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Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.17
Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Sofia Wirell, Sonya Helgesson, Fredrik Elisson, Elina Ibo,
Wilhelm Åkesson, Rebecka Sjölund, Lovisa Hofmann
Frånvarande: Marta Lindström, 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 Wilhelm och Linnea, 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, Linnea, Sonya, Eric
Ändringar: Punkt 12 stryks. Punkt 13 om extrainsatt årsmöte ändras till Uteslutande och avsättande av
styrelseledamot. Nya styrelsen måste inadjugeras, och läggs till som punkt 7.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.19

5. Föregående mötesprotokoll
Är klart och skickat till justerarna.

6. Inadjugering av UFS-representanten Eric Åhlin
Styrelsen beslutade
att inadjugera Eric Åhlin, klockan 18.19
Eric anlände till mötet klockan 18.19

7. Inadjugering av nya styrelsen
Den nya styrelsen ska delta på detta styrelsemöte och måste därmed inadjugeras.
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Styrelsen beslutade
att inadjugera den nya styrelsen, klockan 18.20
Nya styrelsen anländer till mötet klockan 18.20

8. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Julia har hållit på med Uttryck, samt bidragsredovisning. William har gått igenom
lathunden och försökt sätta sig in i UFS. Linnea har även hon ägnat sig åt Uttryck, samt
Folkuniversitetet. Rebecka har inte gjort så mycket i rollen som vice ordförande.
Kassör: Frånvarande. Elina är på möte med revisorn nu. Emilie har kollat på budgetplanen, samt sett
över andra möjliga bidragsintäkter, bland annat EU-bidrag.
Medlemssekreterare: Det har inte hänt mycket på medlemsfronten. Det sista nyhetsbrevet är skickat,
har haft överlämning, samt skrivit ihop verksamhetsberättelsen. Elise har försökt sätta sig in i de
tekniska saker som medlemssekreteraren ansvarar för.
PR-ansvariga: Har haft överlämning och gjort en sammanställning som ska hjälpa kommande PRansvariga. Marcus och Linnea har spånat nya idéer angående den grafiska profilen och hemsidan.
Programsekreterare: Har haft ett utvärderingsmöte med programgruppen, de som inte deltog ska fylla
i en webbutvärdering. De har haft överlämning. Studiecirklar är gjorda på internet och
verksamhetsberättelsen är påbörjad, i år har UF haft 65 föredrag. Har jobbat lite med höstens Hans
Rosling-föreläsningen. Elin och Julia har jobbat på en inbjudan till Desmond Tutu och några andra. I
höst ska en riksdagsdebatt anordnas den 8 september. Julia har funderat på idéer inför FN-dagen.
Redaktörer: Sonya har försökt avsluta sista numret av Uttryck, vilket har varit tungt. Har bokat tid för
överlämning. Henrik och Emma har redan funnit en intressent till layoutposten, den tillträdande PRansvarige Marcus. De har dessutom bokat ett första redaktionsmöte.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande. Petter meddelar att de ännu inte haft överlämning.
Reseansvarig: Har haft överlämning, skrivit lathund samt verksamhetsberättelse. Joanna har försökt
strukturera upp vad hon vill göra nästa år, framförallt vad gäller den första resan.
UFS representant: Eric var på styrelsemöte i Linköping. Det har hållits Skypemöte angående den nya
kassören som avsade sig sitt uppdrag för att sedan ångra sig. Han får vara kvar i den tillträdande
styrelsen, men UF Uppsala poängterade det bristande förtroendet han nu har som styrelseledamot.
Eric har även ägnat sig åt lathundsskrivande. Viktor har börjat sätta sig in ännu mer i UFS, och de har
överlämning på söndag.
Punkt 9 och 10 byter plats med 11 och 12, klockan 18.32

9. Inadjugering av alumniansvarig Daniel Simmons
Styrelsen beslutade
att inadjugera Daniel Simmons, klockan 18.32
Daniel anländer till mötet klockan 18.32

10. Information om alumninätverket
Daniel Simmons är ansvarig för UF:s alumninätverk och berättar om hur arbetet med att upprätta detta
går. Han har varit på möte med universitetet om dess alumninätverk och kom fram till att
Box	
  513,	
  751	
  20	
  UPPSALA	
  
www.ufuppsala.se,	
  pg	
  36	
  50	
  10	
  –	
  8	
  
Org-‐nr.	
  817603-‐5221	
  

Uppsala den 27 maj 2014
	
  
alumninätverket bör bilda en enskild förening, som får en separat sida i alumnidatabasen. Där kan
sedan de som vill registrera sig. Sidan kommer vara öppen, men Linnea påpekar att det kan vara
problematiskt, vilken information kommer finnas tillgänglig där? Alumninäteverket bör ha en separat
sida från UF:s medlemsregister då det finns många andra funktioner att nyttja, och det är den lösning
universitetet förespråkar. I augusti ska alumninätverket ha ett första årsmöte där föreningen formellt
bildas och stadgar antas. Det egentliga arbetet påbörjas under hösten och går ut på att leta upp UFalumner. Integration mellan UF och alumninätverket uppmuntras, t.ex. kan alumner eventuellt hjälpa
till vid behov. Enbart före detta styrelsemedlemmar i UF Uppsala kan vara medlemmar i
alumninätverket.
Daniel lämnar mötet klockan 18.41

11. Inadjugering av Juan Forero
Styrelsen beslutade
att inadjugera Juan Forero, klockan 18.42
Juan anländer till mötet klockan 18.42

12. Information om eventuellt samarbete mellan FN-föreningen och UF
Juan kommer från FN-föreningen i Uppsala och har observerat att FN-föreningen och UF arbetar på
väldigt olika sätt och att det finns stora möjligheter att samarbeta. UMUN är det främsta samarbetet
föreningarna har i nuläget. Föreningarna skulle kunna samarbeta mer, till en början genom att dela
information. Förslag har varit att ha representanter i varandras styrelser, inadjugera personer på
varandras möten eller liknande. Det kan även finnas en utsedd person som är en del av båda
föreningarna och sammanlänkar dem. Juan vill att UF:s medlemmar blir informerade mer om FNföreningen, då han menar att det är lättare att engagera sig politiskt där. UF sprider information medan
FN-föreningen skapar opinion. Sonya instämmer i att seminarier är en sak som kan vara bra att
samarbeta om, och Emilie menar att gemensamma filmvisningar kan generera stort utbyte. Ett
samarbete kan vara bra logistiskt och marknadsföringsmässigt. Linnea påpekar att UF inte har något
stående samarbete med någon annan förening, då det är lättare att samarbeta med enstaka
evenemang. Det anses vara bra med en kontaktperson i båda föreningarna så att information kan
flöda. Den nya styrelsen får ta ställning till hur ett eventuellt samarbete ska se ut.
Juan lämnar mötet klockan 18.55

13. Uteslutande och avsättande av styrelseledamot
Det har kommit till styrelsens kännedom att styrelseledamoten Adam Sabir har motarbetat föreningens
syfte och agerat mot tidigare styrelsebeslut. En artikel i kommande nummret av Uttryck innehåller ett
citat som Adam anser är kränkande och bör tas bort, men styrelsen har på tidigare styrelsemöte
beslutat att artikeln ska publiceras i sin helhet. Skulle det bli utfallet meddelade Adam att han skulle
avgå från sin post som redaktör, något han inte gjort. Det har nu uppdagats att Adam har skickat in en
felaktig fil av tidningen, där det omtvistade citatet är borttaget och övrig korrekturläsning inte är
slutförd, för tryck. I samband med detta har Adam ändrat lösenord till redaktörernas gemensamma
mailkonto, samt bytt mailadress till den gemensamma dropboxen. Då Sonya tillsammans med Julia
och Linnea agerat skyndsamt hann tryckeriet kontaktas innan tidningen gått i tryck och den enligt
styrelsen korrekta filen kan tryckas. Dock kommer tidningen komma ut några dagar senare än
beräknat till följd av detta. I kontakt med Adam har han meddelat att han jobbat efter felaktiga
premisser, men styrelsens ståndpunkt i frågan har meddelats. Adam ska tillfrågas om han vill stå med
som redaktör trots att det omdebatterade citatet är med. Adam har hotat att polisanmäla föreningen
samt anmäla till Granskningsnämnden om citatet tas med. Med de bevis som finns anser styrelsen att
det är tydligt att Adam har missbrukat sin post som redaktör och styrelseledamot i UF Uppsala.
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Styrelsen beslutade
att utesluta samt avsätta Adam Sabir från föreningen och styrelsen, klockan 19.19
Rebecka lämnar mötet klockan 19.21
Mötet ajourneras, klockan 19.21
Mötet återupptas, klockan 19.42
Elina anländer till mötet klockan 19.42

14. Utvärdering med mera
Styrelsen har genomfört en utvärdering och sammanställt denna. Den nya styreslen får gärna komma
med frågor och kommentarer. Sonya kommenterar hur arbetet med skribenter sett ut under året då
hon inte var med då utvärderingen genomfördes. UFS togs inte upp i utvärderingen och Eric
poängterar vikten av att engagera sig i förbundet. Det diskuterades hur samarbetet med Radio UF kan
utvecklas, då det i stort är en självgående del av verksamheten.

15. Hans Corell uppmaning
Hans Corells utmaning går ut på att uppmana FN och säkerhetsrådet att följa sina stadgar.
Säkerhetsrådet spelar ofta ut FN:s roll genom att lägga in veto mot insatser runt om i världen.
Gruppen som arbetar med detta ska starta ett upprop som ska skickas till organisationer runt om i
världen, för att sedan skickas till statscheferna i de fem permamenta medlemmarna i säkerhetsrådet
samt till Ban Ki-Moon. Ett utkast ska vara klart till Almedalsveckan och uppropet ska lanseras på FNdagen den 24 oktober. Uppropet ska dels bestå av ett manifest, dels ska en rapport sammanställas
om de fall där P5-länder gått emot FN-stadgan. Just nu är detta ett projekt utanför UF, och antingen
bildas en ny förening för projektet, eller så blir det ett UF-projekt. Den tyngd UF har kan hjälpa
projektet, och får uppropet mycket uppmärksamhet kan det innebära publicitet för föreningen.
Kampanjens syfte är att uppmärksamma ett problem som finns, och kommer framförallt riktas till
civilsamhället, snarare än partipolitiska organisationer. Nästa möte är den 29 maj klockan 18 och de
som vill får gärna engagera sig. Tills dess ska policydokument vara klara.

16. Hans Rosling föreläsning i höst
Universitetet vill ha ett samarbete med oss, och den stora frågan är om vi kommer få aulan avgiftsfritt
eller ej. Linnéa ska på möte med universitetet den 3 juni. Vad ska ett samarbete innebära? Ett förslag
är att UF ger universitetet ett antal biljetter att distribuera. Universitetet kan nå andra målgrupper än
vad UF kan, men delar de ut till studenter kan det konkurrera. Att behålla goda relationer med
universitetet är mycket viktigt, framför allt vad gäller lokalkostnader och lokalhyra. Eftersom det är UF
som har fått hit Hans Rosling ses det som en självklarhet att UF har en stor roll. Fredrik påpekar
risken att det kan bli ett ojämlikt samarbete vad gäller arbetsbörda och synlighet. UF bör alltid ha rollup på t.ex. scenen, samt synas i samtligt tryckt material. Under mötet med universitetet bör
ansvarsfördelningen tydliggöras.

17. Ämbetspersoner
Fyra ämbetsposter har utlysts på hemsidan: UMUN, webbredaktörer, radioansvarig, samt
layoutansvarig. Dock har de haft lågt söktryck. William har kontaktuppgifter till personer som kan vara
intresserade av UMUN-posten. Tidigare har styrelsen headhuntat ämbetsposter, men posten måste
alltid utlysas. De poster som ingen söker kan utlysas i september igen. Marknadsför utlysningarna mer
och bättre.
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18. UF:s logga
Marta tog efter förra styrelsemötet ta fram nya förslag på UF:s logga, vilka inkluderade en vit rand runt
bokstäverna för att öka kontrasten. Även Marcus har gjort exempel på nya loggor och affischer. Nya
PR-ansvariga vill jobba med en marknadsföringsstrategi som lockar många medlemmar, samt
behåller de vi har. William påpekar att det handlar om mer än att bara byta logga, som kostnad och
tillvägagångssätt. Linnea poängterar UF:s långa historia och hur välkänd loggan är. Ett förslag är att
ändra den grafiska profilen men bevara loggan. UFS har en ny grafisk profil och ska stödja de
lokalföreningar som vill övergå till den. Tillträdande styrelsen uppmanas att tänka långsiktigt, och att
tänka på praktiska saker såsom tryck av medlemskort och den stora föreläsningen i början av
höstterminen, ska något bytas kan det vara bra att göra det innan dess. Henrik påpekar att ett byte
kan vara bra att genomföra när det finns en person i styrelsen som har rätt kompetens, Marcus.
Linnea menar att det är ett bra tecken att folk börjar ”tröttna” på UF:s affischer, då det innebär att de
känner igen en UF-affisch, vilker var målet med dem.

19. Övriga frågor
Julia: Alla ansökningar till ämbetsposterna måste skickas till ordforande@ufuppsala.se.
Linnea: Debattklubben var nedstängd innan Linnea blev ordförande för den 2012-2013 och den var
väldigt aktiv även i höstas. Under våren låg klubben nere innan två tjejer tog tag i det igen. De ska nu
åka till Riga på Debate Workshop efter vilken de ska skriva en slags lathund till kommande ansvariga.
De vill fortsätta även nästa år, och kanske kommer det en annan väldigt kompetent person i höst som
vill hålla i det, men ta vara på den kompetens som de nuvarande ansvariga kommer få. Elin föreslår
att ha mer diskussioner i Debattklubben, men det kanske inte passar formatet som klubben idag har.
Folkuniversitetsblanketter och kulturevenemangsblanketter måste in, då Linnea ska skicka in dem
innan hon åker iväg. Deadline på fredag.
Sonya: Styrelsen har städdag den 5 juni. Den nya redaktionen planerar möte då, och även releasefest
var tänk att hållas då. Det ordnar sig.
Eric: UFS använder sig mycket av PC-beslut, som lokalföreningarna har 5 dagar att svara på. Ett PCbeslut har kommit angående en post i LSU:s internationella utskott som FO har nominerat sig själv till.
Ska UF Uppsala stödja denna nominering? Det är väldigt kort varsel och någon konkret motivering
ges inte. Förbundsstyrelsen är inne i röstningsprocessen nu, men Eric kan kontakta FO om ett
förtydligande. I nuläget går det inte att förankra beslutet i föreningen.
UF Luleå har ansökt om att få bli interimistisk medlem i UFS. Beslutsunderlaget har inte kommit ut
ännu, och sannolikt kommer inte Eric kunna förankra detta hos UF Uppsala. Det kommer innebära att
UFS blir större, får större geografiskt täckande och därmed mer pengar på sikt. Beslutet bör grundas
på de dokument som skickas in och ifall de uppfyller de krav som finns.
Fredrik lämnar mötet klockan 21.44
Nya styrelsen bör börja om på nytt vad gäller UFS, ge kontruktiv kritiv och försöka få till en bra kultur
inom förbundet från början. PÅ UFS hemsida finns stadgar och en mängd policydokument. Julia ska
som medlem av presidiet trycka på att öka transparensen. Viktor ska sammanställa information att
dela ut till nya styrelsen.

20. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 10 juni klockan 18, samt
att till fikaansvarig utse Julia, klockan 22.00
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21. Mötets avslutande
Mötet avslutades, klockan 22.00
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