Uppsala den 19 oktober 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 15.06
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson, Elina Ibo, Wilhelm
Åkesson, Fredrik Elisson, Rebecka Sjölund, Edwin Sönnergren, Sofia Wirell, Sonya Helgesson
Frånvarande: Marta Lindström, Adam Sabir, 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 Wilhelm och Elina, klockan 15.07

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 15.08

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Edwin, Julia, Rebecka, Fredrik
Ändringar: Inadjugera Stina Bergman på punkt 5,
Tillägga namnet William Sundelin och hans personnummer i beslutsunderlaget till öppning av UMUNkonto.

Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 15.10

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

6. Inadjugering av Stina Bergman
Styrelsen beslutade
att inadjugera Stina Bergman, vice ordförande i UFS, klockan 15.10

7. Rapporter från styrelseledamöter
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Ordf. och vice: Julia har letat efter bidrag vi kan söka, planerat årsmötet, samt intervjuat intresserade
till fotografämbetet. Har inte fått kontakt med universitetet angående ett bidrag, men ska försöka igen.
Julia har även försökt få ordning på hemsidan som krånglat. Linnea har haft en lugn period utan
mycket att göra.
Kassör: Elina har varit på banken. Bokföringen har påbörjats och hon har kommit en bit, men har en
del var.
Medlemssekreterare: Sofia har liksom Julia försökt få ordning på hemsidan som krånglat. Nyhetsbrev
har skickats och medlemmar har registrerats. Föreläsningarna om Arktis samt integration bringade
båda en hel del nya medlemmar.
PR-ansvariga: Programbladet för november-december är på väg. Bord ska ställas upp på olika
campus (BMC, EP, statsinstitutionen, DH/JB, t.ex.). Julia påpekar att det är viktigast med Ångström
och BMC för att locka en målgrupp som tidigare inte varit en stor del av föreningen. För att få ställa
upp bord ska man kontakta receptionen/intendenturen på varje campus. Vi måste bli bättre på att dela
ut programblad. Förslaget är att vi tar en heldag då alla hjälps åt så att de kommer ut. Affischeringen
har förbättrats, men ytterligare bättring krävs. Wilhelm mailar när nya affischer finns tillgängliga.
Schemat för affischering ska skickas igen, så även ämbetspersoner kan skriva upp sig. Fredrik
informerar att Patrik verkar villig att ordna med/göra om hemsidan.
Programsekreterare: Jobbat med inbjudningar, roddat för föreläsningar. Arktisföreläsningen drog 65
besökare och integrationsföreläsningen ca 95. Jobbar på att få fram ett stort namn som kan komma
hit. Programgruppen är eventuellt lute för stor, men bättre det än att den är för liten. Gruppen är väldigt
engagerad. Programmet för november-december håller på att färdigställas. Meteorologen Pär
Holmgren ska komma hit och vi har fått erbjudande om att samarbeta med Gröna studenter. Dock är
detta problematiskt med tanke på vår politiska obundenhet, så vi tackar nej. Säkerhetsbedömningar
har lämnats in och föreläsningen om Human trafficking in Sinai behöver säkerhet. Fredrik ska kontakta
SamSek för finansiering. Denna gång vill vi inte ställa in. Ska diskutera med säkerhetsavdelningen hur
säkerhetsbedömningarna går till, förbereda ett möte med dem. Skicka in alla föredrag för bedömning
på en gång i framtiden.
Redaktörer: Deadline för nästa nummer är imorgon (20/10), har duktiga skribenter. Adam är i
Jerusalem. Har haft möte med radion och webben, Robin (webredaktör) har lite problem med att få
igång webben och har inte så många skribenter/texter till webben. Wilhelm påpekar att PR kan hjälpa
till att sprida information om webbutgåvan om så önskas. Tidningsutgåvan har ett tema, och det är
friare att skriva till webben. Frågan är hur ska vi få folk att vilja skriva för webbutgåvan? Maila, och
sätta lite press på dem?
Stina lämnar rummet, 15.35
Fredrik undrar hur arbetsbördan är för redaktörerna, speciellt nu när Adam är borta. Är det aktuellt att
skaffa en ämbetsperson? Sonya skulle uppskatta det. Linnea menar att det kanske bara är så att det
inte fungerar för tillfället, men att det kommer bli bättre när Adam är tillbaka. Redaktörerna ska söka
annonser, fördela potentiella annonsörer mellan övriga styrelsemedlemmar. Priserna är kvar på
samma nivå, vilket ger oss en förhandlingsmarginal.
Stina återkommer, 15.38
Aktivitetsansvarig: Stor aktivitetsgrupp, men det är en spontan uppdelning mellan det folk vill göra. En
ansvarig för varje inriktning. Ska ha en filmkväll och visa Girl Rising. Vi har tillstånd att visa den. Det är
första filmkvällen för terminen, Anton har ansvaret för dessa. Fredrik: har vi samarbete med någon
biograf? Dene ”ansvarige” för filmkvällar har tagit kontakt med Fyris Bio. Pub Hammarskjöld med
tema: auktoritära diktaturer gick bra. Allt förberedande arbete sköts aktivitetsgruppsmötena. Amanda
delegerar inte allt ansvar, utan alla beslut går genom henne. Vi ska ha en julfest med Studentradion
och AISEC, de vill ha den här nere, den 7 december. Pratat med UD och ambassader om
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studiebesök. På UD kan vi välja mellan 13 olika enheter att besöka. Planerar en Brysselresa till våren.
Amanda har kontakt med William och UMUN går bra.
Reseansvarig: Var på ryska ambassaden igår (18/10), och träffade den ryska attachén. Ska till Civil
rights defenders kontor på tisdag (22/10). Ska se på en rysk spelfilm med resegruppen. Allt med
Rysslandsresan är klart, på torsdag (24/10) är det dags för resegruppsmöte inför vårens resor. Ska bli
spännande. UF Umeå har hört av sig om att anordna en resa ihop. Låter kul, men hur samordnar vi
det rent praktiskt? Kan bli problematiskt att boka möten tillsammans på plats. Vissa saker kan
samordnas, medan andra kanske bör ske var för sig. Rebecka har kontaktats av Hands On angående
samarbete om en resa till Nepal. Har ingen ytterligare information. Ska facebook-sidan uppdateras
från Ryssland? Motargument: inlägg sållas bort. Styrelsen är generellt positivt inställda. Edwin
påpekar att vi ska tänka på vad vi lägger ut, var vi varit, vad vi besökt och fotat etc.
Stina lämnar rummet, 15.58
Programgruppen försöker bjuda in några ev. kontroversiella personer, ber resegruppen att vara
eftertänksamma med vad de publicerar från resan. Sonya: kolla upp i resegruppen om någon kan ta
på sig att skriva en reseskildring för Uttryck.
Stina återkommer, 16.02
UFS-representant: UFS har haft problem med bidragsansökningar, men är inskickade nu, dock med
en anmärkning om försening. Besked om bidrag kommer i januari. Forumhelg på SU 2-3 november,
och vinterfest med UF Stockholm kvällen den 2 november. Det är fortfarande öppet för anmälningar.
Kommentarer på UFS:s nya hemsida kan man fortfarande lämna till Edwin, han skickar vidare den
25/10. Uppdaterar om något annat kommer upp.

8. Tillsättning av fotografer
Efter intervjuer med sex kandidater till fotografämbetet, har tre valts ut.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Maya Santimano, Simon Nesterud och Patrik Hermansson som fotografer för
verksamhetsåret 2013-2014, klockan 16.06

9. Tillsättning av programassistent
Det kom in tolv ansökningar till ämbetet och pogramansvariga kallade sex till intervju.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Johan Bergsten som programassistent för verksamhetsåret 2013-2014, klockan 16.06

10. Avsätta medel till uppiffning av kontoret
Vi vill snygga till i lokalen för att göra det trevligare för oss och för medlemmar som besöker lokalen.
Förslaget är att vi köper en världskarta (995 kr), kuddar (200 kr), halkskydd till mattan (100 kr) och
blommor (100 kr). Det blir totalt 1400 kronor, en relativt hög summa, men förbättrar vår miljö.
Diskussion om vi vill ha en karta på canvastavla eller som affisch. En tavla kommer hänga med länge
och det kan vara värt att köpa en med lång hållbarhet. Eventuellt kan vi skriva den som tillgång om
kostnaden blir för hög. Elina påpekar att vi ser ut att gå med vinst i slutet av året och att eventuella
inköp kommer dras av från den. Amanda menar att vi ska vara sparsamma då vi inte vet hur mycket
pengar vi kommer behöva lägga på säkerhet vid föredrag. Kompromiss: inköp av världskarta skjuts
upp tills vi sålt annonser till Uttryck.
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Styrelsen beslutade
att avsätta 400 kronor till uppiffning av UF-kontoret, klockan 16.18

11. Öppnande av separat konto till UMUN projektgruppen
UMUN behöver att separat konto för att sköta sin verksamhet. Det blir enklare för projektgruppen att
sköta sin ekonomi och verksamheten om de kan manövrera sin ekonomi själva. Kontot kommer stå i
William Sundelins namn, med en fullmakt för UF:s kassör, Elina. UF vill inte sköta UMUN:s bokföring,
men det är önskvärt att UF har insyn i dess verksamhet.
Styrelsen beslutade
att öppna ett separat bankkonto till UMUN projektgruppen, ledd av William Sundelin (910327-5559),
och fullmakt till Elina Ibo, klockan 16.20.

12. Utlysa posten som Internationellt ansvarig
Vad ska ingå i uppdragsbeskrivningen för internationellt ansvarig? Fredrik och Edwin har gjort ett
utkast på en uppdragsbeskrivning/utlysning. Innehåll: starta upp kontakter med internationella
studenter samt föreningar i andra länder för utbyte och samarbete. Arbetsbördan kommer ligga på ca
5 timmar/vecka. Stina/UFS uppmuntrar till internationella samarbeten. Detta sker på lokal nivå. Ett
internationellt nätverk kan nyttjas av t.ex. resegruppen i framtiden. Ämbetet kräver en initiativrik person
som är väl insatt i hur vår förening fungerar. Denna ämbetspost bör ligga under vice ordförande.

13. Övriga frågor
Edwin: UFS har en ny hemsida som ska lanseras vis nästa styrelsemöte. Lokalföreningarna ska bidra
med webbtidningsartiklar, radioprogram, som länkas i en feed. Edwin går vidare med redaktörer, Peter
(Radio UF) och Robin (webredaktör) för hur det kommer gå till.
Julia: Årsmöte imorgon 13-15, i hörsal 2. Bra om så många som möjligt kommer och röstar. En del ska
fixas i ordning innan. Edwin och Wilhelm tar fikaansvar. Ska vi avtacka gamla styrelsen? Gjorde vi
redan i våras. Gå ut på nation tillsammans efter mötet.
Kassarutinerna fungerar bra med fem personer som har tillgång till kassaskåpet. Engagera fler
ämbetspersoner som kassa 2. Programsekreterarna har ansvar för kassaschemat.
Vi bör ha ett infomöte med alla ämbetspersoner, där kassarutiner, affischering, samt andra rutiner
förklaras. Linnea styr upp detta.
Kofi Annan-böckerna: vi behöver tre lådor till att packa dem i. Sonya har inte fått någon signerad bok
ännu. Alla har betalat för de böcker man tog från början. Julia tar högsta ansvar för böckerna.
Rebecka och Wilhelm kan köra tillbaka böckerna till förlaget på tisdag. Fredrik, Sonya och Edwin kollar
upp tillgång till bil. Senast den 31 oktober ska böckerna vara återlämnade.
Efter middagen tillsammans med styrelsen och ämbetspersonerna är det fortfarande två obetalda
middagar.
Stina lämnar mötet, klockan 16.42
Streaming av Johan Persson och Martin Schibbyes föreläsning i Malmö den 24/10 kommer ske i
Ekonomikum hörsal 2, klockan 16. En fest med styrelsen, ämbetspersoner, samt aktiva i grupperna,
planeras till den 15 november. Kommer vara i vår lokal. Vilka ska bjudas in? Är dörrarna öppna
kommer UF få ta ansvar, i så fall bör ett par personer ha högsta ansvar. Wilhelm kan fixa ett event på
facebook.
Edwin lämnar rummet, klockan 16.47
Edwin åter 16.50
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Hur påverkas UF:s varumärke av att ha en ”officiell” fest? Bör det vara ett event genom våra officiella
kanaler? Detta kan vara ett bra tillfälle att få medlemmar att känna sig mer delaktiga i föreningen. Kan
lägga upp eventet på facebook-sidan. Fredrik menar att vi kör på allt eller inget. Öppna upp
föreningen, så det inte alltid är samma grupp som redan engagerar sig.
Edwin menar att UF events endast bör hantera officiella, seriösa aktiviteter. Andra kanaler, såsom
hemsidan och personliga inbjudningar, kan användas. Fredrik påpekar att en festinbjudan genom UF
events på hela terminen inte kan skada UF:s rykte. Det är ett sätt att engagera medlemmar även
socialt. Datumet bestäms till 15 november, men upplägget ska diskuteras vidare. Fredrik och Wilhelm
tar fram beslutsunderlag.
Rebecka: Tog upp sin fråga under sin rapportering
Fredrik: Stryker sin punkt.

14. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att Julia ska lägga upp en doodle med tider för nästa styrelsemöte, samt
att till fikaansvarig utse Fredrik, klockan 17.09

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 17.09
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