Uppsala den 13 januari 2014

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 18.06
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström, Wilhelm Åkesson,
Fredrik Elisson, Amanda Sjöstrand Henriksson, Adam Sabir, Sonya Helgesson, Sofia Wirell,
Edwin Sönnergren.
Frånvarande: Lovisa Hofmann, Rebecka Sjölund
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 Julia och Marta, klockan 18.06
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.07

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.07
5. Föregående mötesprotokoll
Det ligger uppe på hemsidan men behöver fortfarande underskrifter från justerare.

6. Inadjugering av valberedningen och kandidater för UFS-posten
Daniel Kjellén och Mats Molin i valberedningen och sköter valet av ny UFS-representant. Eric
Åhlin, Daniel Simmons, Viktor Sundman och Anton Lagerbäck kandiderar alla till posten som
UFS representant.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Daniel Kjellén, Mats Molin, Eric Åhlin, Daniel Simmons, Viktor Sundman och
Anton Lagerbäck, klockan 18.08
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Valberedningen anlände, klockan 18.10
Linnea anlände, klockan 18.11
Kandidaterna presenterades var för sig, följt av en gemensam frågestund.
Kandidaterna lämnar mötet, klockan 18.41

7. Tillsättning av ny UFS-representant
Styrelsen beslutade
att tillsätta Eric Åhlin som ny UFS-representant, klockan 19.05
Mötet ajourneras, klockan 19.06
Mötet återupptas, klockan 19.10

8. Valberedningens arbete under våren
Daniel och Mats informerar om hur de tänkt lägga upp arbetet under våren. I januari bör valet
börja marknadsföras och styrelseposterna presenteras i grupperna. Den 21 februari vill de ha
in utlysningstexter från styrelseledamöterna. Ansökningsperioden är under hela mars månad.
Förslagsvis håller vi en Söka styrelsen-träff i mitten av mars.
Edwin anländer, klockan 19.19
I början av april kommer valberedningen hålla intervjuer med kandidaterna. Valårsmötet ska
hållas i början av maj, förslagsvis söndagen den 11:e.
Utöver styrelseposterna ska revisor och revisorssuppleant samt valberedning utses på
valårsmötet. Vissa ämbetsposter för verksamhetsåret 2014-2015 kan utlysas under våren.
Daniel och Mats lämnar mötet, klockan 19.32

9. Inadjugering av William Sundelin, Umun-ansvarig
Styrelsen beslutade
att inadjugera William Sundelin, klockan 19.32
10. Information om Umun-projektet
William anländer, klockan 19.34
Anmälan för årets UMUN har öppnat och har för närvarande 64 anmälda. Konferensen har
marknadsförts mer via Internet jämfört med tidigare och har en ny hemsida. Betalningarna
släpar än så länge efter, men det är inte oväntat. Några bidrag har beviljats, men de väntar
fortfarande på svar på några ansökningar. Det ser dock bra ut och konferensen kommer
definitivt bli av. Nu fokuseras arbetet på rekrytering av ledare till de olika kommittéerna, samt
på praktiska saker såsom lokalbokning . Det är inte beslutat var gasquen kommer vara, men
de har fått förslag från några olika nationer.
William har ännu inte full tillgång till det bankkonto som UMUN ska använda vid utbetalningar
etc., vilket Elina och William ska lösa.
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William lämnar mötet, klockan 19.41
11. Inadjugering av Konventgruppen
Malin Bergwik från Konventgruppen ska berätta om deras arbete.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Malin Bergwik, klockan 19.41
12. Information om UFS konvent
Malin anländer, klockan 19.42
Innan jul fick konventet avslag på ett bidrag som söktes hos Ungdomsstyrelsen.
Motiveringen var att det krävs mer aktivt deltagande för att bidraget ska beviljas, och att
konventen hade för stor andel föreläsningar. Detta innebär att ca 100 000 kronor faller bort
från budgeten. Än så länge är det dock ingen fara för konventet, då budgeten är beräknad i
överkant. Besked om bidrag från Folke Bernadotte Academy kommer den 24/1, och beviljas
inte det kommer konventet bli svårare att genomföra enligt planen. I nuläget håller de på att
boka lokaler och bjuder in föreläsare.
Malin lämnar mötet, klockan 19.54
13. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Det har inte hänt så mycket. Julia ska ta tag i ansökningar till höstens UFSbidrag. Linnea håller på med studiecirklarna för Folkuniversitetet, eftersom att deras hemsida
låg nere har eventuellt en av grupperna inte blivit registrerad.
Kassör: Allt runt omkring Kofi Annan-böckerna är utrett, och UF gick plus ekonomiskt på
försäljningen. Kassaredovisningen under hösten har fungerat väldigt bra. Alla grupper ligger
bra till i förhållande till den budget de fått. Ett bankkort är beställt för att användas på
eftersnack. Ett par utgiftsposter har höjts jämfört med beräknat, det gäller utskick
(medlemsbrev + Uttryck) samt tryck av programblad. Bidrag från Uppsala universitet hade
inte sökts för i år så det ska sökas i januari för detta verksamhetsår. Får vi inte det kommer
ekonomin inte gå ihop. Vi har tidigare fått bidraget, men det är oenighet bland de som fattar
beslut om det.
Amanda lämnar mötet, klockan 20.05
Medlemssekreterare: Har mailat ut det första nyhetsbrevet för i år, och har svarat på några
frågor från medlemmar. Har börjat kolla lite på medlemsstatistik till UFS för
bidragsansökningar, och ska sammanställa en enkät som medlemmar ska få svara på, samt
skriva medlemsbrev och skicka ut det.
PR-ansvariga: Har bokat reccemottagningar, jobbat mycket med gasquen, alla uppmanas att
dela eventet på facebook, marknadsföra och locka folk. Alumnmedlemmar ska bjudas in och
det krävs inte medlemskap i UF för att komma. Marta har gjort affischer och inbjudningar.
Det har varit diskussioner om huruvida vi ska betala för marknadsföring på facebook. Förra
året verkade det inte spela någon roll, men PR ska kolla med föregående PR för vidare
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information. Vad gäller vårens reccemottagningar har nationerna ännu inte detaljerna klara,
men PR ska lägga ut ett schema med preliminära datum.
Programsekreterare: Jobbat med programmet, som ska bli klart imorgon. Lokalbokningen
har varit svår att få tag på, men nu är alla utom en klara. Programmet ser bra ut, bortsett från
en sned könsfördelning, vilket ska bättras till nästa period. Första programgruppsmötet hölls
förra veckan, och de jobbar på att få hit någon till Fredsåret. Frågan är även hur många
föredrag som ska bokas inför hösten. Behöver ha ett möte med Elina angående ekonomin.
Adam och Elina lämnar mötet, klockan 20.18
Vårens föreläsningsprogram beräknas hålla på fram till mitten av maj.
Redaktörer: Temat på nästa nummer av Uttryck är Befolkning, och de har en del skribenter.
Deadlinen för ansökningar till posterna som layoutansvarig samt redaktörsassistent har
skjutits fram till den 20/1.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande, men det mesta rullar på.
Reseansvarig: Frånvarande
UFS representant: UFS kommer ha styrelsemöte och extrainsatt årsmöte, samt en
ordförandeträff helgen 24-26 januari. Valvet på Uplands är bokat på fredagen, har bord på
Snerikes på lördagen, och Ekonomikum hörsal 2 har bokats för stämman. På söndagen
ordnar UFS-presidiet frukost och lunch, men på lördagen bistår UF Uppsala med detta.
Edwin ska träffa Eric under morgondagen och påbörja överlämningen. Eric är den som
kommer vara närvarande under helgen, eftersom att Edwin åker på måndagen.

14. Fastställande av Per Capsulam beslut: Utlysning av radioansvarig och
layoutansvarig
Beslut att utlysa posterna som radioansvarig och layoutansvarig har fattats genom Per
Capsulam. Detta beslut bör nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om utlysning av posterna som radioansvarig och
layoutansvarig, klockan 20.31
15. Tillsättning av radioansvarig
Peter Gustafsson kan inte fortsätta som radioansvarig under våren och har intervjuat
ansökande till posten. Johan Bårdh som tidigare medverkat i radiogruppen är den kandidat
som rekommenderas till posten.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Johan Bårdh som radioansvarig för vårterminen 2014, klockan 20.31
16. UFS-helgen
Information om helgen kommer läggas upp på facebookgruppen. De som ska bistå med
sovplatser för hitresande kommer få kontaktuppgifter av Edwin. Den viktigaste informationen
togs upp på UFS-punkten ovan.
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17. Förtroendevaldaträff 17 januari
Den 17 januari ska det hållas en kick-off med samtliga förtroendevalda i UF. Förslaget är att
vi lagar mat tillsammans och umgås hemma hos Julia. Det är bra om även de nytillsatta kan
vara med. Julia gör event för detta på facebook.

18. UF-gask
Priset på årets UF-gasque kommer vara 380/330kr (med/utan alkohol). Eftersläppsbiljetter
kommer kosta 50kr, och släppet är till 01. Det bör vara underhållning under middagen, men
sittningen bör inte hålla på längre än till 23. Två timmars släpp kan kräva en DJ, vilket det i
nuläget inte ser ut som att vi kommer ha. Det som ingår i priset, dryckesmässigt, är fördrink,
öl, 2 glas vin, samt kaffe. Biljetter till snaps och avec kommer finnas till försäljning. Förra året
kostade det totalt ca 2000 kr för underhållning, samt 450 kr för DJ. Wilhelm, Julia och Marta
är de som har koll på läget.
19. Städschema
Veckan innan jul städades det inte! Alla ska skriva upp sig på nya städschemat, vissa veckor
är det UF:s ansvar att städa även i de gemensamma utrymmena. Viktigt att vi gör det vi ska.
20. Övriga frågor
Julia: Alla frågor har redan tagits upp.

21. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas den 29 januari klockan 18.00, samt
att till fikaansvarig utse Sonya, klockan 20.56
22. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 20.56
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