	
  

Uppsala den 15 december 2013

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 16.17
Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Lovisa Hofmann, Rebecka Sjölund, Marta Lindström,
Wilhelm Åkesson, Linnea Wikström, Fredrik Elisson, Sonya Helgesson, Edwin Sönnergren.
Frånvarande: Adam Sabir, Elina Ibo, Amanda Sjöstrand Henriksson
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 Edwin, klockan 16.17

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 16.18

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Sonya, Julia, Fredrik, Marta, Edwin
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 16.18

5. Föregående mötesprotokoll
Det är upplagt på hemsidan, saknar en underskrift sedan kommer det upp på anslagstavlan.

6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har varit bortrest och har svarat på mail. Linnea har intervjuat kandidater
till international coordinator. Har även haft kontakt med belgiska ambassaden angående
Henri Lafontaine-konferensen som hölls 11-13 december i Universitetshuset. Det schema vi
fick och spred till våra medlemmar visade sig inte stämma väl på plats. Det är beklagligt att
arrangemanget inte var bättre, men UF:s varumärke bör inte ha tagit skada.
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Linnea har haft möte med spanska ambassaden som vill lära sig mer om hur UF fungerar i
och med att de ska starta ett nätverk för spanska utbytesstudenter i Sverige. UF ska skriva
ihop ett brev till spanska Erasmus-studenter. Linnea har även fixat med blanketter för
kulturevenemang och studiecirklar till Folkuniversitetet.
Kassör: Frånvarande.
Medlemssekreterare: Har skött de vanliga uppgifterna, medlemsregistrering och har skickat
höstens sista nyhetsbrev. Har varit på resegruppsmöte, samt ätit middag tillsammans med
Belfastresenärerna.
PR-ansvariga: Arrangerat
reccemottagningar.

mingel

med

webbredaktionen,

samt

planerat

vårens

Programsekreterare: Uppsala kommun har beviljat oss ett bidrag på 20 000kr för en stor
föreläsning under Fredsåret 2014. UF kan därmed stå för resekostnader för en eventuell
talare, men pengarna får inte gå till PR eller annat. Höstens sista programgruppsmöte har
hållits. Programmet för januari är fortfarande lite tunnt och arbetar på att få fler föreläsare för
januari-februari. Första föreläsnignen efter jul är den 16 januari. P-sek ska ha ett möte om
deras arbetsfördelning och arbetsupplägg, i nuläget har programgruppen möte varje vecka,
vilket kan ändras. Samtliga bör arbeta mer för att sprida information och locka fler till
föredragen, då det varit ett par med liten publik. Ett förslag är att dra ner på antalet
föreläsningar, men det kan vara början på en negativ spiral som kan ge negativa
konsekvenser för UF. Ett annat förslag är att vara mer restriktiv vad gäller ämnen och talare.
Edwin påpekar att p-sek bör ha ett möte med Elina så att ekonomin inte drar iväg. Lovisa
påpekar att det inte kommit något kontokort som de kan använda vid eftersnack. Edwin
berättar att förra våren kom färre besökare på föredragen, vilket p-sek kan ha i åtanke när de
gör programmet.
Redaktörer: Peter ska på utbytesstudier under våren, och posten som radioämbetsperson
bör utlysas. Andra numret av Uttryck har utkommit och saknar annonsör. Resleasefest
kommer hållas på tisdag, antagligen på Gotlands. Det har varit mycket jobb och redaktörerna
har insett att de behöver en assistent. Gustav kommer antagligen inte vara kvar i vår, så
även en ny layoutansvarig behövs.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande.
Reseansvarig: Belfastresenärerna har ätit middag tillsammans. Biljetterna till Uganda är
köpta. Det gäller mycket pengar och Rebecka kontaktade Länsförsäkringar som sa att vi kan
undersöka om vi kan köpa till en företagsförsäkring. Eftersom att betalningen sker genom UF
är det inte säkert att resan ses som privatresa, utan räknas som en tjänsteresa. Det är oklart
är om så är fallet. Rebecka bör kolla med tidigare reseansvariga, Alva och Erik.
Linnea lämnar rummet, 17.02
Linnea tillbaka, 17.03
UF:s policy angående resorna är att de sker på resenärernas personliga ansvar, vilket det är
viktigt att resenärerna är medvetna om. Frågan är om personliga reseförsäkringar gäller om
något skulle inträffa och bli ett försäkringsfall. Rebecka kollar upp vad som gäller.
UFS representant: Edwin åker den 27 januari och det har kommit in ett par ansökningar till
UFS-posten. Det kommer hållas styrelsemöte, ordförandemöte samt årsmöte i Uppsala den
24-26 januari. UFS har inte haft några större frågor att diskutera eller några aktiva
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arbetsgrupper. Konventet har inte fått pengar från Ungdomsstyrelsen, med motivationen att
det inte var tillräckligt mycket fokus på deliberativt deltagande. Konventgruppen kommer
jobba vidare på detta. I mitten av januari kommer Ungdomsstyrelsens beslut om bidrag till
UFS, vilket innebär runt 30% av vår budget. En handlingsplan måste göras upp för om
bidraget inte beviljas. Edwin ska göra en så bra överlämning som möjligt till sin efterträdare.

7. Tillsättning av International coordinator för verksamhetsåret 2013-2014
Intervjuer har hållits med fyra sökande till posten och Maria Strati föreslås för posten som
internationel coordinator. Maria anses ha de erfarenheter och egenskaper som krävs för
posten.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Maria Strati som international coordinator för verksamhetsåret 2013-2014, klockan
17.22

8. Arbetsuppgifter international coordinator
Arbetsuppgifterna för international coordinator bör fastläggas. UF Uppsala har i nuläget inget
internationellt nätverk, och en stor uppgift för international coordinator bör därför vara att ta
kontakt med föreningar och aktörer i olika länder. Ett dokument bör sättas ihop med
information om relevanta kontakter över hela världen, och att dessa aktörer också vet vilka
UF är. Resegruppen samt redaktörer skulle kunna nyttja denna information i framtiden. En
annan uppgift är att kolla upp EU-bidrag, vilket vi i nuläget inte söker.
Maria vill ha vägledning och information om vad vi vill ha ut av henne, eftersom att posten är
ny och det inte finns några rutiner än. Styrelsen får ge klara direktiv, speciellt i början, och
visa att vi stöder henne i hennes arbete. International coordinator måste få en mail. Nu
måste alla tänka på att skriva allt i Facebookgruppen för förtroendevalda på engelska.

9. UF-gask
Gasquen kommer hållas den 15 februari på GH nation. Bra att marknadsföra detta i och med
reccemottagningar. Menyn är preliminärt fastlagd. Alla engagerade, UF-alumner m.fl.
inbjuds. Inbjudan ska skickas med i terminens första medlemsbrev. Fredriks kompis ställer
upp som DJ. Vi måste tänka oss vilken typ av underhållning vi vill ha.

10. UPaD - formell deal för utskrifter
UPaD vill ha riktlinjer för sin nya ämbetsperson angående nyttjande av UF:s skrivare. Marta
har kollat upp utskriftspriser och ska göra upp en prislista. Det viktiga är att UF inte förlorar
några pengar på att skriva ut affischer till andra föreningar. Illustrator bör införskaffas till
Macdatorn.

11. Valberedningens arbete
Valberedningen har lämnat ett förslag på en tidsplan fram till valårsmötet i vår. De inbjuds till
första styrelsemötet i januari där de informerar om sitt arbete. På detta möte ska även
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kandidaterna till UFS-representantposten presentera sig. Sista veckan i februari vill de ha in
utlysningstexter för styrelseposterna, vi kan skriva dessa utifrån föregående års texter.
Ansökningsperioden till styrelsen 2014-2015 är under hela mars månad och i mitten av mars
bör vi därför arrangera en söka styrelsen-träff. I början av april kommer valberedningen hålla
intervjuer och göra sina nomineringar till posterna. Valårsmötet hålls i maj.
Mötet ajourneras, 18.01
Mötet återupptas, 18.23

12. Utlysning av redaktörsassistent för verksamhetsåret 2013-2014
Redaktörerna vill skapa en ämbetspost som redaktörsassistent. Denna person ska hjälpa
redaktörerna med diverse uppgifter, exempelvis att ansvara för delar av kommunikationen
(Facebook, mail om möten), hjälpa till att förbereda möten, assistera med korrekturläsning
samt hjälpa att hitta bilder. Arbetsbördan för denna ämbetspost uppskattas till ca fem timmar
i veckan.
Sonya undrar hur andra gör med sina assistenter, vilka uppgifter som delegeras etc. Ett tips
är att inkludera assistenten så mycket som möjligt, och att hen är inställd på att eventuellt
kunna söka styrelsepost nästa år. Ge ansvar och inkludera i de diskussioner som förs.
Styrelsen beslutade
att utlysa posten som redaktörsassistent för verksamhetsåret 2013-2014, klockan 18.27.

13. Sammanfattning av hösten och lite kort om idéer för våren
Medlemssekreterare: Medlemsbrev och programblad bör skickas ut tidigare än de blivit
under hösten. Hemsidan är väldigt viktig, och den måste ordnas upp ordentligt. Antingen
städas upp eller göras om helt. Ska vi se efter om någon kan göra om den? Alla kan kolla
igenom sina sidor och uppdatera dessa. Julia ska kolla upp möjligheter att ordna upp det
tekniska.
PR: Det har varit lite problem med affischering, vilket ska ordnas upp. Marta har utformat en
ny grafisk profil för våra affischer. UNT skriver om våra föredrag i sin kalender, ambitionen
för våren är att nå ut i fler medier och i andra kanaler. Arbetet med fotograferna har kommit
igång bra och Flickr-kontot har återupptagits. De ska göra upp strategier för hur sociala
medier ska användas.
Program: En bra höst med många intressanta föredrag som lockat mycket folk. Det verkar
vara en stor grupp personer som håller koll på programmet. Arbetsbelastningen på p-sek har
varit väl stor, men de ska prata igenom det inför våren. Planen för våren är att ha ett lite mer
varierat program, balansera könsfördelning bland föreläsare och ha en större
ämnesspridning. Laptopen har inte fungerat optimalt och bör skötas om. Powerpointen bör
uppdateras och användas mer, detsamma gäller sociala media. De som sitter kassa bör
stanna under hela föredraget, vilket inte alltid varit fallet under hösten.
Redaktion: De har lärt sig väldigt mycket, och arbetet och tidningen förbättras gång på gång.
Svårigheter har varit att hitta annonsörer, något alla måste arbeta mer med. Nya möjliga
annonsörer ska kontaktas, och en workshop eller gemensamt möte kan hållas där alla söker
samtidigt. Arbetsfördelningen mellan redaktörerna kan förbättras. Varje nytt nummer kan
marknadsföras mer och bättre, exempelvis i nyhetsbrev och på facebook.
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Resa: Moskvaresan gick väldigt bra och inför Belfastresan har det varit ett annat tänk, men
det går bra. Många är engagerade i resegrupperna, men det innebär även att alla inte kan
följa med vilket är tråkigt. Biljettsystemet har förändrats, och de nya reglerna kan anses vara
svåra att förstå. Rebecka har använt sig lite av UF Events för att sprida information om
möten. Att facebook används som primär informationskälla kan vara problematiskt. Det har
inte varit några problem att identifiera de som är engagerade i grupperna och som därmed
prioriteras vid biljettlottning. Frågan har uppstått om ämbetspersoner ska kunna ta del av
styrelsens platser på resor. Lovisa rekommenderar att det görs en lathund som delas ut till
resegruppen så dess medlemmar vet vad som gäller med biljetter, ansvar etc. Alla årets
resor har blivit billigare än vad som först beräknats.
UFS: Det har varit lugnt i UFS under hösten. Det har varit lite ekonomiska problem i
förbundet. UFS-styrelsen kommer från olika håll och föreningar, och därmed skiljer sig synen
på hur diskussioner sköts och beslut fattas, vilket kan vara problematiskt.
Rebecka lämnar rummet, 19.20.
Rebecka tillbaka, 19.22
UFS i Almedalen: förbundet har 80 sovplatser bokade för förbundets medlemmar. Datum för
ansökande att följa med har inte bestämts ännu, men i antagligen i januari-februari. UFS
Konvent har inte fått bidrag för konventet i april. Ordförande och vice ordförande föreslås
hålla kontakt med Konventgruppen.
Ordförande och vice: Arbetet har fungerat väldigt bra, tack vare övriga insatser. Ambitionen
är att vårens arbete gå lika bra.

14. Övriga frågor
Julia: Får vi inte bidrag från Ungdomsstyrelsen måste vi se över vår ekonomi och budget då
detta innebär 30% av vår budget. Edwin kommer meddela styrelsen när beslutet kommer.
Det som drabbas är framförallt Uttryck och föredrag. Det gäller att dra in på så mycket som
möjligt: Hålla öppna föreläsningar på Ekonomikum; ändra Uttrycks papperskvalitet, göra
svartvita nummer, ha färre texter, samt se över avtalet med tryckeriet. Föredragens
eftersnack kan omarbetas eller tas bort. Avtalet med studentradion skulle eventuellt kunna
omarbetas för våren. Vi bör se över våra tryckkostnader, Marta ska ta tag i det. 60 000 faller
då bort för våren. Vi bör återigen söka bidrag från Folke Bernadotte för ett specifikt
ämnesområde, exempelvis valåret.
- Hur går det med medlemskap för Ggmnasieelever? Det har inte gått framåt.
-Eniro har kontaktat oss om vi vill ha en sida där, vilket vi haft tidigare. Vi kommer få statistik
för hur trafiken sett ut där innan, men styrelsen är negativt inställd till att betala för det.
- Vi har fått en ny whiteboard! Bra! Skriv upp möten, aktiviteter och annat där.
- Ska vi ha en Bli Aktiv-träff i början av vårterminen? Ja, i februari. PR kollar upp och ordnar
detta. Förslaget är i vecka 6, då vi även marknadsför gasquen.
Lovisa lämnar rummet, 19.58
Kick-off med styrelsen och ämbetspersoner efter jul. Förslagsvis eftermiddag-kväll den 17
januari, i lokalen.
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Sonya: Ämbetsposten som layoutansvarig för Uttryck måste utlysas, då Gustav inte kommer
vara kvar i vår.
Marta: Punkten gällde utskrifter för UPaD och UPS, som redan diskuterats.
Fredrik: Hur ser situationen ut med UFS nya grafiska profil och dess kostnad? Edwin
meddelar att detta kommer tas upp på förbundsstämman den 26 januari. Julia försökte även
ta upp det på förbundsstämman tidigare i höst.
Edwin: Avtalet med UI har kommit igång. Tidningen Internationella studier har skickats ut,
och UFS söker projektledare för ett mentorskapsprogram. Det kommer att anordnas en
forskningskarriärsdag i vår, eventuellt under konventet.

15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas den 13 januari klockan 18.00, samt
att till fikaansvarig utse Edwin, klockan 20.20.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 20.20
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