	
  

Uppsala den 4 mars 2014

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

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.17

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Fredrik, Linnea
Ändringar: UFS-representant Eric Åhlin måste inadjugeras vilket läggs till i punkt 6. Punkt 10
byter namn till Avsättande av aktivitetsassistent. Söka styrelsenträff läggs till som punkt 12,
övriga förskjuts. Punkt 21 byter namn till Beslut om valårsmöte.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.17

5. Föregående mötesprotokoll
Saknar underskrift av justerare, men kommer läggas upp på hemsidan samt anslagstavlan.

6. Inadjugering av UFS-representanten Eric Åhlin och aktivitetsansvarig Tobias
Strandén
Styrelsen beslutade
att inadjugera Eric Åhlin och Tobias Strandén, klockan 18.18
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Tobias anländer till mötet, klockan 18.18

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har jobbat på som vanligt, hon jobbade mycket med gasquen vi hade
den 15 februari. Det är klart att vi kommer få bidraget från universitet, och även lokalbidraget
har ordnat sig.
Eric anländer till mötet, klockan 18.19
Linnea har jobbat med folkuniversitetet och studiecirklar. I övrigt samma som Julia.
Kassör: Har utöver de vanliga arbetsuppgifterna haft kontakt med Nordea.
Medlemssekreterare: Det vanliga, har registrerat medlemmar och skickat nyhetsbrev. Har
även skrivit medlemsbrev och programbladen har kommit så det är dags för kuvertering och
utskick.
PR-ansvariga: Inget utöver det vanliga. Marta var med på UMUN i helgen.
Programsekreterare: Programbladet har kommit. De ska på möte med universitetet om
Slovakiens EU-kommissionär på torsdag. Han ska hålla ett föredrag den 28 mars. Tobias har
kontakter på EU-kommissionen som han kan vidarebefordra till programsekreterarna. Det
var mycket folk på gårdagens föreläsning, kul! De funderar på vad programgruppen ska göra
resten av terminen. UF kan få 20 000kr från kommunen inom Fredsåret, men vi har inte
någon föreläsare till det än. Hans Rosling kommer i höst, eventuellt kan det vara en
föreläsning att lägga de pengarna på.
Redaktörer: Frånvarande.
Aktivitetsansvarig: Tobias hade sitt första aktivitetsgruppmöte igår och det kom 15-20
personer. Det fanns många idéer och det är många aktiviteter på gång. Det kommer hållas
filmkvällar varannan söndag. Ett studiebesök på SIDA är inbokat om två veckor tillsammans
med Jusek, eventuellt kan ett annat besök bokas tidigare samma dag. Detta kommer vara
samma dag som Hans Blix håller föredrag.
Reseansvarig: Inget utöver det vanliga.
UFS representant: Det har inte hänt så mycket, har två saker att ta upp men de kommer
senare under mötet

8. Fastställande av Per Capsulam beslut: Avsättande av aktivitetsansvarig
Amanda har valt att avgå som aktivitetsasvarig och vi har tagit beslut om att avsätta henne
genom Per Capsulam.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att avsätta Amanda Sjöstrand Henriksson från posten
som aktivitetsansvarig, klockan 18.27
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9. Fastställande av Per Capsulam beslut: Tillsättning av aktivitetsansvarig för vt
2014
Vi har tagit ett beslut om att tillsätta Tobias Strandén som aktivitetsansvarig för vt 14 genom
Per Capsulam.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam-beslut om att tillsätta Tobias Strandén som aktivitetsansvarig för
vt 2014, klockan 18.27

10. Avsättande av aktivitetsassistent
Anton Åvall känner att han inte hinner med arbetet som aktivitetsassistent och vill därmed
lämna sin post som aktivitetsansvarig. Han känner att han inte kan lägga den tid som krävs
för en förtroendevald post och lämnar därför sitt uppdrag för att ge plats åt andra som vill
engagera sig.
Styrelsen beslutade
att avsätta Anton Åvall från posten som aktivitetsassistent, klockan 18.28

11. Tillsättande av aktivitetsassistent för vt 14
Då aktivitetsassistentsposten har blivit vakant behöver vi snabbt fylla den. Rasmus
Johansson har visat tydligt intresse för att vilja engagera sig mer i föreningen, och har sedan
tidigare varit aktiv i resegruppen och aktivitetsgruppen.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Rasmus Johansson som aktivitetsassistent för vt 2014, klockan 18.29

12. Söka styrelseträff
Punkten ajournerades tills det att Wilhelm kommer till mötet, återupptogs 19.37.
I mitten av mars ska vi ha ett mingel för att informera om styrelseposterna och locka folk att
söka. Styrelsemedlemmarna kommer närvara och svara på både specifika frågor om
posterna och generella frågor om valet. Det beslutades att detta mingel ska vara fredagen
den 21 mars klockan 16-18 i UF-lokalen.

13. Genomgång av föreningens ekonomi
Styrelsen har önskat en genomgång av föreningens ekonomi för att veta hur de olika
grupperna och föreningen i sin helhet ligger till i förhållande till budgeten. Det har varit svårt
att få annonsörer till Uttryck. Medlemsutskick kommer antagligen bli dyrare i och med
Postens prishöjningar. Ingen av grupperna riskerar i nuläget att överskrida sin budget, men
Elina påpekar att exempelvis fikautgifterna inte behöver vara så stora som de ibland är. Vad
gäller föreläsningar och lokalhyra ser det bra ut, i värsta fall kan man fundera på att ha fler i
Ekonomikum, men troligtvis är inte det nödvändigt.
Wilhelm anlände, klockan 18.57
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Snabb genomgång av vissa fasta utgifter och föreningsdriftskostnader. Vissa poster i
budgeten kommer eventuellt överskridas, medan andra ligger i fas eller inte kommer nå upp
till den budgeterade summan. Sammanfattningsvis: det ser i nuläget ut som att föreningen
kommer gå plus minus noll, inklusive en insättning på 5000 kronor till en sparfond.
Mötet ajourneras, klockan 19.30
Mötet återupptas, klockan 19.36

14. Förfrågan om samarbete från Akademikerförbundet SSR
UF har fått en förfrågan av Akademikerförbundet SSR angående ett samarbete, då vår
förening har många medlemmar från deras målgrupp. Ett samarbete skulle exempelvis
innefatta styrelseutbildning, hjälp att anordna föreläsningar om retorik, val av yrke,
arbetsmarknaden etc. Även aktiviteter i form av studiebesök och temadagar erbjuds.
Styrelsen diskuterade förfrågan och vilka för- och nackdelar som finns med ett samarbete.
Syftet med samarbetet kändes inte helt definierat och flera av de punkter som erbjöds är
saker som UF redan har tillgång till (exempelvis styrelseutbildning genom LSU) eller
anordnar på egen hand (som studiebesök). Därför beslöts det att inte påbörja ett samarbete
med Akademikerförbunder SSR.

15. UF-pris
Tobias tog upp frågan om att instifta ett UF-pris som delas ut årligen, exempelvis under UFgasquen. Det är en fråga som har kommit upp i föreningen de senaste åren. I och med att
UF är en stor förening med lång historia skulle priset kunna få en viss tyngd och det är inte
orealistiskt att mottagaren kan vara på plats och ta emot priset. Styrelsen är positivt inställd
till att instifta ett pris och Tobias och Rasmus får i uppdrag att researcha till nästa möte.

16. EU-vecka/dag
Det är val till Europaparlamentet den 25 maj och det skulle vara kul att ha en EU-dag/vecka
inför det för att få folk att rösta, då det brukar vara relativt lågt valdeltagande. Eventuellt kan
det vara i samarbete med andra organisationer eller föreningar. Samtiliga grupper i UF kan
involveras i detta, och det bör vara veckan innan valet. Dagen/veckan skulle kunna vara ett
forum för parier att sprida sin EU-politik, en öppen föredragsserie, eller workshops. Tobias
har kontakter på EU-kommissionen som han ska prata med, och även kommunen kan
evenutellt vilja delta på något sätt. Än så länge finns inte några konkreta idéer om vad
veckan kan innehålla. En EU-grupp bör skapas där de som vill vara aktiva i projektet kan
engagera sig. En eller två personer kan behöva projektleda, Tobias kollar med en som kan
tänkas vara intresserad. Innan rekrytering av andra intresserade ska de från styrelsen som
vill vara delaktiga ha ett möte.

17. Plattform för delning av information till våra medlemmar
Då UF har fått förfrågningar från olika ambassader att sprida information om deras utlysta
praktikplatser kom frågan upp om vi ska göra en plattform där vi kan marknadsföra sådana
karriärsmöjligheter för våra medlemmar. Konkret innebär detta att vi marknadsför externa
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aktörers evenemang och liknande. Styrelsen är negativt inställd till att göra detta genom UF:s
facebooksida, eftersom att facebook redan ”sållar” bland de inlägg som görs vilket gör att alla
inte ser vad som postas. Ett alternativ är att marknadsföra sådant genom en ruta på
hemsidan. Dock marknadsförs praktikplatser och liknande på många ställen och de som
söker praktikplats har stora möjligheter att hitta dessa ändå. Skulle vi börja med sådan
marknadsföring, var drar vi gränsen? Ska vi göra detta åt både myndigheter och företag,
exempelvis? Det finns en risk att det eskalerar och vi får in väldigt många sådana
förfrågningar.
Styrelsen är ense om att inte marknadsföra praktikplatser och liknande, vilket är den policy
som föreningen haft tidigare. Nästkommande styrelse bör även informeras om vilken policy
UF har kring detta och varför, för att undvika missförstånd.

18. Nominering till EU-representant för LSU
LSU söker nya representanter att representera LSU i dialogen med unga i EU och på de
Europeiska ungdomskonferenserna. Uppdraget löper mellan 1 juli 2014 t.o.m. 31 december
2015. Att vara LSU:s EU-representant innebär att representera LSU inom det
ungdomspolitiska samarbetet i EU och i den dialog som genomförs med unga och
ungdomsorganisationer. I praktiken har man ungefär en observatörsroll. Engagemanget kan
liknas vid UF-engagemang, runt 5-6 timmar i veckan. Man får läsa på om EU-beslut och
sammanställer en rapport som skickas till LSU.
Wilhelm önskar bli nominerad till posten, då det kräver att de ansökande blir nominerade av
sin förening. Då fler i styrelsen tycker detta låter intressant bordläggs frågan till slutet av
mötet, eventuellt fattas beslut genom Per Capsulam.

19. Tygkassar med UF-loggan
Det har varit en diskussion om att trycka upp UF-tygkassar och Julia har kollat upp priser.
Alternativ 1 är att köpa in 300 kassar för 9,50 styck (eventuellt med 1000kr rabatt), med total
kostnad på ca 3200 kronor. Frågan är dock hur bra kvalitet det är på dessa med tanke på det
låga priset. Julia ska kolla upp detta. Alternativ 2 är att köpa ekologiska tygkassar, då skulle
det vara 250 kassar för 18,65 styck. Totalt skulle det bli ca 5600 kronor.
Frågan är om detta är något som vi kan genomföra under detta verksamhetsår, med tanke
på ekonomin. Hur ser det ut med efterfrågan, kommer vi få kassarna sålda? Eventuellt kan vi
göra bakgrundsarbetet och lämna över till nästkommande styrelse.
Styrelsen är positivt inställd till att satsa på tygkassar så länge det går ihop ekonomiskt. Elina
är skeptiskt inställd, gör vi detta under detta verksamhetsår kommer kostnaden behöva tas
från sparade pengar, vilket vi inte bör göra. Projektet läggs på is och diskussionen ska
återupptas i maj/juni.

20. Tillsättning av debattklubbsansvarig
Två personer har visat intresse av att driva debattklubben tillsammans under våren, varav en
kommer vara formellt ansvarig. De kommer att arbeta nära med aktivitetsgruppen
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Styrelsen beslutade
att tillsätta Mareike Imken som debattklubbsansvarig för vt 2014, klockan 21.06

21. Beslut om valårsmöte
Förslaget är att ha valårsmöte söndagen den 4 maj. Sista ansökningsdag till styrelsen är 31
mars, intervjuer kommer ske under april månad. Tiden för mötet kommer vara ungefär från
klockan 12-13 till ca klockan 18.
Styrelsen beslutade
att ha valårsmöte söndagen den 4 maj, klockan 21.08

22. Konventet 2014
Styrelsen diskuterade ekonomin för Utrikespolitiskt Konvent, som kommer hållas i Uppsala
den 11-12 april.
Vad förväntas av UF Uppsala under konventhelgen? Runt 10 volontärer kommer behövas,
man kommer då jobba en dag och vara ledig den andra. Konventet har ännu ingen lokal för
sittning då alla nationer är bokade. Eventuellt flyttas sittningen till fredagen istället. Gasquen
kommer officiellt vara anordnad av UF Uppsala. Finns det en specifik gasqueaffisch bör UF
Uppsalas logga finnas med på den. Julia övervakar arbetet med gasquen. Det kommer
säljas gästkort samt UL-kort till de som vill ha. Vad gäller marknadsföring ligger det mycket
ansvar hos UF. UF Uppsalas egna kanaler bör användas (exempelvis facebook och
hemsidan). PR håller koll på detta. På sociala medier är det #Konvent2014 som gäller.

23. UFS-möte i Lund
Det är UFS-möte i Lund i helgen och Eric undrar om det är något speciellt som bör tas upp
från Uppsalas sida. Fredrik anser att UFS bör ta fram all information som finns om den nya
grafiska profilen för förbundet. Detta innebär inte att UF Uppsala kommer vilja eller ens kan
agera utifrån informationen, utan vill enbart få klartgjort vad som har hänt. Generellt
efterfrågas ökad transparens i förbundet.

24. Representant i FN-föreningen
Julia har blivit ombedd av FN-föreningen att UF ska stadga om en styrelsepost som även är
representant i FN-föreningen. Detta är problematiskt från för UF:s sida då det i nuläget
endast är ordförande, vice ordförande och kassör som är stadgade poster. Eventuellt kan en
ämbetspost skapas för att öka samarbetet och utbytet mellan föreningarna. Majoriteten av
styrelsen är enig om att samarbetet med FN-föreningen bör vara likvärdigt de samarbeten vi
har med andra föreningar. FN-föreningen kan ta upp frågan på nytt, med nästkommande
styrelse.

25. Övriga frågor
Julia: UF har tidigare beslutat om att införa gymnasieelevsmedlemskap, men i prkatiken har
processen stått still. Carin Ivarsson och Linnéa Åström har tagit på sig att rekrytera
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gymnasiemedlemmar. PR ska föra en dialog med dem om vad som ska sägas etc. vid
rekrytering.
Alla bör se över sina dropboxar och rensa det man kan. Dock är det viktigt att vissa
dokument finns kvar för framtida styrelser, vad som verkar irrellevant kan vara väldigt
relevant för framtida bidragsredovisningar. Alla bör även kolla igenom de dokument som
finns på PCn, då den kommer ominstalleras. Det är viktigt att inga viktiga program försvinner,
exempelvis bokföringsprogrammet. En extern hårddisk bör införskaffas och användas som
backup. Fredrik köper en som är kompatibel med både Mac och PC.
Kassaschema för mars-maj finns uppe på Google Drive, så det är dags att skriva upp sig.
Återigen måste vi vara att städa när det man har städvecka, speciellt när UF har städansvar
för hela lokalen.
Fredrik: Hans Rosling har gått med på att komma till UF i september om det är i aulan. Deras
förslag är att Hans kommer utan avgift, men är det inte fullsatt föreslår de att UF betalar
Gapminder en viss summa per tom plats, ännu oklart hur mycket det skulle röra sig om.
Senast Rosling var här var det kö in till aulan och alla kom inte in. Fredrik och Lovisa
uppmanas jobba vidare med frågan. Det är bra för föreningen att det är en stor föreläsning i
början av året.
Linnea: Folkuniversitetslistor, alla som har grupper uppmanas starta studiecirklar samt att
skicka in dem i tid. Efter tre möten vet de ansvariga vilka som räknas som medlemmar i
grupperna.

26. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas söndagen den 23 mars klockan 11.00, samt
att till fikaansvarig utse Eric, klockan 22.23

27. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 22.23

Box	
  513,	
  751	
  20	
  UPPSALA	
  
www.ufuppsala.se,	
  pg	
  36	
  50	
  10	
  –	
  8	
  
Org-‐nr.	
  817603-‐5221	
  

