Uppsala den 22 november 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 17.43
Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson, Lovisa Hofmann,
Rebecka Sjölund, Marta Lindström, Wilhelm Åkesson, Linnea Wikström, Fredrik Elisson
(kom senare)
Frånvarande: Sonya Helgesson, Elina Ibo, Edwin Sönnergren, Adam Sabir.
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 Marta, klockan 17.43
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 17.43
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia
Ändringar: lägga till Utlysa styrelseposten som UFS-ansvarig på punkt 14, följande punkter
förskjuts.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 17.46
5. Föregående mötesprotokoll
Utskrivet, men inte underskrivet eller uppsatt ännu.
6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har fixat med UF-festen samt haft möte med FN-föreningen om UMUN.
Har köpt kuddar till lokalen. Linnea har intervjuat kandidater till international coordinator.,
samt skickat in ansökning till Fredsåret. Hon har även varit i Moskva!
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Kassör: Frånvarande.
Medlemssekreterare: Inget utäver det vanliga, har registrerat medlemmar och skickat
nyhetsbrev.
PR-ansvariga: Ska anordna ett mingel för att locka folk till webbtidningen. Marta har gjort en
affisch till den med. Har gjort affischer, twittrat och instagrammat. Båda två var med i
Moskva.
Programsekreterare: Fredrik har skrivit ansökan till Fredsåret. Fixat en del med extrainsatta
föredrag, En av årets vinnare av Right Livelihood-priset kommer hit, och en Kinaexpert har
varit här. P-sek är inbjudna till Human Rights Award i Stockholm nästa vecka. Uppmanar alla
att promota och affischera mer.
Redaktörer: Frånvarande. Håller på med Uttryck, nästa nummer är snart klart och går i tryck
den 28e. Inga annonser har vi fått sålda.
Fredrik kommer, klockan 17.54
Aktivitetsansvarig: Intervjuat ämbetspersoner. Har börjat planera arbetsmarknadsminglet.
Var på studiebesök på UD och EU-kommissionen. Ska till amerikanska ambassaden på
studiebesök den 9 december. Har haft aktivitetsgruppsmöte, och har varit på UMUN-möte. Vi
ska ha julfest den 7 december, tillsammans med Studentradion, AISEC och Student-TV.
Reseansvarig: Årets första resa, till Moskva, har gjorts och allt gick bra. Har bokat flygbiljetter
till Belfast, ska ha resegruppsmöte nästa vecka. Ska även ha ett resegruppsmöte för
Uganda/Rwanda.
UFS representant: Frånvarande. Det har varit LSU-möte. UFS ska börja skicka ut nyhetsbrev
varje månad, om vad som händer i de olika lokalföreningarna. UFS ska ha styrelsemöte i
Uppsala 24-26 januari, även fler representanter från lokalföreningarna är inbjudna. Bra om
styrelsen kan erbjuda sovplatser. Edwin ska avgå som UFS-ansvarig.

7. Inadjugering av UMUN-ansvarig och Malin från Konventgruppen
Styrelsen beslutade
att inadjugera William Sundelin och Malin Bergwik, klockan 18.06
William kommer, 18.06
8. Lägesrapport från William angående UMUN
Mycket har hänt sedan senaste rapporteringen. Det mesta inför anmälnigens öppnande är
klart. Hemsidan är lanserad (www.uppsalamun.org). Projektgruppen var på SMUN som de
lärde sig mycket av, men såg också saker som kunde göras bättre till UMUN. Tänker ta hjälp
av gymnasieelever som volontärer under konferensen.
Universitetshuset är bokat för torsdagen samt lördag-söndag för konferensen, och
Ekonomikum på fredagen. Datum för konferensen är 27 februari-2 mars. Torsdag: mingel i
ÖGs bibliotek; fredag: mingel/fest; lördag: gasque på nation för minst 120 pers. Många har
visat intresse för UMUN redan. Anmälningarna öppnar den 10 december och stänger två
veckor innan konferensen. Marknadsföra detta genom att göra ett anmälningsevent genom
UF Events, samt skriva med i nyhetsbrevet. William har öppnat ett bankkonto, Elina kommer
få papper att skriva på. Kostanden för att vara med på UMUN är 500kr, då allt är inkluderat.
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Man kan anmäla sig enskilt eller tillsammans med någon annan. Årets tema är
säkerhetspolitik i Afrika söder om Sahara och kommer vara indelat i tre kommittéer.
Malin kommer, 18.11
UMUN siktar på 100 deltagare, blir det färre kommer någon kommitté tas bort.
Samarbete med universitetet, har tagit lite stopp. Kan UF hjälpa till med att få till ett möte
med universitetet? FN-förbundet har inte hjälpt till lika mycket som förra året, men
samarbetet går bra. Mycket jobb inför konferensen är klart, medlemmar i projektgruppen går
över till att söka bidrag.
Fredrik lämnar rummet, 18.23
UMUN har möte varannan onsdag, styrelsen är välkommen att komma. I samband med att
anmälningen öppnar planeras en pubrunda eller liknande den 11 decemer.
William lämnar mötet, 18.26

9. Information om UFS konvent från Malin
Konventet kommer vara 11-12 april, den 13 kommer det vara forumdag. Temat är
Supervalåret och den bortglömda svenska utrikespolitiken. Tre underteman: säkerhetspolitik,
utveckling, samt internationella organisationer (EU, FN, NATO). Målet är att detta ska vara
den största utrikespolitiska plattformen innan valet. Har sökt och ska söka bidrag. UFS har
beviljat bidrag på 60 000.
Fredrik återkommer, 18.29
Konventets budget är på ca 340 000kr. Räknar med 400-500 deltagare, främst från
lokalföreningarna. En sittning planeras på ÖG eller GH. Boende ordnas som tidigare år på
skolor.
En policy för ev. kontroversiella talare har skapats efter en workshop under Forumhelgen.
Föreläsare har inte börjat bjudas in ännu, men de vill gärna ha representanter från de olika
partierna. Har budgeterat för att kunna bjuda in någon/några från Europa. De ska kolla upp
samarbete med universitetet för att få lägre lokalkostnader. Funktionärer kommer behövas!
Tidigare har UFS-representanter från lokalföreningar stått för detta, men det är bättre med
folk från Uppsala som hittar etc.
Första bidragsbesked i december. Får de alla bidrag går konventet definitivt runt. Priset
kommer vara 500kr för hela helgen för de som åker hit. Vill ha så mycket som möjligt på
engelska, så även internationella och utbytesstudenter kan komma med. Konventet är öppet
för allmänheten.
Malin lämnar mötet, klockan 18.43

10. Gratis inträde för journalister
Vi har haft ett flertal journalister som under höstterminen har fått komma in gratis på våra
föreläsningar. Frågan är om vi ska fortsätta med detta. Prioriteten är att så många som
möjligt ser och sprider våra aktiviteter och föredrag, men journalister bör endast få komma in
gratis om de avser skriva om föredraget etc.
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11. Gå in med 2000 kronor till UMUN-projektet om det krisar
FN-förenigens styrelse har beslutat att de kan gå in med 2000 kronor om UMUN-projektet
krisar. UF har ansvar för halva projektet och därför kan det vara bra om vi gör detsamma.
Tanken är att UMUN ska vara helt självgående ekonomiskt men att föreningarna har en liten
krisbudget om det skulle behövas. Detta beslut avser endast UMUN 2014.
Styrelsen beslutade
att gå in med 2000 kronor till UMUN om det krisar, klockan 18.51
Julia lämnar rummet, klockan 18.51
Julia återkommer, klockan 18.52

12. Utformning av UF-gasken den 15 februari 2014
Gasquen ska vara på GH och vi har fått menyförslag med olika priser. De som vill får vara
med och välja menyn. Konsensus om att det bör vara en billigare meny, och att det är 02släpp. Målet är att ha runt 100-110 personer på sittningen. Ljudanläggning kan behövas vid
tal, spex. Fredrik har en kompis som kan vara DJ. Vi bör börja marknadsföra detta innan jul.
En meny ska tas fram till nästa möte.
13. Val av arbetsmarknadsmingelansvarig
Posten avser att ha huvudansvaret för arbetsmarknadsminglet/mässan vårterminen 2014.
Personen ska direktrapportera till aktivitetsansvarig. Amanda föreslår att välja Emma Höen
Bustos till posten. Hon har under hösten varit aktiv i programgruppen och har sedan tidigare
erfarenhet av föreningsarbete. Nu vill ha ett mer kontinuerligt och långvarigt projekt att jobba
med.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Emma Höen Bustos som arbetsmarknadsmingelansvarig, klockan 19.14
14. Utlysa styrelseposten som UFS-ansvarig
Vi behöver utlysa posten som UFS-ansvarig för vårterminen, eftersom Edwin kommer avgå.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som UFS-representant för vårterminen, klockan 19.16
15. Övriga frågor
Julia: När blanketter tar slut i facken i lokalen, kopiera upp det sista exemplaret innan det
används.
Alla måste verkligen städa sina veckor. Det som står på schemat på kontoret gäller inte vad
gäller städning av hela källaren. Rätt veckor står uppskrivna i köket.
Alla har blivit inbjudna till en gemensam kalender på mailen – skriv upp alla möten där för att
undvika dubbelbokningar.
Julia ska åka iväg, kan någon kolla med vaktmästarna om de kan sätta upp whiteboardtavlan
på väggen.
Kondomer ”för internationella relationer”, ska UF ha sådana? Motargumentet är att UF är en
seriös förening, hur kan detta påverka och vad vill vi förknippas med? Docktycker ingen att
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UF är oseriös, så hur mycket kan det skada. Kommer man vilja använda den? Eventuellt kan
de lanseras i samband med en föreläsning om AIDS eller liknande. Ska man se det ur ett
marknadsföringsperspektiv skulle kanske pennor kunna vara bättre. Julia kan kolla upp
kostnader etc.
16. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas den 15 december klockan 16.00, samt
att till fikaansvarig utse Linnea, klockan 19.35
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 19.35
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