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Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades, klockan 19.16
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Lovisa Hofmann, Marta
Lindström, Wilhelm Åkesson, Rebecka Sjölund, Sofia Wirell
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 Marta och Lovisa, klockan 19.16

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 19.17

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Linnea, Marta
Ändringar: Punkt 8 och punkt 9 om Hans Corells uppmaning stryks.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 19.17

5. Föregående mötesprotokoll
Är klart och underskrivet av justerare, dock inte uppe på hemsidan ännu.

6. Inadjugering av aktivitetsansvarig Tobias Strandén
Styrelsen beslutade
att inadjugera Tobias Strandén, klockan 19.18
Tobias anlände till mötet, klockan 19.18

7. Rapporter från styrelseledamöter
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Ordf. och vice: Julia var på UFS valårsmöte där hon valdes till bidragsansvarig. Har även hållit på med
UMUN så att det blir en smidig övergång till nästa projektgrupp. Även UF:s valårsmöte gick bra, med
många kandidater. Mötesstrukturen kunde dock ha varit klargjord tidigare.
Kassör: Det vanliga arbetet. Håller på med Karriärdagen och reder ut vissa missförstånd, men
projektet gick plus.
Medlemssekreterare: Har gjort en sammanställning av enkätundersökningen som genomförts. Har
även finslipat och överlämnat lathunden till Elise och ska bestämma datum för överlämning.
PR-ansvariga: Jobbat på och ordnat upp lathunden. EU-veckan har tagit en del tid.
Programsekreterare: Ett extrainsatt föredrag på måndag nästa vecka i samarbete med Dag
Hammarskjöld Foundation och Pax et Bellum om Dag Hammarskjöld. Nya programsekreteraren Julia
ska hålla i detta, antagligen blir det 19.15 i sal IX. Information kommer att skickas till m-sek. Har inte
haft programgruppmöte på två veckor. Haft haft ett möte med Den Reflekterande ingenjören angående
samarbetet med Isabella Lövin-föredraget. UF har mycket att lära av dem.
Redaktörer: Frånvarande. Tidningen är inskickad till layoutaren.
Aktivitetsansvarig: Håller på med EU-veckan. Hade väldigt bra studiebesök på ryska och kinesiska
ambassaderna, 16 personer kom.
Reseansvarig: Har haft överlämning med Joanna. Har skrivit lathund och verksamhetsberättelse, samt
fixat med blanketter till Folkuniversitetet.
UFS representant: Frånvarande. Var med på UFS valårsmöte och har påbörjat överlämning med
Viktor.

8. Debattklubben
Debattklubben vill delta i en Debate Academy Workshop i Riga i slutet av maj, för att få mer erfarenhet
och ett utökat nätverk som kommer att gynna Debattklubben. De ansvariga anser att de har för
begränsade kunskaper och möjligheter att driva klubben på optimalt sätt. På grund av detta undrar de
om de kan betala deltagaravgiften på 800 kr med pengar från Debattklubbens budgeterade medel.
Andra kostnader står de själva för.
Styrelsen ställer frågan om det är värt att spendera pengar på detta nu i slutet av verksamhetsåret då
det inte är säkert att det kommer vara samma personer som ansvarar för Debattklubben nästa år. Det
påpekas att det kan vara bra att ha kompetenta debattklubbsordförande om vi vill ha en debattklubb
som lockar folk. Lovisa föreslår att styrelsen kan godkänna detta i utbyte mot att de ansvariga skriver
en sammanfattning och tips inför en eventuell överlämning, en typ av lathund. På så sätt kan de utifrån
denna resa skapa en slags struktur som kan gynna debattklubben även framöver.
Styrelsen beslutade
att låta debattklubben lägga 800 kr på en workshop givet att de därefter presenterar en rapport för
styrelsen, klockan 19.47

9. Utlysning av förtroendeposterna som UMUN-ansvarig, layoutansvarig, 2
webbredaktörer och radioanavarig för verksamhetsåret 2014/2015
Förtroendeposterna UMUN-ansvarig, layoutansvarig, webbredaktörer (2 st), samt radioansvarig för
nästa verksamhetsår bör utlysas redan nu, då de ska kunna börja planera sitt arbete inför hösten
redan i sommar. Intervjuer kommer hållas innan sommaren i samrådan med den nya styrelsen.
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Styrelsen beslutade
att utlysa förtroendeposterna UMUN-ansvarig, layoutansvarig, webbredaktörer, samt radioansvarig för
verksamhetsåret 2014-2015, klockan 19.49

10. Hans Rosling föreläsning i höst
Torsdagen den 18 september klockan 18.15 kommer föreläsningen att hållas. Lovisa och Linnea har
haft kontakt med universitetet angående detta. UF har gärna ett samarbete med dem givet vi får aulan
gratis och de får x antal biljetter att fördela i utbyte. Nästkommande styrelse får ta beslut om exakt hur
många biljetter det gäller. Det är många platser att fylla, och för varje tom stol betalar vi 1 kr till
Rosling. Styrelsen rekommenderar att ge universitetet 400 biljetter till att börja med, samma antal UF
fick vid Kofi Annan-föreläsningen. Många detaljer angående samarbetet återstår att fastställa.

11. EU-vecka/dag
Allt är i princip klart, det enda som saknar är en moderator till fredagens panel. Bland paneldeltagarna
finns EU-kommissionens ordförande i Sverige och Forum för EU-debatt. Det är bra med en aktiv
moderator som är insatt i ämnet, kanske inte bör vara en student. Lisa Lindqvist är moderator på
debatten på torsdagen. Ett Facebookevent är skapat och affischer är uppsatta på Ekonomikum och
Statsvetenskapliga institutionen. Alla uppmanas att affischera på alla möjliga platser i stan. EUgruppen går runt i klasser hela veckan, även i gymnasieskolor. Marta håller kontakten med media,
t.ex. UNT. Sofia ska marknadsföra veckan i nyhetsbrevet och det ska marknadsföras på sista
föreläsningarna med. Julia påpekar att det behöver vara kassa på torsdagen och fredagen, då det
finns möjlighet att få nya medlemmar. På söndagen är det Valbrunch från klockan 11, innan man går
och röstar. Tobias undrar hur budgeten ser ut, detta bör kunna tas från aktivitetsbudgeten. Tobias och
Elina ska diskutera de kostnader som finns.
Mötet ajourneras, klockan 20.05
Mötet återupptas, klockan 20.15

12. Utvärdering av vårt verksamhetsår
Styrelsen genomförde en utvärdering av verksamhetsåret. Vad kunde ha gjorts bättre vad gäller
styrelsearbete, i kontakt med medlemmar, i grupperna, lokalen, hemsida och sociala media etc.? Även
vad som varit bra togs upp. Det finns mycket att förbättra och utveckla, men föreningen gör mycket
och gör det bra.
Tobias lämnade mötet, klockan 22.40

13. UFS-helgen
Mycket diskuterades under valårsmöteshelgen i Linköping. Men det som tog upp mest var UFS
struktur och utformning och förändringar vi kan göra i dessa. Det röstades igenom en motion där
följande att-satser antogs:
(1) att uppdra Förbundsstyrelsen att utreda frågan om ett tillsättande av en avlönad administrativ
tjänst, alternativt en arvoderad person i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall presentera
utredningen, samt, ett förslag till nästkommande Förbundsstämma.
(2) att valårsmötet ålägger Förbundsstyrelsen att utreda tidsomfattningen av en eventuell avlönad
administrativ tjänst, alternativt en arvoderad person i förbundsstyrelsen.
(3) att Förbundsstyrelsen åläggs att utreda behovet av kontor- och arkiveringslokaler, samt presentera
utredningen till nästkommande Förbundsstämma.
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Nu ska UF Uppsala som lokalförening lämna in vad vi i föreningen vill att UFS ska utreda specifikt i de
olika punkterna. Detta ska skickas in till nästa FS-styrelsemöte i juni.
1. Detta innebär någon som sköter det administrativa, söker bidrag, etc. I nuläget fungerar inte
arbetet, men om UFS håller sig till sitt syfte och inte utökar den egna verksamheten kan detta
hinnas med. Man bör först se hur arbetet fungerar när det går som det ska, inte baserat på när
arbetet misskötts. Julia påpekar att detta skulle vara en ny post i FS, utan rösträtt.
Det UF Uppsala vill utreda är: kostnad, vilket behov som finns, samt alternativa lösningar.
Punkten avbryts, ett enskilt UFS-möte ska hållas istället, klockan 22.55

14. Parkhäng/ avslutning
På lördag bjuder UF på en slags avslutning i/utanför lokalen. Julia styr lekar eller femkamp. Linnea ska
handla. UF erbjuder grill och bjuder på snacks, men folk får ta med mat. Elina vill godkänna
ekonomiska utlägg. Det börjar vid 16, från klockan 15 bör det vara folk i lokalen och fixa.

15. Övriga frågor
Julia: Verksamhetsberättelser ska in på söndag, börja arbetet snarast. Konventskassan har blivit tömd
när den har legat i lokalen efter att projektledarna lämnade den utan att meddela styrelsen. Sedan
dess har det bland annat varit fest i lokalen, och i samband med en föreläsning har Fredrik hört den
kassaansvariga reagera på att det var mycket pengar, han ska följa upp detta. Det är mycket oklart
hur detta gått till. Ingen av kassa 1 har sett någon differens när kassan har räknats vid föreläsningar
efter konventet och Elina meddelar att UF:s ekonomi stämmer. Detta bör polisanmälas och attityden
angående detta behöver förändrats. De som har kassansvar måste inse att det är ett visst ansvar om
saker som detta inträffar. Malin och Kajza ska kontaktas igen och informeras om vad vi tycker. Julia
ska kontakta de som suttit kassa och Elina dubbelkollar UF:s ekonomi så att den verkligen stämmer.
Kvällen den 5 juni är det dags att storstäda lokalen, följt av en avslutningsmiddag för styrelsen.
Linnea: Påminner om att Folkuniversitet ska ha in sina listor. Programsekreterarna ska göra detta på
fredag. Linnea vill ha dessa, samt kulturevenemang och kommer kontakta alla ansvariga om detta.
Marta: Stryker sin fråga.

16. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 27 maj klockan 18, samt
att till fikaansvarig utse Wilhelm, klockan 23.21
Ytterligare ett styrelsemöte bör hållas innan sommaren.
Styrelsen beslutade
att terminens sista styrelsemöte ska hållas tisdagen den 10 juni klockan 18, samt
att till fikaansvarig utse Julia, klockan 23.22

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 23.23
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