Uppsala den 23 mars 2014

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 11.16
Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Lovisa Hofmann, Rebecka Sjölund, Sonya Helgesson,
Marta Lindström
Frånvarande: Linnea Wikström, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Adam Sabir, Wilhelm Åkesson
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 Lovisa och Rebecka, klockan 11.17
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 11.17

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Rebecka
Ändringar: Stryka punkt 11 angående UF-pris från dagordningen
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 11.18
5. Föregående mötesprotokoll
Väntar på justerarna, men är i övrigt klart.

6. Inadjugering av UFS-representanten Eric Åhlin och aktivitetsansvarig Tobias
Strandén
Styrelsen beslutade
att inadjugera Eric Åhlin och Tobias Strandén, klockan 11.19
Tobias och Eric anländer till mötet, klockan 11.19
7. Rapporter från styrelseledamöter
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Ordf. och vice: Julia håller på med redovisning av Folke Bernadottebidraget och jobbar på
nya ansökan. Har även hållt på med Söka styrelsen-minglet som vi hade i fredags, en hel del
folk dök upp. Linnea är i Berlin, men hon håller på med Folkuniversitetet. Vi kommer få runt
90 gymnasiemedlemmar från Katedralskolan i veckan.
Kassör: Frånvarande. Har också hållt på med Folke Bernadottebidrag.
Medlemssekreterare: Det vanliga arbetet, har registrerat medlemmar och skrivit nyhetsbrev.
Nu har vi över 780 medlemmar registrerade.
PR-ansvariga: Det löpande arbetet med affischer etc. Marta har även hjälpt Konventgruppen
med affischer och programblad.
Programsekreterare: De har jobbat på som vanligt. Förra veckans föreläsningar var väldigt
bra och lockade publik. Även nästa vecka är det tre föreläsningar. Det finns en ledig måndag
kvar i programmet, den 31 mars, då det eventuellt kan hållas en Ukrainaföreläsning. UF har
blivit godkända för en resa till Strasbourg för ett europeiskt ungdomsevent den 9-11 maj.
Deadline för anmälan till detta är på fredag. Det krävs 10 personer, men blir det inte så
många finns möjligheten att åka som del av en spansk grupp som har platser kvar.
Redaktörer: Uttryck har blivit inskickad, men det har varit lite rörigt runt omkring. Det är en ny
layoutansvarig som har gjort ett väldigt bra jobb. Tyvärr är det tveksamt om layoutaren
kommer vara kvar även för nästa nummer. Redaktionen hade möte i veckan om tema för
nästa nummer och har kommit fram till två alternativ, rättigheter eller goda nyheter.
Aktivitetsansvarig: Jobbar på med EU-veckan. Det kommer bli åtminsone två studiebesök
under våren, ett på SIDA och eventuellt ett på en ambassad. Även Prime och Diplomat
Communication är intressanta besöksförslag. Det är filmkväll varannan söndag, och Petter
har blivit ansvarig för att anordna pubquiz.
Reseansvarig: Har varit ute och ätit middag med resegruppen. Ska börja med studiecirklar
så det bara är att skicka in dem sedan. Det händer inte så mycket i övrigt, allt rullar på inför
resan.
UFS representant: Har varit på UFS-möte i Lund, med en informell diskussion på lördagen
och styrelsemöte på söndagen. Eric uppdaterade övriga i styrelsen om hur diskussionerna
går i förbundet, hur arbetet går och vad som är på gång. Frågan om hur mycket UFS ska
göra på egen hand diskuterades, eftersom att det är en paraplyorganisation för
lokalföreningarna. Ju mer resurser som går till UFS, desto mindre kommer gå till
lokalföreningarna. En EU-representant för LSU har nominerats från UFS-presidiet och
angående det ska Eric skriva ett brev till övriga lokalföreningar samt presidiet där han
förklarar varför Uppsala röstade nej. Eventuellt kommer det hållas ett möte i Uppsala under
Konventhelgen. UFS valårsmöte är i Linköping den 9-11 maj.

8. Fastställande av Per Capsulam beslut: Per Capsulam: Nominering LSU, EU
Representant
Vi har tagit ett beslut om att nominera Wilhelm Åkesson till EU representant för LSU, detta
måste nu fastställas.
Styrelsen beslutade
att fastställa Per Capsulam beslut om nominering till LSU, EU-representant, klockan 12.07
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9. Hans Rosling föreläsning i höst
I höst kommer UF anordna en föreläsning med Hans Rosling, det finns dock fortfarande
några oklarheter kring evenemanget. Eventuellt kan vi samarbeta med universitetet och få
aulan gratis, annars kostar den runt 8000 kronor. Överenskommelsen med Hans
Rosling/Gapminder innebär att UF ska betala dem en viss summa, som UF får besluta om,
för varje tom stol i aulan. En krona per stol kom styrelsen överens om, då det inte innebär en
stor ekonomisk risk för föreningen. Marknadsförs föreläsningen ordentligt kommer aulan
fyllas. På denna föreläsning kan vi använda de pengar vi får från kommunen inom ramen för
Fredsåret, men då måste det vara öppet för alla och vi ska marknadsföra kommunen.
Samarbetar vi med universitetet betonades vikten av att det tydligt framgår att det är UF:s
föreläsning. Innan ett samarbete inleds bör vi göra upp vilka villkor som gäller. Mötet var
enigt om att samarbeta med universitetet, och att inte använda fredsårspengarna till detta.
Programgruppen ska jobba vidare på att hitta ett stort namn att använda de pengarna till.

10. Tillsättande av layoutansvarig för vt14
Layoutposten har varit vakant eftersom den förra layoutaren förra bara kunde sitta en termin.
Redaktörerna har nu hittat en ny layoutansvarig. De vill tillsätta Ingrid Grönberg, som
uppfattas som väldigt drivande, ambitiös och seriös i sitt arbete och redaktörerna tror att hon
kommer göra ett bra jobb. Det är dock osäkert om hon kan vara kvar för verksamhetsårets
sista nummer med.
Styrelsen beslutade
att tillsätta Ingrid Grönberg som layoutansvarig för vt 2014, klockan 12.20
11. EU-vecka/dag
UF ska anornda en EU-vecka/dag inför Europaparlamentsvalet för att få folk att rösta. Det
kommer vara onsdag-fredag den 21-23 maj, valet är söndag den 25 maj. Lokaler är bokade i
Ekonomikum. På onsdagen planeras ett föredrag, följt av någon form av mässa där
exempelvis EU-kommissionen, EU Careers och eventuellt de politiska partierna kan delta.
På kvällen är tanken att förmå Smålands nation att ha sitt pubquiz om just EU. På torsdagen
planeras någon typ av partidebatt, med riksdagsparierna representerade. Eventuellt kan
någon från EU-kommissionen i Stockholm komma och moderera denna. Förslag kom upp att
ha en Det här är EU-föreläsning innan debatten. På fredagen kan ordföranden för
kommissionen i Sverige komma till Uppsala och det finns två alternativa upplägg: Antingen
håller han ett kort anförande följt av en öppen frågestund, eller så anordnar vi en
paneldiskussion om högerextremism i EU. Till den senare kan även någon från universitet
eller andra EU-kunniga bjudas in. Det är vårbal på lördagen, men på söndagen planeras
något typ av aktivitet innan man går och röstar gemensamt.

12. Konventet 2014
Konventgruppen har några saker som de skulle vilja ha hjälp med inför och under
konventhelgen. I nuläget gäller det främst marknadsföring då det inte är tillräckligt många
anmälda ännu. Alla uppmanas sprida information i sina grupper, på facebook, i nyhetsbrev
med mera. Både den 11 och 12 april skulle det vara bra om någon från UF Uppsala kunde
vara i lokalen och förebereda inför övriga lokalföreningarnas ankomst. Det ska bland annat
serveras frukost. På fredagkvällen är det gasque på Norrlands, och konventgruppen undrar
om UF Uppsala kan anordna någon aktivitet på lördagkvällen. Det kan sammanställas en
lista på vad som händer på de olika nationerna. Alla får fundera på vilka möjliga alternativ
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som finns. Det behövs funktionärer, utöver de från styrelsen som kommer hjälpa till. Julia ska
styra upp ett möte med de förtroendevalda, klockan 19 på onsdag. Det kommer vara
biljettförsäljning till Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmströms invigningsföreläsning och det
skulle vara bra om någon av UF kunde hjälpa till med detta, Julia och Lovisa ställer upp.
13. Verksamhetsberättelser, verksamhetsplan och lathundar
Senast den 30 april vill Julia att alla skickar in uppdaterade lathundar för sina poster. Det är
bra att redan vid valårsmötet kunna ge en färdig lathund att ge till sin efterträdare. Senast
den 18 maj ska alla skicka in sina verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Detta
innefattar exempelvis föreläsningar, samarbetspartners, och resor. Dessa ska vara så
fullständiga som möjligt för att undvika stor arbetsbörda i slutet av verksamhetsåret.
14. Övriga frågor
Rebecka: UF borde göra utvärdering för medlemmar att fylla i vad de tycker om UF. Detta är
redan på gång, men bör även kunna göras via internet. Sofia kollar med Wilhelm om detta.
15. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa Julia gör en doodle om när nästa styrelsemöte ska hållas, samt
att till fikaansvarig utse Lovisa, klockan 13.06
16. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 13.06

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

