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Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades klockan 18.12
Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson, Wilhelm Åkesson, Marta
Lindström, Sofia Wirell
Frånvarande: Rebecka Sjölund, Linnea Wikström, Sonya Helgesson
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 Julia och Wilhelm, klockan 18.13

3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet, klockan 18.13

4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Övriga frågor: Julia, Wilhelm
Ändringar: Stryka utlysning av webbredaktörer i punkt 8, då nya styrelsen vill lösa det på annat sätt.
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, klockan 18.15

5. Föregående mötesprotokoll
Ska skrivas under av justerare och sedan laddas upp på hemsidan.

6. Inadjugering av UFS-representanten Eric Åhlin
Styrelsen beslutade
att inadjugera UFS-representant Eric Åhlin, klockan 18.16
Eric anlände till mötet klockan 18.16

7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Det har inte hänt så mycket sedan förra
verksamhetsberättelsen, bidragsredovisning, samt städning av lokalen.
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Kassör: Har arbetat med bokförningen och har lite att göra med bidragsredovisningar.
Medlemssekreterare: Det har inte hänt mycket på medlemsfronten. Var med och städade lokalen.
PR-ansvariga: Har haft kontakt med sina efterträdare, annars har det inte hänt så mycket.
Programsekreterare: Har haft avslutning med sin programassistent. Fredrik har haft möte med Elin
och Linnéa om samarbetet med universitetet vad gäller Hans Roslings föreläsning. Universitetet är
positiva och vad vi hört kan universitetet eventuellt stå för teknikerkostnad. Universitetet efterfrågar
runt 100 biljetter till föreläsningen.
Redaktörer: Frånvarande. Senaste numret av Uttryck har kommit! Vissa av bilderna har lite dålig
upplösning, men med tanke på omständigheterna är det väldigt bra. Styrelsen bör skicka blommor till
tryckeriet som tack för hjälpen. Många tidningar har blivit över under året och föregående år, en
lösning är att föreningen blir bättre på att dela ut exemplar vid föreläsningar etc.
Aktivitetsansvarig: Frånvarande. Har haft överlämning.
Reseansvarig: Frånvarande. Samlar in bilder från Ugandaresenärerna, då hon ska göra en bok med
bilder från årets resor.
UFS representant: Har haft överlämning med Viktor. Viktor ska vara med på UFS styrelsemöte i slutet
av juni. Eric har röstat för en omfördelning av bidrag från Forum Syd. I nuläget fördelas bidraget utifrån
hur mycket respektive lokalförening söker, och han röstade för att bidraget i stället ska distribueras
utifrån lokalföreningarnas medlemsantal.

8. Förlängning av utlysningen av förtroendeposterna som UMUN-ansvarig,
layoutansvarig och radioanavarig för verksamhetsåret 2014/2015
Det har inte kommit in några ansökningar till dessa poster, så ansökningsperioden bör förlängas till
den 31 augusti. Det faller på den nya styrelsen tillsätta posterna.
Styrelsen beslutade
att förlänga utlysningen av ämbetsposterna UMUN-ansvarig, layoutansvarig, samt radioanavarig för
verksamhetsåret 2014-2015, klockan 18.31

9. UFS-diskussion
Två möten har hållits om UFS, men få har dykt upp. De som närvarade sammanställde vad de tyckte
att UFS ska utreda vad gäller ett eventuellt tillsättande av en administrativ post och dess
tidsomfattning, samt utredande av lokal för UFS. Behov, kostnad, alternativa lösningar är några av
dessa saker. Ett förslag angående lokal är att de får ha ett bord m.m. hos någon av lokalföreningarna,
exempelvis i Uppsala.
Mötet ajourneras klockan 18.45
Mötet återupptas klockan 18.52

10. Utlysning av förtroendeposterna som debattklubbsansvarig och
sponsoransvarig för verksamhetsåret 2014/2015
Punkten skjuts upp till slutet av mötet klockan 18.53
Punkten återupptas klockan 19.07
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Nya styrelsen vill att posterna som debattklubbsansvarig samt sponsoransvarig för verksamhetsåret
2014-2015 ska utlysas, med sista ansökningsdag den 31 augusti. Inget beslutsunderlag eller
beskrivning av posten som sponsorsansvarig har skickats in till mötet. Den information som beslutet
baseras på har framförts muntligt av tillträdande ordförande William Sundelin.
Den sponsorsansvarige ska hitta sponsorer och annonsörer till föreningen, så att ytterligare börda ej
hamnas hos t.ex. redaktörer. Posten ska ligga under kassören, och ska inte arbeta med
bidragsansökningar, utan satsa på andra möjliga intäkter. Den tillträdande styrelsen ska sammanställa
en policy för vilka som ska få annonsera i Uttryck. Tanken med posten är att samordna sponsring för
de evenemang och projekt som föreningen anordnar, exempelvis Karriärdagen, i stället för att varje
projekt ordnar det på egen hand.
Några i styrelsen är reserverade till att utlysa posten då det kan bli problematiskt, men det finns även
flertalet fördelar med posten. Framförallt annonseringen har inte gått bra under detta år och kan det
fungera bättre är det önskvärt. Problematiken gäller vad ”annan sponsring” innebär, en åsikt är att UF
inte bör sälja ut sig.
Styrelsen beslutade
att utlysa förtroendeposterna som debattklubbsansvarig och sponsoransvarig för verksamhetsåret
2014/2015, klockan 19.34

11. Tillsättning av layoutasvarig för fjärde numret av uttryck
Då Ingrid Grönberg endast kunde göra det tredje numret av Uttryck, fick Julia Zabielski i uppdrag att
göra det fjärde numret. Dock hann hos inte tillsättas innan arbetet med tidningen påbörjades.
Styrelsen beslutade
att i efterhand tillsätta Julia Zabielski som layoutansvarig för fjärde numret av Uttryck, klockan 18.58

12. Övriga frågor
Julia: Då Adam har blivit utesluten ur föreningen uppstår frågan om hans plats till Almedalen. Enbart
medlemmar i UFS kan få någon av dessa platser. Marta kollade upp anmälningslistan och upptäckte
att han inte betalat in avgiften, och platsen har därmed redan delats ut till någon annan.
Punkten ajourneras klockan 19.07
Punkten återupptas klockan 19.34
Wilhelm: Den tillträdande styrelsen vill ha visitkort inför Almedalen. Förra gången visitkort trycktes upp
togs ett styrelsebeslut på detta, men det är inte något som behövs. Det bör gå att få samma
överenskommelse med tryckeriet som förra gången.

13. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Det här är årets sista styrelsemöte. Styrelsen tackar av Julia med blommor.

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 19.44
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