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Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 19.18
Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Rebecka Sjölund, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson, Sonya
Helgesson, Marta Lindström, Wilhelm Åkesson
Frånvarande: Adam Sabir, Elina Ibo, 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 Wilhelm och Lovisa, klockan 19.19

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 19.19

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Fredrik, Eric
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 19.20

5. Föregående mötesprotokoll
Är klart, men behöver godkännande från justerare innan det läggs upp på hemsidan.

6. Inadjugering av UFS-representanten Eric Åhlin och aktivitetsansvarig Tobias
Strandén
Styrelsen beslutade
att inadjugera Eric Åhlin och Tobias Strandén, klockan 19.20
Tobias och Eric anländer till mötet, klockan 19.20

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

Uppsala den 23 april 2014
	
  

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Har tillsammans med kassör jobbat med och lämnat in bidragsansökan till Folke
Bernadotte. Har även jobbat med Utrikespolitiskt konvent. Det är en artikel till kommande
nummer av Uttryck som det uppstått diskussion om.
Kassör: Frånvarande. Har jobbat på bidragsansökan till Folke Bernadotte.
Medlemssekreterare: Deltog på både Karriärdagen och under Utrikespolitiskt konvent. I övrigt
rullar arbetet med medlemsregistrering på.
Programsekreterare: Det var inga föreläsningar förra veckan. Lovisa har varit i Uganda/Rwanda.
Alla uppmanas komma på morgondagens föreläsning om hur det är att anpassa sig till ett nytt
land. UF har fått ett erbjudande från USA:s ambassad som kommer ta hit Elena Bryan, en av
USA:s chefsförhandlare i Bryssel ang. frihandelsavtalet TTIP. Det kommer hållas ett samtal med
henne på måndag 28 april 16–17.30 i Ekonomikum. De som vill är välkomna, information ska
spridas i grupperna och bland de förtroendevalda.
Linnea anlände till mötet, klockan 19.24.
PR-ansvariga: Ergo har publicerat en artikel om konventet som kan delas. Ingen affisch har
hunnits göra till morgondagens föreläsning.
Redaktörer: Sonya har varit i Uganda så har inte varit så aktiv. Uttryck har ingen layoutare för
kommande nummer, vilket är prioritet ett nu. Alla som känner eller vet om någon som kan ställa
upp uppmanas fråga dem. Posten som layoutansvarig kommer vara 1 nummer, plus nästa
verksamhetsår om så önskas. Tanken är att tidningen går i tryck 15 maj. Det är problem med en
artikel, vilket kommer tas upp senare.
Aktivitetsansvarig: EU-veckan tar mycket tid, men det går bra. Den 7 maj är det studiebesök på
ryska och kinesiska ambassaden. Studiebesöket som var inbokat på SIDA ställdes in, men
försöker boka in ett nytt datum.
Reseansvarig: Är nyss hemkommen från Uganda, årets sista resa. Håller på att skriva tack-mail
till de som besökts på resan, och ska sätta ihop en fotobok för årets samtliga resor. Rebecka ska
bli
inbjuden
en
grupp
för
reseansvariga
i
samtliga
UF-föreningar.
UFS representant: Det var styrelsemöte härom veckan, och det var diskussion om
verksamhetsplanen. Lund ska göra en ny motion angående denna, som Uppsala bör kunna ställa
sig bakom. Brevet ang. EU-representanten togs emot väl av styrelsen, men ingen större reaktion
uppfattades.

8. Inadjugering av Johan Bergsten
Johan är en av de som håller i arbetsgruppen som jobbar med Hans Corells uppmaning till UF
och ska delta i diskussionen kring denna.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Johan Bergsten, klockan 19.36
Johan anländer till mötet, klockan 19.36
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9. Inadjugering av Johan Bårdh
Johan ska berätta om Radio UF:s nya samarbete med Amnesty.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Johan Bårdh, klockan 19.36
Johan anländer till mötet, klockan 19.36

10. Hans Corells uppmaning
Punkten ajournerades och återupptogs klockan 19.40.
UF fick på Kofi Annan-föredraget en uppmaning av Hans Corell att göra något för att
uppmärksamma att FN inte följer sina stadgar. Nu har några inom UF börjat arbeta med detta,
dock måste det diskuteras så att projektet håller sig inom ramarna för UF:s verksamhet.
Den 3 maj ska det hållas ett möte med Hans Corell för att få mer information om hur han har
tänkt angående detta. Eftersom att detta projekt kommer har en aktivistisk inriktning, går det
eventuellt emot vad UF bör göra. En separat grupp, utanför UF, kan bildas för detta projekt.
Projektet kommer dock inte innebära ett direkt politiskt ställningstagande, utan endast en
uppmaning att den stadga som finns och har godkänts faktiskt följs. Fredrik påpekar att
international coordinator Maria bör kunna kopplas in på detta, och delta i gruppens arbete.
Tidigare har en kampanj i sociala medier diskuterats, men nu ska eventuellt ett brev skrivas. En
tanke är att det borde vara självklart att UF kan stå bakom åsikten att FN:s medlemsländer bör
följa det de skrivit på.
Styrelsen står bakom idén som sådan, men detaljer om genomförande bör diskuteras och
fastställas. Johan vill gärna ha en lista med vad UF ställer sig bakom och vill med detta. Nästa
styrelse kan fatta andra beslut angående detta än vad nuvarande har. Johan ska återkomma
efter mötet med Corell och meddela vad de kommit fram till och hur diskussionen gått.
Johan lämnar mötet, klockan 20.09.

11. Information om Radions samarbete med Amnesty
Radio UF har påbörjat ett samarbete där de gör en radiodokumentär med en lokal Amnestygrupp.
I och med att det är ett samarbete med en annan förening samt att programmet inte är i samma
format som Radio UF:s ordinarie program, önskas styrelsens åsikt innan projektet lanseras som
en del av UF:s verksamhet.
Idén är att göra en radiodokumentär i fyra avsnitt på ca 15 minuter vardera. Dokumentären
kommer att handla om svensk vapenexport, och kommer ur ett opartiskt perspektiv behandla
frågor såsom hur den ser ut, varför den finns, och om den bör fortsätta. Dokumentären
påbörjades för ca en månad sedan och beräknas vara klar i slutet av maj. Då den färdiga
produkten kan spridas inte bara genom UF utan även Amnesty och Studentradion är Johan
övertygad om att den kommer att få större publicitet än vad Radio UF:s ordinarie program brukar
få. Detta kan i sin tur ge ökat intresse för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala samt väcka debatt
för denna politiska fråga.
Generellt är detta ett projekt styrelsen ställer sig bakom, dock bör olika perspektiv ges utrymme,
exempelvis olika politiska partier. Programmet kommer sändas innan sommaren och kommer
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spridas genom UF:s kanaler. Det finns en soundcloud-lista över Radio UF:s program på
studentradions hemsida, och det kan vara bra om denna finns även på UF:s hemsida.
Johan lämnar mötet, klockan 19.40.
Mötet ajourneras, klockan 20.09.
Mötet återupptas, klockan 20.17.
12. Inadjugering av Johannes Lundberg
Johannes Lundberg deltog på UF:s söka styrelse-mingel och kom där med många bra idéer kring
UF:s logga, hemsida och IT-verksamhet i allmänhet. Han ska nu dela med sig av dem för hela
styrelsen så att vi kan diskutera vilka förändringar vi kan göra.
Styrelsen beslutade
att inadjugera Johannes Lundberg, klockan 20.17.
Johannes anlände till mötet, klockan 20.17.

13. Information om föreningens IT, logga och hemsida
Johannes är datavetare, IT-entrepreneur, samt systemutvecklare och erbjuder sig hjälpa
styrelsen med stöd och rådgivning. Eventuellt skulle han kunna hjälpa en hemsideansvarig att
komma igång. Johannes är villig att hjälpa till på lång sikt, vilket skulle vara bra ur ett
kontinuitetsperspektiv, eftersom att styrelsen byts ut.
Ett exempel på hur UF:s logga kan förbättras har tagits fram, med en liten vit kant runt
bokstäverna. Detta eftersom att kontrasten mellan det svarta och blåa inte är optimal. En
diskussion om hemsidans syfte bör hållas, och Wilhelm föreslog att en workshop med Johannes
och styrelsen bör anordnas.

14. Upptryck av nya medlemskort och ny standar
Det är dags att trycka upp nya medlemskort och eventuellt en ny standar, då de vi har börjar bli
slitna. Innan detta görs behöver styrelsen ta ställning till om den grafiska profilen/loggan ska
förändras. Detta beslut bör tas innan nya beställningar görs, för att undvika dubbla upptryck.
Johannes förslag innebär som tidigare nämnts, att en vit kant läggs till runt bokstäverna.
Linnea påpekar att detta är en kostnadsfråga, hur mycket pengar kan läggas på detta, och när?
Hänsyn måste även tas till den nya styrelsen som väljs inom kort.
Johannes lämnar mötet, klockan 20.31
Fredrik menar att det inte är ett akut behov av nya standarer. Sofia informerar att det behöver
beställas medlemskort innan sommaren oavsett, frågan är om några förändringar ska göras
innan det. Eric menar att det är onödigt att beställa 1000 medlemskort med den gamla loggan om
den sedan byts ut. Marta kan sätta sig och ta fram några förslag på hur loggan kan förbättras,
förslagsvis tillsammans med Johannes.
Runt den 15 maj bör det hållas ett styrelsemöte tillsammans med den nya styrelsen, varpå
nuvarande styrelse kan fatta ett beslut och medlemskort beställas innan sommaren. Styrelsen är
enig i att inga allt för stora förändringar bör göras. Standarer är en större fråga än medlemskort
och nya styrelsen bör informeras om detta när de blivit valda.
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15. Diskussion kring artikel för Uttryck
Det har uppstått en konflikt mellan en av redaktörerna och en skribent som skriver en artikel om
abort i Spanien. Om artikeln publiceras i nuvarande format vill redaktören lämna sitt
förtroendeuppdrag för UF, medan skribenten inte vill ändra sin artikel. Om artikeln inte trycks kan
föreningens ståndpunkt som politiskt och religiöst obunden kompromissas. Då hela styrelsen har
blivit indragen måste vi gemensamt ta ställning till hur detta kan lösas.
Redaktörerna och skribenten har haft ett möte angående detta, men det ledde inte någon vart.
Redaktören anser att ett citat är väldigt kränkande, men skribenten vill inte ändra i sin artikel då
hon uppfattar det som en typ av ideologisk censur. Ett argument är dock att artikeln speglar hur
debatten ser ut, och argument och slagord från båda sidor kan anses vara väldigt extrema. Eric
påpekar att språket som citeras inte anses vara lika aggressivt i den kontext i vilken det brukas,
som det kan anses vara för svenska öron.
Beslutet bör utgå från föreningens värderingar, vilka konsekvenser detta leder till får bli en senare
fråga. Tidigare redaktörer har konsulterats och de anser att UF:s integritet kan skadas av att inte
publicera artikeln. Styrelsen förstår redaktörens ståndpunkt, men de närvarande är eniga om att
artikeln ändå bör publiceras. Risken finns att UF får negativ publicitet om det kommer ut
censuranklaganden, vilket i detta fall anses vara värre än att anmälas till Granskningsnämnden,
om det skulle leda till det.

16. Mässa på Blåsenhus
Det kommer hållas en mässa på Blåsenhus den 8 maj ca klockan 16-19, på temat hållbar
utveckling. UF har fått frågan om att delta, vilket mötet är positivt till. Aktivitetsgruppen har pratat
om detta, det kan vara ett sätt att marknadsföra EU-veckan till exempel.

17. Hans Rosling föreläsning i höst
I höst kommer UF anordna en föreläsning med Hans Rosling. Vi måste göra upp en plan för vad
den nuvarande styrelsen ska göra inför detta föredrag. Exempelvis bokning av lokal,
marknadsföring och det generella upplägget.
Programsekreterarna får i uppdrag att lägga upp en tidsplan och målbildning (när-var-hur) som
ska diskuteras på nästkommande styrelsemöte, och sedan överlämnas till kommande styrelse.
Denna information bör även skickas till PR som kan lämna vidare info till sina efterträdare.
Lokalbokningen måste bekräftas i början av maj, frågan är om vi ska försöka förhandla om
kostnaden som är på 8000kr. Eventuellt kan universitetet få ett antal biljetter att dela ut i utbyte.
Kan aulan inte erhållas gratis vid samarbete med universitetet kan eventuellt fredsårspengarna
användas till detta. Det är även mer än en kostnadsfråga då aulan måste fyllas. Hans
Rosling/Gapminder ska betalas 1 kr per tom stol. Får vi 80 nya medlemmar täcker detta
lokalkostnaden.

18. EU-vecka/dag
Under veckans politiska debatt har alla partier utom Piratpartiet bekräftat deltagare och det är
enbart toppnamn. Det har varit svårt att få tag på Kodjo Akolor, som var tilltänkt talare på
onsdagen, men ytterligare försök ska göras. På onsdagen kommer det anordnas ett EU-quiz på
Smålands nation. På fredagen kommer ordföranden i EU-kommissionen i Sverige och även
Forum för EU-debatt kommer att delta i en paneldebatt. Nu är det marknadsföring som kommer
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prioriteras, på universitetet, i klasser och för röstberättigade gymnasieelever. Statsvetenskapliga
institutionen är intresserade och hjälper till så gott de kan. Även de som inte brukar vara UF:s
målgrupp ska försöka nås. SLU har anordnat en EU-debatt, eventuellt kan de kontaktas.

19. Bestämma datum för storstädning och rensning av lokalen inför nästa
verksamhetsår
Lokalen måste storstädas, rensas och organiseras innan alla lämnar Uppsala för sommaren och
nästa styrelse tar vid. Det är viktigt att alla deltar i denna städdag då mycket saker ska kastas och
de olika ansvariga vet bäst vad som behövs sparas till sina efterträdare. Ett datum för detta bör
bestämmas redan nu, och i samband med detta bör vi även gå till Carolina Rediviva för att
arkivera det som arkiveras bör. Det beslutas att boka in den 5 juni klockan 16.00.

20. Utvärdering av vårt verksamhetsår
En utvärdering bör genomföras av detta verksamhetsår, innefattande styrelsens arbete, arbetet
med de förtroendevalda, och verksamheten i sin helhet. Vad har varit bra och vad kan förbättras?
Har målen som sattes i verksamhetsplanen uppnåtts? Dokument bör överlämnas till nästa
styrelse med tips, förbättringspunkter och planer. Denna information ska sammanställas för att
förbättra föreningen. Detta kan bli ganska omfattande, men Julia ska sammanställa ett formulär
som alla kan fylla i. UF bör ha en mer långsiktig målsättning för verksamheten och kontinuitet
mellan styrelser än vad det varit tidigare. Eventuellt kan alla i sina lathundar skriva med tips och
tankar på vad som kan förändras eller förbättras. Eric tar upp att ett dokument om hur UF
Uppsala tenderar att förhålla sig till UFS och varför bör sammanställas. Fredrik menar att en
utvärdering kanske borde ha skett tidigare. Det bör skapas en struktur för kommande styrelser
där regelbunden utvärdering uppmanas.
Alla får i uppdrag till nästa möte att skriva ner tre saker som har varit bra med föreningen
generellt, samt tre saker som kan förbättras. Julia kommer ta fram diskussionsfrågor som vi
sedan kan utgå ifrån vid en diskussion.

21. Parkhäng/ avslutning
Under våren har det diskuterats att vi borde ha trevligt tillsammans med alla engagerade
medlemmar och förtroendevalda. Julia föreslår den 17 maj från klockan 15, så får man komma
när man kan. Alla får ta med mat och dricka. Samtiliga grupper, aktiva medlemmar, samt den nya
styrelsen inbjuds. PR ordnar ett facebookevent.

22. UFS mentorskapsprogram
UFS har ett mentorskapsprogram som är öppet för ansökningar. Hittills har UF Uppsala inte gjort
någon reklam för detta till våra medlemmar och den sista ansökningsdagen är den 27 april. För
att vara behörig att söka måste man vara medlem i en lokalförening samt ha en kandidatexamen
eller ha läst ett visst antal högskolepoäng. Detta bör marknadsföras på facebook och i
nyhetsbrev.

23. Konventet 2014
Konventet har varit och det kommer hållas ett utvärderingsmöte där alla är välkomna att delta.
Även inom styrelsen kan vi diskutera hur allt gått kring konventet. Utvärderingen ska vara den 3
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maj tillsammans med konventgruppen. Alla som kan är välkomna, men framförallt de som deltog.
Antagligen kommer det vara i UF-lokalen.

24. Övriga frågor
Julia: Workshopdag. Har förslag på tre workshops: retorik, mingelteknik, samt IT. Dock verkar det
vara ont om tid innan sommaren. Den workshopen som diskuterats med Johannes om IT kan
hållas ändå. Linnea vill ha allas verksamhetsplaner senast på söndag, de ska vara med på
valårsmötet. Verksamhetsberättelsen ska vara inne 18 maj. Lathunden bör kunna överlämnas på
valårsmötet.
Fredrik: Har tagit upp sin punkt.
Eric: UFS har valårsmöte i Linköping den 10 maj och alla som vill får komma. Stockholms UFSrepresentant har sökt ordförandeposten, hon är väldigt kompetent och Eric undrade om styrelsen
kan ställa sig bakom hennes kandidatur, vilket den kan. Växjö och Karlstad kan komma att väljas
in som medlemmar i UFS, i nuläget är de interimistiska föreningar. En klar fördel med detta är att
UFS kommer få större bidrag. Det är dock oklart hur deras ekonomiska arbete ser ut och det är
viktigt att detta sker enligt reglerna. Ekonomin är den avgörande faktorn för UF Uppsalas del och
det är viktigt att kunna visa att föreningen kan stå för de beslut den tar. Föreningarnas stabilitet
och att de kriterier som finns efterföljs är viktiga aspekter för Uppsala och dessa bör påpekas.
Hur har Växjö och Karlstad skött sina finanser under det interimistiska medlemskapet? Eventuella
fel i redovisningar bör kunna förebyggas genom kunskapsöverförande från UFS, tydliga
instruktioner för detta bör finnas. Fredrik undrade vilka kriterierna är för att bli medlem i UFS och
hur väl dessa föreningar uppfyller dessa. Eric kan ta fram detta. Enighet råder om att det inte
borde gå att bli medlem om kriterierna inte uppfylls. Har föreningarna skött sig bör de kunna bli
medlemmar, har de inte gjort det är det bättre att lägga ner rösten än att rösta nej.
Det finns en diskussion om att omstrukturera UFS, vilket resulterade i stor debatt under
forumdagen. Presidiet har föreslagit att tillsätta en arvoderad förbundsekonom. UPF Lund
kommer skriva en motion mot detta, men den kommer inte kunna förankras i Uppsala. Vi kan
dock se över hur den ser ut och på valårsmötet ta ställning om vilket förslag som är bäst. Julia
och Eric har diskuterat att man borde arbeta med förbundet som det ser ut i nuläget, och
eftersom det varit vissa problem tidigare kan det vara bra att se hur arbetet fungerar när det går
till som det ska.
Ett UFS-möte bör hållas separat för de som är intresserade, det kräver en genomgående
diskussion. På söndag klockan 16.00 beslutas det.

25. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 6 maj klockan 19.00, samt
att till fikaansvarig utse Sofia, klockan 22.31

26. Mötets avslutande

Mötet avslutades, klockan 22.31
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