	
  

Uppsala den 18 februari 2014

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 18.09
Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson, Marta Lindström, Wilhelm
Åkesson, Sonya Helgesson, Adam Sabir, Rebecka Sjölund, Sofia Wirell
Frånvarande: Julia Yates, 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 Marta och Rebecka, klockan 18.09

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.09

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Fredrik, Wilhelm, Marta
Ändringar: Stryk punkt 11. Tygkassar, övriga punkter förskjuts.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.12

5. Föregående mötesprotokoll
Påskrivet av justerare, men är inte upplagt på hemsidan än.

6. Inadjugering av UFS-representant
Styrelsen beslutade
att inadjugera UFS-representant Eric Åhlin, klockan 18.12
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7. Inadjugering av Robin Sundström
Styrelsen beslutade
att inadjugera Robin Sundström, klockan 18.12
Robin anlände till mötet, klockan 18.12
Styrelsen får en lägesrapport om webbtidningen. Det har varit dåligt med skribenter som varit
intresserade av att skriva för webbtidningen. Ett förslag är att tillfråga personer som är på
utbyte eller praktik efter texter.
Eric anlände till mötet, klockan 18.15
Arbetsproceduren skiljer sig mycket mellan fysiska och webbaserade Uttryck, vad gäller
exempelvis tema och deadlines. Robin bör vara med på morgondagens Bli Aktiv-mingel.
Olika alternativ för att få igång webbtidningen diskuterades. Aktiva i programgruppen skulle
kunna skriva om föredrag som hålls; medlemmar i resegruppen kan skriva om de resor som
gjorts; och Radio UF kan återigen börja lämna in notiser. Det kan vara fördelaktigt att få en
nystart med en engagerad redaktionsgrupp så att inte Robin behöver göra allt jobb själv.
Även regelbundna fysiska möten är något som rekommenderas. Robin är välkommen att
besöka de olika gruppmötena för att visa att webbtidningen finns och berätta om möjligheten
att publicera artiklar. Många är nog intresserade av att skriva, men en viss motivation kan
behövas. Möten, deadlines och korrekturläsning kan vara en del av detta. Strukturmässiga
förändringar som det enades om inkluderar tydliga deadlines och tydlig kontakt mellan
skribenter/redaktionsgrupp och Robin. Bara det kommer in notiser och podcasts (från Radio
UF) kommer det att märkas en skillnad i publiceringen.
Robin lämnar mötet, klockan 18.44

8. Inadjugering av Emma Bustos
Styrelsen beslutade
att inadjugera Emma Bustos, klockan 18.12
Emma anlände till mötet, klockan 18.12
Emma är UF:s ansvariga för Karriärdagen som arrangeras tillsammans med UPaD och UPS
och kommer vara den 10 april klockan 10-16 på ÖG nation. Runt 20 företag/organisationer
har bekräftat deltagande i nuläget. Emma har en lista med företag och organisationer,
styrelsen ska få den och försöka hjälpa till. Det kommer finnas möjlighet att som besökare
fotograferas för CV. 3-4 fackförbund kommer närvara, hos vilka man kommer kunna skriva
upp sig på lista för privata samtal där man kan få hjälp med att öva inför intervjuer, gå
igenom CV etc. Ekonomiskt sett är dagen ordnad, blir det ekonomiskt överskott kommer
detta sparas till nästa års karriärdag. Eric ska kolla med en kontakt på UD ifall de kan
representeras, exempelvis någon från praktikavdelningen. Det är fyra-fem som hjälper till att
arrangera dagen och de har haft möte med Folkuniversitetet och ska gå på
cirkelledarutbildning. Marknadsföring för dagen kommer ske på UF-föreläsningar, i
programblad, nyhetsbrev, facebookgrupper, affischer etc.
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Emma lämnar mötet, klockan 18.55

9. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: UF har fått bidrag från Folkuniversitetet för gruppmöten, dock ej för
styrelsemöten då hemsidan kraschade. Linnea har jobbat med det. Informationen är
inskickad och Folkuniversitetet har mottagit den, men den går inte att registrera nu. Alla
småmöten bör noteras, och alla ansvariga måste hålla koll på sina grupper och möten. Det
har gått bra för de kulturevenemang vi rapporterat. Vi fick 4000 kr mindre denna hösttermin
än föregående, men det är oklart varför. Linnea och Julia har jobbat med bidragsansökan
som har skickats in till UFS. Julia är sjuk.
Kassör: Frånvarande.
Medlemssekreterare: Det vanliga arbetet har flutit på med medlemsregistrering och
nyhetsbrevsutskick.
PR-ansvariga: Programsekreterarna vill ändra titeln på föredraget nästa måndag, vilket ska
göras. Skrivaren har krånglat och lagats, problemet sitter i routern. Sofia ska prata med IT
om hur de kan hjälpa till att hindra problemet från att uppstå igen.
Programsekreterare: Det är bara 4-5 föredrag kvar att fylla för programmet mars-maj.
Samtliga ombeds marknadsföra torsdagens föredrag som har få attending på facebook.
Redaktörer: Uttryck har fortfarande inte någon layoutansvarig. Redaktörerna har pratat med
en som kanske var intresserad, men det verkar inte gå. De har pratat med flera layout/designstudenter och mediastudenter, men ingen har nappat. Om tio dagar behöver de börja
jobba med layout. De har även jobbat på att hitta annonsörer. Arbetet med nya
redaktörsassistenten Amanda fungerar bra. Program undrar om Amanda kan hjälpa till med
texter till programbladet, så länge hon hinner med assistentrollen.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande. Anton har ett studiebesök på SIDA på gång, och både han
och Tobias kommer närvara under morgondagens Bli Aktiv-mingel.
Reseansvarig: Ugandagruppen är väldigt aktiv och engagerad. Det hölls ett resegruppsmöte
förra veckan och det kommer vara ett nästa vecka med.
UFS representant: UFS har arbetat mycket med arbetsgrupper, vilket nu har omarbetats.Det
finns en bidragsgrupp som styrs av presidiet. Uppsala är aktiv i stadgegruppen då stadgarna
samt alla policydokument ska skrivas om, även Lund, Stockholm, Linköping och Umeå är
med i den. Det finns även en tvåspråkighetsgrupp. Ungdomsstyrelsebidraget har kommit och
ligger på cirka 1,3 miljoner kronor, vilket är mindre än förra året. Det är oklart hur stor
minskningen är. Bidragspengar som inte går åt kommer gå tillbaka till Ungdomsstyrelsen.
UFS föreslår en ändring vad gäller fördelningen av bidrag mellan lokalföreningarna. Tidigare
har alla föreningar fått dels ett fast bidrag, och dels en viss summa/medlem. Det är den fasta
summan som föreslås höjas. Det diskuterades huruvida mindre föreningar behöver ha en så
stor budget, men grundverksamheten kostar mer per person om föreningen har få
medlemmar. Det är även i Uppsalas intresse att andra lokalföreningar blir större. UF Uppsala
är största lokalföreningen, men bör arbeta på att få fler medlemmar under 25 år. Ett alternativ
är att marknadsföra föreningen på gymnasieskolor. Eric ska ta fram siffror på hur stort bidrag
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vi fick förra året. Eric är nöjd som ny på sin post och UFS-mötet i Uppsala i januari
uppskattades.
Linnea lämnade mötet, klockan 19.08

10. Almedalen
Den 23 februari ska alla lokalföreningar ha skickat in sina listor på medlemmar som är
intresserade av att åka med till Almedalen. Varje lokalförening har först tilldelats 6 platser,
med fler kan tillkomma efter den första deadlinen. Det går bra att reservera platser till
kommande styrelseledamöter.
Främst diskuterades följande tre fördelningsalternativ:
- 2 platser till nuvarande styrelsen, 2 till kommande styrelsen, samt 2 till medlemmar;
- 3 till nuvarande styrelseledamöter och 3 till kommande styrelseledamöter;
- 4 till nuvarande styrelseledamöter och 2 till kommande styrelseledamöter.
Vid en första omröstning fick förslagen 3-3 och 4-2 fyra röster vardera.
Argument för 3-3: Det finns mer nytta i att kommande styrelsen får knyta kontakter för
kommande verksamhetsår. Almedalen är som en UF-resa och ger bra sammanhållning och
är ett bra sätt för kommande styrelseledamöter att lära känna varandra. Vid denna fördelning
kan det bli en mer ”omfattande” överlämning mellan styrelserna.
Argument för 4-2: Det kan räcka med att exempelvis ordförande och en p-sek får åka från
den kommande styrelsen. Den nuvarande styrelsen kommer kunna hjälpa till att knyta
kontakter inför nästa år, så det kommer inte vara något negativt för föreningen i helhet.
Det diskuterades huruvida det ska finnas krav på de som åker till Almedalen, exempelvis att
man måste hjälpa till som volontärer, vilket det rådde enighet om att det ska finnas. Efter
denna diskussion blev det ytterligare en omröstning där förslaget 3-3 fick en röst och
förslaget 4-2 fick sju röster.
Eftersom fler än fyra personer från styrelsen vill åka till Almedalen beslutades att lotta om
vilka som ska få åka. Lottningen resulterade i följande ordning:
1. Kassör
4. Redaktör 7. Resa
2. UFS
5. PR
8. Vice
3. M-sek
6. P-sek
9. Ordförande
Senast på fredag behöver Marta veta om de som fått en plats kan åka. Har man accepterat
en plats och inte kan åka, ligger det på ens ansvar att hitta någon annan som kan åka,
annars blir man betalningsskyldig oavsett.

11. Övriga frågor
Wilhelm: Har tagit upp sin punkt redan. Varken PR eller redaktörer kan komma imorgon på
Bli Aktiv-träffen. Lovisa ansvarar för att köpa fika/snacks om inte Julia kan. Resterande
styrelseledamöter ska vara på plats och informera/svara på frågor och prata med
medlemmar. Samtliga bör räkna med att vara här senast kvart i fyra, samt hjälpas åt att
städa efteråt, om så behövs.
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Fredrik: Vi hade en riktigt bra gasque och bra arbetat av alla involverade. Feedbacken har
också varit väldigt positiv. Även efterfesten gick bra, men kan vara mer stängd nästa gång.
Dock fick Fredrik och Lovisa sköta städningen själva under söndagen, vilket är dåligt. Alla
kan inte alltid hjälpa till, men hade fler personer varit delaktiga hade det gått betydligt fortare.
Det är ett gemensamt ansvar. Nästa gång kan det vara bra att besluta i förväg vilka som har
städansvar, eller att alla hjälper till en timme eller liknande. Maya fotograferade under
gasquen och ska lägga upp bilder i ett album på facebook.
Marta: Stryker sin punkt.
12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att det görs en doodle för när nästa styrelsemöte ska hållas, samt
att till fikaansvarig preliminärt utse Eric, klockan 20.35

13. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 20.37
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