Uppsala den 5 november 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 18.17
Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Sonya Helgesson, Adam Sabir, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand
Henriksson, Fredrik Elisson, Lovisa Hofmann, Marta Lindström*, Edwin Sönnergren* (*kom senare)
Frånvarande: Rebecka Sjölund, Wilhelm Åkesson, Linnea Wikström
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 Amanda och Elina, klockan 18.17

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.17

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Elina, Fredrik, Julia, Sofia, Lovisa
Ändringar: Lägga till Utlysning av post som ämbetsperson för arbetsmarknadsmingel, som punkt 10,
följande förskjuts.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.19

5. Föregående mötesprotokoll
Påskrivet och uppsatt på anslagstavlan, samt i pärmen. Inte ännu uppe på hemsidan.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Det har inte hänt så mycket den senaste tiden. Linnea har haft möte med
ämbetspersoner om affischering.
Kassör: Har kommit en bra bit med bokföringen, men är inte klar ännu. Det är under kontroll.
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Medlemssekreterare: Registrerat medlemmar, skickat ut medlemsbrev. Var även på Forumhelg med
UFS i helgen.
Marta anländer, klockan 18.21
Julia lämnar rummet, klockan 18.23
PR-ansvariga: Har färdigställt programbladet och gjort affischer. Marta har haft möte med fotograferna
för att samordna arbetet. UF:s Flickr-konto har återupptagits som bildarkiv. Wilhelm har kört tillbaka
Kofi Annan-böcker till förlaget. Affischeringsschemat har omarbetats, nu kommer det vara två
personer per plats. Utskrivna affischer kommer finnas tillgängliga i lokalen på fredagar.
Julia återkommer, klockan 18.26
Programsekreterare: Färdigställt programmet, samt programbladet med PR, ett feltryck vad gäller dag.
Det har kommit mycket folk på föreläsningarna. På föreläsningen om Sinai behövdes vakter, vilket vi
inte fick bidrag för, ej heller någon motivering varför. Elina poängterar att vi ännu inte fått alla bidrag,
så spara så mycket vi kan. Bidrag har sökts från universitetet, men alla ska hålla ögonen öppna efter
andra bidrag att söka. Ska skicka in alla föredrag för säkerhetsbedömning redan nu. Årets vinnare av
Right Livelihood-priset kommer hålla ett extrainsatt föredrag i december. UF tänker söka pengar från
Uppsala kommun för ett föredrag med ett ”stort namn”, men har ingen bekräftad föreläsare ännu vilket
behövs för att få bidraget. Även om vi inte får hit en föreläsare kommer vi söka pengar för något slags
projekt. Diakonia har hört av sig angående ett samarbete, hur går detta ihop med vår religiösa
obundenhet? Samarbetet gäller en kommunalpolitisk utfrågning i vår. Edwin har tipsat om att ha ett
föredrag om FN:s varning om folkmord i Centralafrikanska republiken, p-sek har inte gjort något ännu,
men ska ta upp det med programgruppen. Spanska ambassaden kommer inte kunna skicka någon
representant till föredraget om KAtalonien, men Fredrik och Lisa ska åka dit på ett möte.
Redaktörer: Är i nuläget i den jobbigaste fasen, ska lämna över till Gustav om 10 dagar. Tidningen går
i tryck om cirka en månad. Skribenterna får läsa igenom varandras texter, ökar engagemanget och ger
bättre korrekturläsning. Påminner om att alla ska leta annonsörer. Övriga styrelseledamöter tar första
kontakten, har de frågor hänvisa till redaktörerna.
Radion vill ha större Skype-budget och mindre fikabudget, omfördela den budget de redan har.
Robin har svårt att hitta skribenter till webbtidningen. Kolla med Moskvaresenärerna om någon kan
skriva en reseberättelse eller liknande. Marknadsföra att webbtidningen söker skribenter. Marta har
fått i uppdrag att göra en affisch om webbtidningen, för att locka både läsare och skribenter.
Aktivitetsansvarig: Har inte gjort så mycket. Hade en filmkväll där Girl Rising visades, mycket folk kom.
Ska på studiebesök på UD samt EU-kommissionen i Stockholm i morgon. Har bokat in ett studiebesök
på den amerikanska ambassaden den 6 december.
Reseansvarig: Rebecka vill veta vilka från styrelsen som är intresserade av att följa med på vårens
resor. Ska de ta med muggar till Moskva? Ett fåtal muggar kan tas med som gåva.

7. UFS rapport från forumhelgen
Edwin, Marta och Sofia var på forumhelgen.
Marta sitter i Almedalsgruppen, och denna hade en workshop. En lokal är bokad för en hel dag under
veckan, och de har en del föredrag/workshops på gång. Bidragsansökningar går sådär, då många
arbetar med det först i januari.
PR-workshop: hur föreningar kan använda sig av varandras kompetens. Ta fram strategier för hur
exempelvis sociala medier används – vad twittrar vi om, vad lägger vi upp på facebook, etc. De vill ha
ännu en workshop i vår.
Edwin anländer, klockan 19.17
UFS hade styrelsemöte i fredags, inget större att fatta beslut om. Godkände att konventet kommer
vara i Uppsala i april, fick 60 000 i budget från UFS. Vi kommer förmodligen få ungefär lika mycket
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pengar från Forum Syd som förra året. UI-samarbetet håller på att klargöras. Föregående styrelse har
ännu inte fått ansvarsfrihet. Väntar med att ge ansvarsfrihet tills alla ekonomiska papper är klara.
Undersöker kostnaderna för den grafiska profilen.
Under forumhelgen gjordes en arbetsplan upp för hur stadgarna ska revideras. Det blir inget nationellt
medlemsregister, enighet bland de närvarande. Vilka ska få tidningen Internationella Studier? Alla som
vill, alla automatiskt, får skriva upp sig?
Sonya lämnar mötet, klockan 19.27.
UFS kommer ha sitt styrelsemöte i Uppsala runt den 20 januari. Kombinera detta med workshops?

8. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Utlysning av posten som International
co-ordinator
Styrselsen beslutade
att fastställa Per Capsulam beslut om utlysning av posten som International co-ordinator, klockan
19.32.

9. Fastställning av Per Capsulam-beslut: Vårens resor
Vi har tagit ett beslut om att vårens resor ska gå till Belfast i slutet på januari och Rwanda/Uganda
under påsken, som nu ska fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam beslut om vårens resor, klockan 19.33.

10. Utlysning av post som ämbetsperson för arbetsmarknadsmingel
Utlysning ämbetspost
UF brukar under våren anordna en arbetsmarknadsmässa där inbundna företag och institutioner kan
ge information om framtida karriärer till studenter. Eftersom att arrangemanget är väldigt tidskrävande
kan det vara bra att ge ansvaret för evenemanget till en ämbetsperson. Ämbetspersonen kommer att
ansvara för förberedelser, själva dagen samt en utvärdering av arbetet som kan underlätta för
projektet i framtiden. I förberedelserna ingår bland annat att bjuda in företag/institutioner, ordna lokal,
samordna med samarbetsföreningar samt PR. Sista svarsdag 17 november.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som ämbetsperson med ansvar för arbetsmarknadsmingel för ht13 och vt14, klockan
19.42

11. Övriga frågor
Elina: Har fått svar på sin fråga.
Julia: GH nation har bokats för gasque den 15 februari.
Ska vi ha UF-fest den 15 november? Fredrik och Wilhelm har fått kontakt med intendenten och fått
tillstånd. Preliminärt har vi sagt att cirka 50 personer kommer komma, inser vi att detta kommer höjas
får vi återigen kontakta intendenten. Vi måste få hålla till i våra lokaler. Vad är festens syfte och vilka
ska bjudas in? Vi bjuder in folk genom UF Events på facebook.
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Fredrik: Malin vill låna en klick-räknare, det beviljar vi. Anser fortfarande att UF borde skaffa kondomer
för ”international relations”. Tar upp det på nästa möte.
Sofia: Det har varit oreda med posten, som hamnat bland andra papper och inte öppnats. Det finns ett
fack där inkommande post kan läggas.
Programbladen bör vara klara tidigare än de varit för att de ska kunna skickas ut i relativt god tid innan
periodens första föredrag.
Lovisa: Rebecka vill veta vilka som är intresserade av att följa med på vårens resor, preliminärt så hon
vet. Uganda/Rwanda: Sofia, Sonya, Elina, Edwin, Lovisa. Belfast: Lovisa, Sofia.

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas fredagen den 22 november klockan 17.30, samt
att till fikaansvarig utse Marta, klockan 20.14

13. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 20.14
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