Uppsala den 4 oktober 2013

Protokoll: styrelsemöte
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 17.13
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda Sjöstrand Henriksson,
Sonya Helgesson, Wilhelm Åkesson, Fredrik Elisson, Rebecka Sjölund, Edwin Sönnergren,
Adam Sabir, Sofia Wirell
Frånvarande: Elina Ibo, Lovisa Hofmann
Firmatecknare: Julia Yates, ordförande; Linnea Wikström, vice ordförande; Elina Ibo, kassör.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutade
att till sekreterare utse Sofia, samt
att till justerare utse Edwin och Amanda, klockan 17.13

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 17.14

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Linnea, Fredrik, Marta och Wilhelm
Ändring: Edwin måste gå tidigare, flytta upp punkt 15 till punkt 11 och följande punkter
förskjuts.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 17.16

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

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har kollat på bidrag, intervjuat fotografer, samt varit på möte ang.
UMUN, samt varit på UFS årsmöte. Var även på möte angående höga radonvärden i
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lokalerna. Efter 18 stängs fläktarna av, efter det får vi kan sätta på de manuellt, klockan 22
stängs de av helt för dagen. Linnea har varit på internationellt nätverksmöte, möte med UPS,
samt krishanterat en del. Haft samtal med kommunen.
Kassör: Frånvarande.
Medlemssekreterare: Medlemsantalet var som mest uppe på 909, men i och med
månadsskiftet sjönk det och ligger för tillfället på 751. Funderar på att byta registrar för vår
domän, från .SE till webbhotellet. Föregående m-sek var inne på detta spår. Som det ser ut
skulle det bli lite billigare, men det är inte några större summor det handlar om.
PR-ansvariga: Löpande arbete. Har intervjuat och valt ut en lämplig PR-assistent. Marta har
påbörjat arbete med ny affisch. I och med tillsättande av PR-assisten kommer arbetet
kommer öka, med bland annat bord på olika campus för att synas mer.
Programsekreterare: Jobbat på med föredrag. Föredraget med Tobias Hübinette har ställts in
av ekonomiska skäl. Andra föredrag deär säkerhet behövs är det om integration med bland
annat Erik Ullenhag. Programgruppen är aktiv, med några lär nog hoppa av. Har gått igenom
ansökningar till programassistent, 12 st inkomna. Väldigt kompetenta allihop, ska kalla några
till intervju. Två assistenter kanske är för mycket. Håller på att bjuda in några från Katalonien,
ska även försöka få med Spaniens ambassadör. Andra spännande föredrag på gång.
Utmaning: ekonomi när det gäller säkerhetsvakter, då det det inte finns med i budgeten.
Fredrik lämnar rummet klockan 17.24, åter samma.
Redaktörer: Första numret av Uttryck har utkommit, hade releasefest i samband med det.
Skribenter till nästa nummer har valts ut. De drog ner annonspriset för föregående nummer
då formatet blev lite fel. I kommande nummer kommer ha 12 texter, varav fyra på engelska.
Aktivitetsansvarig: Har haft några aktivitetsgruppsmöten, på det senaste närvarade cirka 10
pers. Diskuterar sudierbesök på UD samt på ambassader. Har haft möte med assistenten.
Kontakt med Malmö angående resa dit vid föreläsning med Martin Schibbye och Johan
Persson. Kan eventet streamas? Fredrik kollar upp möjligheterna. Sista anmälningsdag för
att kunna följa med är den 11 oktober. Även UF Stockholm är intresserad av att åka ner,
samordna med dem. Amanda och Wilhelm hade Tedx-streaming event, vilket gick bra.
Många är intresserade att ha filmkvällar här, Anton kan ha hand om det. Diskuterat hur Pub
Hammarskjöld ska drivas vidare. Vill vi ha en julfest på nation? Ja!
Reseansvarig: Flygbiljetterna till Moskva är köpta! Har ännu inte fått visum, men räknar med
att det kommer. Ska besöka Civil Rights Defenders i Stockholm inför resan. Det rullar på.

7. Inadjugering av UMUN-representant och Daniel Simmons.
William Sundelin ska berätta om var UMUN-projektet ligger just nu, medan Daniel Simmons
ska berätta om uppstarten av Uppsalas alulmninätverk.
Styrelsen beslutade
att inadjugera UMUN-representant och Daniel Simmons, klockan 17.40
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8. Presentation och information från UMUN-representant.
William Sundelin är projektledare för UMUN 2014. Sanja Sillanpää är vice projektledare,
utsedd av Uppsalas FN-förening. UMUN 2013 gick bra, men vill ha fler medlemmar i år.
Målet är 100 delegater, jämfört med tidigare 50. Vill bredda målgruppen för projektet, förra
året var det ganska begränsat då många kom från samma institutioner. Vill göra en mer
stabil bas att bygga UMUN på, speciellt ekonomiskt då det var en del finansiella problem
2013. En projektgrupp på 12 personer har rekryterats, och de har olika fokusgrupper. Möten
kommer hållas varje vecka. De föreslagna datumen för UMUN 2014 är 27/2-2/3, torsdagsöndag. Föreslaget schema är - torsdag: registrering + introföreläsning; fredag: UMUN,
lördag; UMUN + diplomatmiddag. De kommer öppna för ansökningar runt jul. Projektets
budget är 77 000 kr. Intäkter kommer främst från deltagaravgifter, förra året 500kr/delegat
vilket ansågs bra. Söker även mycket sponsring och bidrag. UF vill hållas uppdaterade kring
ekonomin, kan inte ge ekonomiskt stöd. Projektledarnas målsättning är att lämna vidare
UMUN med bra erfarenheter och goda relationer till andra organisationer. Tydlig
kommunikation är viktigt och William kommer gärna och uppdaterar under arbetets gång.
UMUN och UF måste samordna bidragsansökningar, kan inte söka samma. UF söker FBA:s
projektbidrag (säkerhet- och utveckling), UMUN kan söka ett generellt bidrag.
William lämnar mötet klockan 18.00

9. Information av Daniel Simmons angående upprättande av alumninätverk i
Uppsala
Det har funnits idéer om ett alumninätverk för UF Uppsala, men det har funnits två läger
huruvida det behövs eller ej. Daniel blev utsedd till ämbetsperson för upprättande av
alumninätverk i januari 2013. Vill nå ut till tidigare styrelseledamöter i UF:s styrelse för att se
vad de jobbar med och har jobbat med, och var i världen de är. Sådan information kan vara
intressant framförallt för kommande programsekreterare, redaktörer och reseansvariga.
Måste kolla upp vad som får registreras. Praktiskt kan upprättandet/insamlandet ske genom
en googleenkät där alumnen fyller i sina uppgifter och ger medgivande att vi registrerar
dessa. Endast sittande styrelse bör ha tillgång till denna information. Nästa steg är att
kontakta tidigare styrelsemedlemmar, namn har redan tagits fram. Denna initiala fas är den
jobbigaste och kommer ta tid. Övriga UF-alumner kan hjälpa till. En mall ska skapas över hur
den initiala kontakten ska tas. Daniel ska visa upp för styrelsen hur detta kommer gå till/se
ut. Deadline för mallframtagning är den 20 oktober.
Vill UF Uppsala ha ett mentorskapsprogram? Det kan ses som ett steg efter etablering av
alumnregister, men får inte vara tvingande. Kritik: det kan lätt bli nischat för statsvetare, och
resterande medlemmar kan hamna utanför.
Daniel lämnar mötet klockan 18.13

10. Tillsätta Daniel Simmons som alumniansvarig under verksamhetsåret 20132014
Styrelsen beslutade
att tillsätta Daniel Simmons som alumniansvarig under verksamhetsåret 2013-2014, klockan
18.17
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Edwin lämnar rummet klockan 18.17
Edwin åter klockan 18.18

11. Information om UFS årsmöte
Helgen 28-29 september hade UFS styrelse- samt årsmöte. Det visade sig att det finns vissa
problem, då det saknas protokoll och dokumenthanteringen varit bristande. Den nya
sekreteraren jobbar på att fixa detta. Edwin har för UF Uppsalas del tryckt på för ökad
transparens både inom förbundet och för utomstående. Två bokslut saknar godkännande
vilket för med sig svårigheter vad gäller bidragsansökningar. Nuvarande presidiet har gjort
allt de kan göra, skickat in tillgängligt material, bara att vänta på revisorns arbete.
I nuläget finns inget skrivet avtal mellan UFS och UI om samarbete, men det kommer
skrivas. Dock vissa skillnader från vad vi trodde från början, tidningen kommer fortfarande
ingå, ett mentorskapsprogram kan komma igång våren 2014 och det kommer inte vara
någon karriärsmässa som det ser ut nu.
UFS kommer lansera en ny hemsida. Där kommer det finnas ett dokumentarkiv, samt en
mediaportal där lokalföreningarna kan lägga upp/länka material från exempelvis Uttryck och
Radio UF. Edwin har skickat en länk till hur hemsidan kommer se ut som vi kan kolla in och
lämna kommentarer på, senast 25 oktober.
- Olika arbetsgrupper inom UFS: grupp om tvåspråkighet, forumhelgsgrupp,
stadgerevideringsgrupp (Edwin är med i den), medlemsregistergrupp (Sofia kan vara med i
den), konventgrupp, Almedalsgrupp (Marta är med).
- Forumhelgen kommer vara i Stockholm 2-3 november.
- Konvent 2014 kommer vara i Uppsala, med temat Supervalåret, den glömda svenska
utrikespolitiken.
Julia var med på UFS:s årsmöte. Ingen ansvarsfrihet gavs till föregående presidium. Det
fanns en differens i ekonomin och revisionsberättelse saknades. Verksamhetsrevisorn ger
dem ansvarsfrihet när en godkänd revisionsberättelse kommit in. Tidigare
medlemssekreterare Louise Gellin är tillsatt som verksamhetsrevisor inför nästa år. UF
Uppsala ville ha ett extraårsmöte där ansvarsfrihet ges. Mer pengar än beräknat har lagts på
byte av grafisk profil.
Edwin lämnar mötet, klockan 18.56.
Mötet ajourneras, klockan 18.56
Mötet återupptas, klockan 19.05

12. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Tillsättning av Robin Sundström som
webbredaktör för verksamhetsåret 2013-2014.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att tillsätta Robin Sundström som webbredaktör för
verksamhetsåret 2013-2014, klockan 19.08

13. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Avsätta medel för tryck av visitkort
Olika alternativ har kollats upp. Från FyrisTryck får vi 8 namn á 100 ex för 740 kronor +
moms och frakt. De vi kommit överens om ska ha kort är ordförande, vice, program,
redaktörerna, aktivitet och resa.
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att avsätta medel för tryck av visitkort, klockan 19.08

14. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Ändring kring kassaskåpsrutinerna.
Beslut har tagits att ändra rutinerna kring hanteringen av kassaskåpet. Det nya förslaget är
att förutom ordförande Julia, vice ordförande Linnea och kassör Elina så ska även
aktivitetsansvarig Amanda och medlemssekreterare Sofia ha tillgång till kassaskåpskoden.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att antal styrelsemedlemmar som ska ha tillgång till
kassaskåpet ska utökas till fem, klockan 19.09

15. Tillsättning av PR-assistent
PR-ansvariga föreslår att Elise Mårtensson ska tillsättas som pr-assistent. Hon har stort
intresse för PR och marknadsföring, samt har flera idéer på hur föreningen kan nå ut till fler
studenter.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Elise Mårtensson som PR-assistent för verksamhetsåret 2013-2014, klockan
19.10

16. Information om kassahantering
När man har kassa vid föredrag bör man vara i lokalen senast 18.20 då programsekreterarna
vill att allt är uppsatt och klart klockan 18.45.

17. Information angående städning av lokalen och gemensamma utrymmen i
källaren
Alla måste skriva upp sig på minst två tillfällen var. Två tillfällen under terminen ska även
övriga lokaler städas, dvs. mötesrum, kök, korridor. Saknas städmaterial, köp det.

18. Övriga frågor
Julia: UFS vill förvara saker i vårt kontor, bland annat protokoll och andra dokument. Det
kommer ta upp cirka en halv bokhylla. Styrelsen är positivt inställd till detta.
Vill vi ha en UF-gasque i vinter/vår? Datumförslag är 8 eller 15 februari. Då bjuder vi in
nuvarande och tidigare medlemmar. Julia kollar upp nationer och övrig logistik. Förslag på att
ha en gemensam fest med Studentradion och AISEC? Amanda tar kontakt med dem.
Linnea: Uppsala kommun ska ha fredsår nästa år; ett tema med inriktning fred varje månad.
Programgruppen ska eventuellt samarbeta med dem om det. Bidrag på 20 000 kan sökas av
Fredens hus för en föreläsning. Får vi hit ett stort namn, borde det inte vara något problem
att få bidrag. 10 november är deadline att söka och 5 november vill Linnea ha en ansökan
klar. Kan vara svårt att få tag i någon till dess, men vi försöker. Fredrik och Lovisa efterfrågar
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STORA namn, Aung San Suu Kyi, Hillary eller Bill Clinton till exempel. Vi kan inte bjuda in
statschefer, men tänk i den storleksordningen. Uppsala stad vill gärna ha stora namn. Kan
man samarbeta med andra föreningar, ex UPS och slå ihop två bidrag för att öka budgeten?
Troligen inte, men Linnea kollar upp det. Alla i styrelsen kan behöva hjälpa till att jobba med
detta. Mycket jobb fram till deadlinen.
Studiecirkelutbildning på tisdag kväll (8 oktober), i lokalen, klockan 18.
Ullenhagföredraget den 17 oktober, kostnaden för säkerhetsvakter (om det blir någon) lägger
vi ut, dock behövs ett styrelsebeslut på detta. Fredrik vill att vi genomför oavsett.
UPS vill använda vår skrivare, det får de mot en kostnad. Samma överenskommelse vi har
med UPaD.
Fredrik: Fredrik och Edwin tog på sig ansvaret att ta fram en beskrivning för ämbetsperson
för internationell samordning. Detta har inte skett, men ska göra det. Föreslår att en initial
uppgift kan vara att sprida UF Uppsalas namn i internationella kretsar. Att skapa en
ämbetspost är fritt, dock krävs styrelsebeslut på att utlysa ämbetsposten, samt
arbetsbeskrivning.
Marta och Wilhelm: Har intervjuat en väldigt engagerad och kompetent person, som skulle
kunna verka som internationell kontaktperson. Hon kan även arbeta med sociala medier,
bloggar, översätta hemsidan till engelska etc. Hon är även intresserad av
arbetsmarknadsmingeldagen. Kan hon eventuellt samordna event med ELSA, UPaD, med
flera, om mänskliga rättigheter eller liknande.
Tedx verkar vara fortsatt intresserade av att samarbeta med UF.
Sonya: Redaktörerna kommer inte kunna närvara på årsmötet. Tidigare har föreningen
samarbetat med Fredens hus, med filmvisningar etc. Vill vi försöka på detta igen?

19. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas lördagen den 19 oktober klockan 15.00, samt
att utse Marta till fikaansvarig, klockan 19.54

20. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 19.54
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