv. antecknas. En studiecirkelutbildning kommer att hållas under
hösten. Vid föreläsningar och aktiviteter, samt releasefest (event som är öppna för
allmänheten), ska blankett för Kulturevenemang fyllas i. Styrelsemöten samt intervjuer
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räknas som cirklar. Alla ska behålla sina listor tills vi får tillgång till hemsidan där det ska
fyllas i. Linnea återkommer när kontaktpersonen är tillbaka från semester.

16. Ändring av annonspriser
Sonya anser att det verkar vara rimliga priser. Nuvarande priser ger oss möjlighet att
förhandla. Ingen ändring föreslås.

17. Planering inför måndagen 16/9- Bli aktivträff & föreläsning
Fredrik och Wilhelm ansvarar för att material kommer till Uplands från lokalen, samt för att
ställa i ordning bord. Julia köper lösgodis att bjuda på. Alla grupper kommer ha egna bord,
på så sätt kan de som är intresserade gå till de grupper som de är nyfikna på. Det kommer
ligga maillistor på alla bord som folk kan skriva upp sig på om de är intresserade. Förra året
fanns en tipsrunda med UF-frågor som nog kan användas i år med.
Det är väldigt viktigt att alla är där i tid, så det inte blir stressigt sista minuterna innan. Eventet
ska starta 17.15. Det är bra om alla är förberedda och vet vad de ska säga, då detta är det
sista stora tillfället att ragga nya medlemmar denna termin.
Minglet håller på till 19 och UF-föreläsningen börjar 19.15. Julia och Marta går tidigare för att
förbereda föreläsningen. Några tar tillbaka materialet till lokalen, resterande kan gå med de
som vill till föreläsningen med folk.
Sofia, Linnea och Elina kommer inte kunna närvara.
Rebecka lämnar rummet klockan 17.46
Vi kommer få material från TedxUppsalaUniversity för att marknadsföra vårt streamingevent.
Amanda tar med materialet till Uplands.
Rebecka tillbaka 17.47

18.

Information om kassa- och kontanthanteringsrutinerna

Elina går igenom rutinerna ännu en gång. Ordförande, vice och kassör är de som har tillgång
till kassaskåpet.
Förslag: Ytterligare två-tre personer får tillgång till det för att avlasta dem. Endast dessa 5-6
kommer kunna sitta som kassa 1 på föreläsningar. Det är stort ansvar att hantera pengar och
de som nu har detta ansvar behöver avlastas. Elina kommer inte kunna lägga tid på att vara
kassa 1 då hon kommer behöva gå till banken ofta. Är det fyra som har kassaskåpskoden
har man en föreläsning/kassaansvar en gång varannan vecka.
Lovisa påpekar att ju fler som har tillgång till pengar, desto större risk att något går fel.
Fredrik ifrågasätter hur många personer som behöver ha åtkomst. Alla är överens om att det
system vi använder måste fungera. Julia och Linnea kommer fortfarande ha huvudansvaret.
Det ska vara helt klart i styrelsen vilka som har tillgång till kassaskåpet.
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Styrelsen är överens om att ett beslutsunderlag ska tas fram för ett kommande styrelsebeslut
på detta.

19. Tillsättning av aktivitetsassistent
Anton Åvall har lång erfarenhet av föreningsarbete, och har bland annat varit vice ordförande
för Historikerstudenterna Uppsala samt vice ordförande för en lokal FN-förening. Amanda
tror att de kompletterar varandra bra.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Anton Åvall som aktivitetsassistent under verksamhetsåret 2013-2014, klockan
18.15

20. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av reseassistent
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att tillsätta Pontus Sundback som reseassistent för
verksamhetsåret 2013-2014, klockan 18.17

21. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av debattklubbsansvarig
Klas Wetterberg har mycket erfarenheter från debatter, samt kan flera debattsystem. Han har
många idéer om hur han vill lägga upp arbetet i UF och verkar mycket kompetent.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att Klas Wetterberg som debattklubbsansvarig för
verksamhetsåret 2013-2014, klockan 18.17

22. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Resa till Ryssland
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-belsut om att UF-resan höstterminen 2013 går till Moskva,
Ryssland, klockan 18.17

23. Fastställande av Per Capsulam beslut: Ändring av biljettfördelning för UFresorna
Tidigare biljettfördelning var som sådan att styrelsen fick 3 platser, resegruppen 35 % och
övriga biljetter gick till medlemmar. Man vill ha ett nytt förslag eftersom det tidigare har varit
samma medlemmar som följt med och dåligt med rotation på deltagarna.
Det nya förslaget är att 30% av biljetterna går till styrelsen och 70% går till resegruppen.
För att få följa med på resan skall man vara med i resegruppen. Biljetterna fördelas i
resegruppen genom att reseansvariga välja ut de mest aktiva, alternativt lottar ut platserna.
Blir det platser över kan övriga medlemmar lämna en intresseanmälan så lottar vi bland
dessa.
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Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att ändra biljettfördelningen för UF-resorna samt
reglerna kring detta, klockan 18.18.
Edwin och Fredrik reserverar sig mot detta beslut.

24. Fastställande av Per Capsulam beslut: Utlysning av programassistent
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut att utlysa posten som programassistent med sista
ansökningsdatum 26 september 2013, klockan 18.18

25. Fastställande av Per Capsulam beslut: Utlysning av PR-assistent
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut att utlysa posten som PR-assistent för verksamhetsåret
2013-2014, klockan 18.19

26. Reducerat pris för medlemskap för gymnasieelever
För att nå en större målgrupp är förslaget att införa reducerat pris för medlemskap för
gymnasieelever, på 50kronor per år. Detta ger endast inträde till våra föreläsningar, ej
Uttryck eller aktiviteter. Praktiskt ordnas det genom att inte ange någon adress i
medlemsregistret, samt att skriva/stämpla på medlemskortet att det är ett
gymnasiemedlemskap.
Styrelsen beslutade
att införa reducerat medlemskap på 50 kronor till gymnasieelever, klockan 18.25

27. Utlysning av 3 fotografer och 1 webbredaktör
Inga ansökningar han inkommit till fotografposterna, och endast en ansökan till posten som
webbredaktör, där det bör vara två personer som delar på arbetet.
Fotografernas uppgifter består i huvudsak av att dokumentera föreningens verksamhet i
bilder. Egen kamera krävs. Deadline för ansökningar är måndagen den 30 september och
tillsättning sker löpande. Då vi redan har en sökande till webbredaktör ska vi prova hur det
fungerar innan vi eventuellt utlyser den andra posten.
Styrelsen beslutade
att utlysa posterna 3 fotografer, klockan 18.27

28. Införande av budget för debattklubben
Under tidigare år har debattklubben inte haft någon budget då det varit en väldigt självständig
del av föreningen. Detta har vi försökt ändra genom att integrera klubben med i föreningen
och göra debattklubbsordförande till en ämbetspost.
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Förslag: Fika 1500 kronor, 1000 kronor för sponsring av tävlningar. Totalt: 2500 kronor.
Invändning: föreningen sponsrar inte resor eller andra aktiviteter och därför bör ej heller
tävlingar sponsras. Linnea påpekar att debattklubben är stor, träffas ofta och aktiviteterna
sker på mötena. Nytt förslag: 1500 kronor i fikabudget.
Styrelsen beslutade
att införa en budgetpost för debattklubben på 1500 kronor per verksamhetsår, klockan 18.42

29. Datum för årsmöte
Det är dags för föreningens årsmöte och datumeförslaget är satt till 20 oktober 2013, klockan
13.00. Tidigare styrelsemedlemmarna Daniel Simmons och Lars Halvarsson ställer upp och
som mötesordförande samt mötessekreterare.
Styrelsen beslutade
att hålla Utrikespolitiska föreningens årsmöte den 20 oktober 2013, klockan 18.43
Mötet tar paus, 18.43
Mötet återupptas, 18.52
30. Övriga frågor
Julia: Alla ska ha tillgång till sin Dropbox, om inte så ska det ordnas. Under ommöbleringen
av lokalen rasade postfacken ihop, alla får kolla in sina fack och se att inget saknas, och har
man något som inte är sitt återlämna det. Efter mötet får alla som vill hänga med ut på nation
för mat/dryck.
Ergo har kontaktat oss och frågat om en skribent får komma in gratis på måndagens
föreläsning för att skriva om föredraget till tidningen. Styrelsen anser att det är en bra PRmöjlighet. Ska det vara så även i fortsättningen, vill vi dock att det i artikeln är klart att vi står
bakom föredragen.
Linnea: Studentradion kommer ha öppet hus den 24 samt den 26 september. Är någon här
kan det vara bra att ha dörren öppen och promota UF.
Fredrik och Lovisa: Undrar om vi är med på att samarbeta med ELSA (European Law
Student’s Association) om en föreläsning/debatt med Hans Corell för att prata om
säkerhetsrådets roll. Föreslås även bjuda med UPS och UPaD, för ett bredare spektrum.
Corell föreslog att vi kan ordna en internationell namninsamling att skicka till säkerhetsrådet.
Ett förslag är att utlysa en ämbetspost för att undersöka internationella samarbeten, nå ut till
organisationer/universitet. Vi får tänka på att UFS arbetar på en nationell nivå, och att vi inte
konkurrerar med dess verksamhet. Uppdragsbeskrivning om en sådan ämbetspost måste
skrivas. Edwin och Fredrik tar ansvar för att detta blir gjort.
En före detta ordförande (60-talet) har uttryckt vilja att föreläsa, komma på besök eller
liknande. Förslag att vi har en Välkommen tillbaka-träff för gamla UF-medlemmar. Återknyta
kontakt, få idéer, råd etc. om verksamheten. Daniel Simmons har varit förtroendevald som
ansvarig för ett UF alumnnätverk och förslaget är att han får fortsatt förtroende.
Elina: Vilka har betalat för boken? De som inte gjort det ska göra det snarast. Går igenom
hur man redovisar kvitton. Finns i facket märkt Kvittomallar, och lämnas i hennes fack.
Kuvert – de som det står Porto betalt på är inte betalade, det sker när vi lämnar dem till
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posten. Julia har hittat gamla kuvert som vi kan använda till lite vad som helst. Skickas inte ut
till medlemmar.
Rebecka: Ska ämbetspersoner också skriva upp sig på kassaschemat? Ja, det gäller även
affischering. Styrelsen har fyra platser på Rysslandsresan. I nuläget är Linnea, Lovisa,
Wilhelm och Marta intresserade av att åka. 6-12 november är datumen. Vill även Adam åka
med, får platserna lottas ut mellan de fem. Föreslår ett resegruppsmöte på tisdag 18-19.
Sonya: Ska formulera ett Per Capsulam om tillsättning av webbredaktör.
Marta: Ska gå på Tedx - fotografera och representera UF. Ska även åka till Genève med
Svenska FN-förbundet. Vill program/styrelse att hon knyter kontakt/får visitkort med/av
intressanta kontakter/möjliga föreläsare? Ja!
Ska vi ha visitkort? Det är mycket mingel nu. Det finns en färdig mall för hur de kan se ut.
FyrisTryck har lämnat en offert på 800 kort för 740kr - åtta namn, 100 visitkort för samma
pris. Ordförande, vice, program, redaktörer, resa, aktivitet ska få kort. Julia tar fram
beslutsunderlag för Per Capsulam-beslut. Marta fixar designen.

31. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas fredagen den 4 oktober klockan 17.00, samt
att utse Amanda till fikaansvarig, klockan 19.36.

32. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 19.37
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