Uppsala den 6 april 2014

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

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Lovisa, Julia, Elina, Eric
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 11.18

5. Föregående mötesprotokoll
Det är både påskrivet av justerarna och upplagt på hemsidan.

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
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7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: De har jobbat på med konventet, sist de hörde var det runt 230 personer som
registrerat sig. Det kommer även säljas pass på plats, samt på karriärdagen den 10/4. I
övrigt jobbar de med redovisning av Folke Bernadotte-bidraget. Linnea håller på med
gymnasiemedlemskap.
Kassör: Det vanliga arbetet rullar på. Har jobbat med fakturering för Karriärdagen, de flesta
av utställarna har fakturerats hittills. Arbetar även med några bidragsfrågor.
Medlemssekreterare: Har inte gjort något utöver det vanliga, registrerat medlemmar.
PR-ansvariga: Har jobbat på med konventet. Har även börjat lägga föredragsaffischerna i
högar åt alla som ska affischera. Många av affischerna har blivit hämnade, men det är oklart
om de faktiskt blir uppsatta. Vet folk var de ska affischera?
Programsekreterare: Kämpar på med föreläsningarna. Lovisa flaggar för att Folke
Bernadottes generaldirektör kommer och föreläser på tisdag, så det är bra om många
kommer. Har fått kontaktuppgifter till Ugandas ambassadör av Sten Rylander. Hans Corell
ska träffa programgruppen.
Redaktörer: Nya numret av Uttryck har kommit och det har varit releasefest.
Aktivitetsansvarig: Jobbar med EU-veckan. Ett Pub Quiz är inplanerat på tisdag klockan 20,
men det kan skjutas fram till 21 efter föreläsningen då det inte kommer vara något
eftersnack.
Reseansvarig: Sista resegruppsmötet innan avresan till Uganda är i eftermiddag. Har inte så
mycket att ta upp egentligen.
UFS representant: Har haft kontakt med Stockholms UFS-representant, men annars har det
inte hänt så mycket.

8. Utvärdering och diskussion kring annonsförsäljningen
Årets första nummer av Uttryck hade en annonsör, som dock inte ville fortsätta i efterföljande
nummer. Mycket tid har lagts på att hitta annonsörer till andra och tredje numret utan
resultat. Sonya tror att det kan vara svårt att räkna med annonsförsäljning som fast inkomst.
Ett förslag är att vända sig till institutioner och masterprogram på andra universitet, som kan
vilja locka Uppsalastudenter. En lista bör göras upp med intressanta sådana. Wilhelm menar
att det behövs ett klart manus för vad som ska sägas när Uttryck ska säljas in. Alternativet att
annonsera på Uttryck.org finns, men intresset att synas på ufuppsala.se är större. Är detta
en möjlighet? Förra året var det en bättre situation i och med att de hade en annonsör för alla
nummer. Arbetet att hitta annonsörer tar mycket tid och att skapa en arbetsgrupp för detta
anses fördelaktigt. Frågan om annonsering bör vara en punkt i föreningens budget togs upp,
med tanke på de svårigheter som finns. Dock finns det idéer kvar att testa, så det bör inte
räknas bort ännu. Tidigare har det funnits en annonsansvarig som ämbetspost, och även en
PR-grupp har funnits, kanske skulle båda dessa återupptas.
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9. Hans Rosling-föreläsning i höst
Torsdagen den 18 september kommer Hans Rosling till UF för en föreläsning. Hur mycket
ska nuvarande styrelsen göra inför detta? Detta kan eventuellt diskuteras tillsammans med
efterföljande styrelse på ett gemensamt styrelsemöte efter valårsmötet.

10. EU-vecka/dag
Vecka 21, den 21-25 maj, kommer UF ha flera event relaterade till EU och EU-valet, bland
annat föreläsningar, debatter och pubquiz. Tobias rapporterar att de har kommer skala ner
projektets omfattning jämfört med vad de först tänkte. De evenemang som planeras kommer
vara öppna för alla och marknadsföring borde prioriteras, bland annat på gymnasieskolor.
Några på statsinstitutionen är väldigt intresserade av att delta.
På onsdagen kommer det vara en invigningstalare, de ska försöka få tag på Kodjo Akolor för
detta. På kvällen kommer Smålandsquizen ha ett EU-tema. På torsdagen har de flera
deltagare bekräftade. Bland andra kommer Cecilia Wikström, och chefen för EUkommissionen i Sverige kommer för en Q&A där folk kan komma och ställa alla sina frågor.
11. Konventet 2014
Senast vi hörde var det 230 anmälda till årets konvent. Eric hade ett möte med UF
Stockholms representant i torsdags, och de har tydligen inte marknadsfört konventet, vilket
är olyckligt då många från Stockholm skulle kunna gå på konventet om de hade vetat om
det. Eventuellt har projektgruppen inte tänkt på marknadsföring tillräckligt tidigt, och
kommunikationen till lokalföreningar har brustit. De bör skriva en rapport och förtydliga vad
som bör göras inför nästa år. Lokaföreningarna måste vara mer informerade.
Det UF Uppsala måste göra är att ordna frukost både fredag och lördag, hjälpa
konventgruppen med det de behöver under dagarna.
Bussarna från andra lokalföreningar kommer till Ekonomikumparkeringen på fredag
morgon/förmiddag. Frukost ska serveras innan alla beger sig till universitetshuset. Det är
gasque 19dk samma kväll. De från styrelsen som kan delta under helgen stannar efter mötet
för att planera och ordna.

12. EUP i höst info
Emelie vill anordna Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) i höst och efterfrågar samarbete
med UF. Det kommer vara ungefär som Model United Nations, men en EP-version. En
lokalförening har startats i Uppsala. Det är ett väldigt exponerat event och dess deltagare är
lojala, vilket innebär att det förmodligen kommer komma folk från hela Europa. Projektet har
resurser och får EU-stöd. EUP ska vara helt fristående och kommer inte vara en del av UF
på samma sätt som UMUN är. Det kommer att bli av oavsett, frågan är om UF vill vara med.
Nuvarande styrelse kan inte fatta beslut om kommande verksamhetsår, men kan etablera
kontakten för nästkommande styrelse.
13. Övriga frågor
Lovisa: Hans Corell har kontaktats angående utmaningen han gav oss i höstas, angående
FN:s säkerhetsråd, och han kommer besöka programgruppen den 3 maj. Utmaningen är att
förmå FN:s säkerhetsråd att börja följa FN-stadgan. Dock måste vi vara försiktiga, eftersom
UF inte har arbetat ”aktivistiskt” tidigare, är detta förenligt med UF:s syfte? Vad vi förstår vill
han att vi ska arbeta med upplysning om vad stadgarna säger och vad som faktiskt görs etc.
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Johan och Viktor i programgruppen jobbar på med detta. Styrelsen är välkommen att komma
på mötet, men det är främst för de i programgruppen och de som kommer jobba med
projektet. Det är lite oklart vad arbetet kommer gå ut på. Lovisa rekommenderar alla att se på
klippet om när han presenterar idén. Aktivitetsgruppen kanske har några som vill delta i
arbetet.
Julia: Karriärsdagen är på torsdag, klockan 12-16 på ÖG nation. UF ska ha ett bord för att
sälja konventsbiljetter, samt ett för att informera om UF samt sälja medlemskap. Se till att
denna information finns med i i Facebookeventet så att folk har kontanter med sig. Dagen
delas upp i två pass (12-14 samt 14-16) för de från UF som kommer vara där.
Generellt borde vi stå på campus, exempelvis EP, mer regelbundet, för att sprida information
om UF.
Adam har skickat ett mail om ett samarbete med Polens ambassad om föreläsning med
Polens f.d. finansminister och riksbankschef i oktober. Det verkat intressant, men vi känner
inte att vi kan lova något nu, då det är under nästa verksamhetsår.
Eric: Har skrivit ett brev till UFS-styrelsen angående nomineringen till LSU:s EUrepresentant, vilken övriga i UF-styrelsen lämnar kommentarer på. Det är viktigt att det inte
blir några felaktigheter eller tvetydligheter i det vi säger. Öppenhet, transparens och vikten av
att följa de policydokument som finns betonas. Eric ska redigera brevet efter diskussionen.
Eric har även haft ett samtal med förbundsordföranden om arbetsmiljön i förbundsstyrelsen,
vilken kan anses problematisk och bör förbättras. UF Malmö ska ha en föreläsning med
Johan Galtung den 12 maj, vilken skulle kunna live streamas i exempelvis Ekonomikums
hörsal 2. Julia kollar lokalbokning, men det kan vara svårt att få den vid denna tidpunkt.
Marta informerar Freds- och konfliktinstitutionen där intresse kan finnas.
Elina: Det saknas eventuellt någon betalning från UF-gasquen i februari. Påpekar även att
vissa dokument på hemsidan inte fungerar. Hur ser finansieringen av Karriärdagen ut? Fråga
Emma om det, då hon är ansvarig. Vad gäller resa till och från Almedalen i sommar? Det
finns ingen direkt plan för samåkning, men några åker tillsammans med Aledalsgruppen och
andra kommer senare.
14. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 23 april klockan 19, samt
att till fikaansvarig utse Tobias, klockan 13.01
15. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 13.01
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