Uppsala den 29 januari 2014

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 18.16
Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Marta Lindström, Wilhelm Åkesson, Fredrik Elisson,
Lovisa Hofmann, Rebecka Sjölund, Sonya Helgesson, Sofia Wirell
Frånvarande: Linnea Wikström, Adam Sabir, 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 Rebecka och Lovisa, klockan 18.16
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.17

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Marta, Wilhelm, Elina
Ändringar: Ta bort punkt 10, Fastställning av Per capsulam beslut: utlysning av
redaktörsassistent. Övriga punkter hoppar upp ett steg.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.19
5. Föregående mötesprotokoll
Väntar på justerarna, ska sedan skriva ut för underskrift och lägga upp på hemsidan.
6. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har jobbat med bidrag från universitetet, samt väntar på besked om
bidrag för lokalhyra, vilket vi fått tidigare år. Båda ansökningarna väntar på handläggning.
Bidraget är viktigt för oss och får vi inte det bör det göras upp en sparplan för föreningen.
Arbetet med bidragsansökan till Forum Syd har påbörjats. Julia har dessutom varit i Belfast
och Dublin. Linnea är inte närvarande.
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Punkt 7 och 8 behandlades här.
Kassör: Har arbetat ganska mycket med UMUN och deras bankkonto. P-sek vill ha möte
angående den ekonomiska situationen, uppmanar alla grupper att göra detsamma.
Medlemssekreterare: Medlemsbrevet har skickats ut. Har varit på Irland, en kul resa med
intressanta möten. Var med på UFS årsstämma.
PR-ansvariga: Har jobbat på med gasquen och marknadsfört den. Marta har gjort om
affischerna en aning, snygga! De påminner om vikten av att affischering sker.
Reccemottagningarna drar igång snart och det är dags att skriva upp sig på schemat. UF bör
gå och presentera sig för t1:or för att visa att vi finns och locka medlemmar.
Programsekreterare: Nytt programblad har kommit. Några extrainsatta föredrag är på gång.
Ett samarbete med Pax et Bellum diskuteras, om Tysklands vapenfrågor och nedrustning,
som kommer vara i slutet av februari. Även Slovakiens EU-kommissionär kommer hit. Dessa
evenemang kommer vara samma dag och det är även samtidigt som UMUN, vilket försvårar
arbetet. Det är viktigt att det kommer folk! Finns det intresse för en resa till Strasbourg? Cirka
10 personer skulle kunna åka, då det är ett forum för diskussion med deltagare från flertalet
länder. Skicka ut information till medlemmar när detta finns. Pax et Bellum arrangerar en
temavecka på tema migration and conflict, vill UF samarbeta? Det finns ännu inga
bekräftade talare. Det är 31 mars-4 april, Fredrik håller koll på det.
Redaktörer: Redaktörerna har intervjuat kandidater till redaktörsposten och har hittat en.
Ingen layoutansvarig har hittats ännu, senast den 1 mars behöver de ha en. Redaktionsmöte
imorgon. Arbetet flyter på. Alla behöver hjälpa till med annonsörer, vilket är en uppgift som
assistenten kommer jobba med. Vilka annonsörer vill vi ha? Kolla igenom andra tidningar.
Behöver ha annonsen inom en månad. En liten grupp bör arbeta aktivt med detta. Marta kan
kolla vilka kontakter UFS i Almedalen har.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande. Aktivitetsassistenten kommer arrangera studiebesök under
vårterminen och Julia kommer arrangera ett par aktiviteter.
Reseansvarig: Har varit på resa till Belfast och Dublin. Väldigt lyckad resa, alla var nöjda.
Träffade en liknande förening, Society For International Affairs (SoFIA), på Trinity College i
Dublin, kan bygga ut relationen med dem. Hade resegruppsmöte med Ugandaresenärerna i
måndags och planerar aktiviteter.
UFS representant: Frånvarande. UFS extra årsstämma var i helgen och det gick bra. UFS
konvent 11-13 april, alla som inte åker på Ugandaresan kommer behöva närvara.
7. Inadjugering av Maria Strati, International coordinatior
Maria Strati som är international coordinator i UF ska berätta lite om sitt arbete.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Maria Strati, klockan 18.43

8. Information från Maria om hennes arbete
Maria anlände, klockan 18.44
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

Maria har skapat ett dokument på Google Drive där vi kan se hur hennes arbete går. Hon har
haft kontakt med International Association for Political Science Students (IAPSS), ett nätverk
som UF skulle kunna gå med i, dock kräver det en avgift på 100 euro. Är det ett problem att
UF:s medlemmar inte uteslutande är statsvetare? Maria kollar upp detta. Ett alternativ är att
Maria jobbar kontaktar individuella föreningar, utan att vi går med i nätverket. Maria ska
jobba på UMUN och samla in kontaktuppgifter till universitet och föreningar som skickat
delegater. Maria kan sedan kontakta dessa. Först och främst vill hon skapa ett nätverk med
studenter och studentföreningar. Börja söka kontakter i Norden och vårt närområde, för att
sedan utöka det geografiska området. Ett förslag är att sammanställa ett dokument med alla
UF:s kontakter, både nya och gamla. UF bör använda twitter mer, synas mer, nätverka mer.
Alla ska få inloggningsuppgifter till både twitter och instagram. En generell policy för hur
sociala medier används bör sammanställas. Maria ska kolla upp och informera oss om
möjliga bidrag som kan sökas. Koordinera med Julia innan några bidrag söks. Det är viktigt
att dokumentera all information, eftersom att styrelsen byts ut. Google Drive. Meddela Maria
när grupperna har möten, så hon får en inblick i hur arbetet i föreningen fungerar.
Maria lämnade mötet, klockan 19.29

9. Fastställande av Per Capsulam beslut: Utlysning av debattklubbsansvarig
Beslut om att utlysa posten som debattklubbsansvarig har tagits genom Per Capsulam. Detta
beslut bör nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om utlysning av posten som debattklubbsansvarig,
klockan 20.30

10. Tillsättning av redaktörsassistent
Redaktörerna har efter intervjuer hittat en person de tror skulle passa bra för posten,
Amanda Ekström. Hon skrev för språknumret och har de egenskaper som redaktörerna
anser är viktiga för posten.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Amanda Ekström som redaktörsassistent för vårterminen 2014, klockan 20.31

Mötet ajourneras, klockan 20.34
Mötet återupptas, klockan 20.39
11. Tygkassar med UF-loggan
Studentradion har tryckt upp tygkassar och UMUN har kontaktat Fredrik om att de varit
intresserade av att trycka upp egna. Minst 300 påsar måste beställas och UMUN undrar om
UF vill vara med. Det behöver vara 300 med samma tryck (inte 150 av varje).
Priserbjudande: 300 påsar för 9,50 styck, cirka 3000kr, där vi kan få 1000kr rabatt i utbyte
mot annonsering på hemsidan. Styrelsen är positiv till idén med tygkassar, Julia tar
kontakten med tryckföretaget och Marta kollar upp designen.
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12. UF-gask
Det har varit svårt att få kontakt med uthyrningsansvarig på GH nation, men försäljning av
släppbiljetter har påbörjats. En hel del anmälningar har kommit in. Det är kul med
underhållning - vill någon göra ett spex, vara toast master, eller liknande, är vi öppna för
förslag. Fredrik och Julia håller tal eller liknande. Den 5 februari 14-19 sitter vi i lokalen och
säljer biljetter till gasquen för kontantbetalande.

13. Ugandaresan
Reseassistenten Pontus Sundback har inte möjlighet att följa med på Ugandaresan och
reseansvarig behöver någon hon kan dela ansvaret med under resan. Därför vill Rebecka
utse Rasmus Johansson till reseassistent för Ugandaresan.
Styrelsen beslutade
att utse Rasmus Johansson till reseassistent under Ugandaresan vt 2014, klockan 21.21

14. Övriga frågor
Julia: Vill vi ha med diskussionspunkter till styrelsemöten måste dessa skickas in till Julia i
tid. Ordförandena i de olika Utrikespolitiska föreningarna har kommit med ett förslag att göra
en gemensam databas med föreläsare de olika föreningarna haft. Dock kan det vara svårt att
få föreläsare att gå med på detta, alternativt kan man göra en databas med teman och
ämnen som föreningarna haft. Karriärsdagen med UPS och UPaD är den 10 april 10-16.
Emma Bustos borde komma hit och berätta om arbetet. Alla bör rensa sina dropboxar och ta
bort irrelevanta dokument. Städschema – skriv upp även på de veckor då vi har ansvar för
de gemensamma utrymmena. Roligt att det är folk i lokalen! Var dock tydlig med att möten
prioriteras och att andra inte är där vid dessa tillfällen. Var noga med att de saker som ska
vara i kassaskåpet är där eftersom många nu har tillgång till lokalen.
Marta: Fördelning av platser till Almedalen – UFS i Almedalen har plats för 6 personer från
varje lokalförening. Förra året var det inte lika stort intresse från övriga lokalföreningar så fler
från UF Uppsala kunde åka med. Styrelsen fick företräde förra året, men det är kul om övriga
medlemmar har chans att följa med. Hur ska platserna fördelas? Finns det någon möjlighet
att boka ett klassrum till att dela med UPF Lund och UF Linköping?
Elina lämnar mötet, klockan 21.46
Vad är syftet med resan? Det skulle vara ultimat att avvara platser för två av den nya
styrelsen, ex ordförande, p-sek, etc. Ett förslag är att nya + nuvarande styrelsemedlemmar
får åka. Får vi fler platser från UFS kan platserna delas ut bland de som anmält sig till Marta.
Vad är bäst för föreningen? Almedalen är en värdefull upplevelse, men är det för
medlemmen eller föreningen? Beslut om fördelning ska tas på nästa möte.
Marta har varit på möte med Kph tryckeri som är intresserade av att se över priser för tryck
av Uttryck, programblad, medlemsbrev etc. Representant därifrån kommer hit imorgon och
ser över vad vi har nu, och ska sättas i kontakt med Sofia och Sonya.
Wilhelm: Vi brukar ha en Bli Aktiv-träff i början av terminen. Radion ska ha öppet hus vecka
8, ska vi samordna detta? Julia kollar med dem.
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15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 18 februari klockan 18.00, samt
att till fikaansvarig utse Wilhelm, klockan 22.19

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 22.20
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