Uppsala den 15 oktober 2014

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 oktober
2015
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 17.04
Närvarande: Åström, Englund Davidsson, Gladh, Marköö, Persson, Boman, Gzrechnik Mörk,
Hernnäs, Brors, Ingemarsson, Aldin, Hallerby
Frånvarande: Pålsson, Runold
Firmatecknare: Linnéa Åström, ordförande; Vendela Runold, vice ordförande; Linnea
Englund Davidsson, kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Brors blir automatiskt nominerad och vald till sekreterare och Persson och Marköö väljs till
justerare kl 17.05.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl 17.05.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Styrelsen godkänner dagordningen med ändringar kl 17.05. Åström, Englund Davidsson och
Aldin anmäler övriga frågor.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och finns på hemsidan.
6. Inadjugering av Anna Lundborg Regnér från UMUN
Bakgrund: Det är dags att stämma av med UMUN och därför kommer projektledaren för att
berätta hur arbetet går.
Styrelsen beslutar att godkänna inadjugering av Anna Lundborg Regnér 17.07.
7. Inadjugering av Danny Simmons
Bakgrund: Till UFs kommande årsmöte kommer en motion om ändrade stadgar att komma
in. Denna är skriven av Danny Simmons, tidigare UF ordförande och arbetad fram
tillsammans med ett antal andra tidigare ordföranden. Han kommer och förbereder oss på vad
den innebär.
Styrelsen beslutar att godkänna inadjugering av Danny Simmons 17.07.
8. Rapporter från styrelseledamöter
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Ordf. och vice: Åström berättar att hon och Runold har haft möte med revisorn, planerat
styrelseutbildning samt haft möte med Folkuniversitet.
Kassör: Englund Davidsson har också haft möte med revisorn, bokat en bokföringskurs åt sig
själv samt hoppat in på UFS årsstämma i Åströms plats.
Medlemssekreterare: Brors är klar med medlemsregistret och det ska nu fungera smidigt.
PR-ansvariga: Aldin berättar att affischeringen och den övriga PR-verksamheten har kommit
i fas. De tillsatte två assistenter varpå den ena hoppade av; nu har det tillsatts en ny så de har
två stycken igen. Det ser mycket lovande ut med assistenterna och de kommer lätta
arbetsbördan för Aldin och Pålsson.
Programsekreterare: P-sek har endast två datum kvar att fylla i november. De har inom
programgruppen startat upp två projektgrupper för panelsamtal. I februari ska det vara ett
samarbete med FEMJUR (Feministiska Juriststudenter) och det ska vara ett antal
föreläsningar på kombinationen juridik och utrikespolitik. Assistenten har avlastat Gzrechnik
Mörk och Marköö märkbart.
Redaktörer: Redaktionen har skickat in tidningen till tryckeriet. Hallerby och Ingemarsson
har fått mycket hjälp av assistenterna. Redaktionen har även kommit igång med nästa
nummer. Trots layoutansvarigas akuta sjukdom gick det sista arbetet bra.
Aktivitetsansvarig: Persson har arbetat med att finna kandidater till Karriärdagen. Hon har
utformat avtal och planerat en filmvisning av ”This Changes Everything”
med
preliminärdatum 2 december. Det har bokats ett möte på grekiska ambassaden.
Reseansvarig: Gladh har haft planeringsmöten till Aten. 3-4 besök är bokade. Uppstartsmöte
inför nästa resa sker i skiftet oktober/november.
UFS-representant: Hernnäs hade huvudansvaret årsstämma i helgen och hon är nöjd med hur
allt genomfördes. Hon har även planerat forumhelgen.
Radioansvarig: Boman och Radio UF har haft två avsnitt och alla de nya sändarna har varit
med på något avsnitt.
9. Fastställande av Per Capsulam-beslut, tillsättande av ämbetspersoner
Bakgrund: Se bilaga 1
Styrelsen beslutar att fastställa Per Capsalum-beslutet och tillsätta ämbetspersonerna enligt
bilaga 17.26.
10. Fastställande av Per Capsulam-beslut, nominering till vice ordförande i LSU
Bakgrund: UFS styrelse skickade ett PC-beslut angående nomineringen av UFS vice
ordförande som vice ordförande i LSU. UF Uppsala valde via PC-beslut att rösta nej till
nomineringen på grunden av att styrelsen ansåg det opassande att UFS styrelse nominerar sitt
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eget presidie till andra tunga poster, när deras nuvarande förtroendeuppdrag redan är väldigt
tidskrävande.
Styrelsen beslutar att fastställa Per Capsulam-beslutet att inte nominera Rosaline Marbinah till
vice ordförande i LSU 17.28.
11. Information från UMUN
Anna Lundborg Regnér kommer in på mötet 17.28.
UMUN har precis utsett projektgruppen: 12 st medlemmar samt 3 st i presidiet. Presidiet är
sammanslaget av EUP, FN-föreningen samt UF. UMUN har utökat samarbetet med
universitetet. 21-24 januari kommer UMUN 2016 att hållas. Det har varit 100 delegater
tidigare år, men Lundborg Regnér siktar på att höja till 130. Det finns en budget på ca 100
000 kr. Projektgruppen består nu av specifika poster, till skillnad från tidigare år, vilket
förhoppningsvis effektiviserar arbetet. Många internationella studenter som är med.
Lundborg Regnér lämnar mötet 17.36.
Gzrechnik Mörk lämnar mötet 17.36.
Lundborg Régner kommer tillbaka 17.37.
Gzrechnik Mörk kommer tillbaka 17.37.
Det största arbetet är scenario/tema för UMUN. Lundborg Regnér är överhuvud, Ahlvin är
logistiskt överhuvud och Juan är scenarioöverhuvud.
Englund Davidsson riktar kritik mot informationen kring debattupplägget förra året; UMUN
kan vinna på att vara tydligare med hur man ska bete sig i de olika debattsammanhangen.
Lundborg Regnér lämnar mötet 17.44.
12. Inköp av projektor
Åström redogör för punkt 12, 14 och 15; det ska inköpas saker till de gemensamma
utrymmena som vi delar med Studentradion. Åström berättar att projektorn kostar 5000 kr,
alltså 2500 kr för oss. Beslut togs förra året men fakturan blev försenad och därför hamnar det
på vårt budgetår.
Styrelsen beslutar att stå för halva kostnaden för installeringen av projektorn i
konferensrummet 17.49.
13. Information från Danny Simmons om motion till årsmötet
Danny Simmons kommer in på mötet 17.49.
Simmons har arbetat ett föreslag till stadgeändringar. Det har inte hänt något med stadgarna
på väldigt länge och därför drogs det igång ett arbete för ett par år sedan som nu blivit en
motion till årsstämman. Det har skickats till revisor, oss i styrelsen och andra gamla ”UFrävar” men Daniel Simmons står bakom ändringarna. Det ser ut som många ändringar men
det är inte så mycket som ändras rent praktiskt; främst har arbetet handlat om att ta bort saker
som är onödiga, lägga till saker som inte funnits förut och som det emellertid finns behov av.
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Ett exempel på det är riktlinjer för att kunna avsätta styrelsemedlemmar. Det har varit mycket
frågetecken som kommit upp under olika krismöten under de senaste årens UF-verksamhet
som nu försökt retts ut och gjorts utrymme för i stadgarna.
Eftersom årsmöte och valårsmöte är uppdelat har kallelseförfarandet förlängts till 21 dagar
istället för 14. Det var en kompromiss eftersom många förespråkade fler dagar.
Det har funnits problem med medlemmar som stört verksamheten och nu kan man avvisa
någon från aktiviteter. Tidigare har det inte funnits stöd i stadgarna för att neka någon att delta
i evenemang eller resor t.ex.
Nu kan man även avsätta en styrelsemedlem eller ämbetsperson utan enig styrelse samt utan
att slänga ut personen helt ur föreningen. Det blir också svårare att avsätta en ämbetsperson.
Nu finns det tydligare riktlinjer för om en styrelsemedlem vill avsluta sitt uppdrag. Man kan
nu även sitta på flera poster för att öka flexibiliteten.
Simmons har i sina ändringar tagit bort en paragraf om medlemsmöte, som kändes onödig och
”medlemsmötena” har inte använts på flera års tid.
Boman lämnar mötet 18.11.
Det tillkommer i Simmons förslag en ny paragraf om ämbetspersoner som uppskattas av
styrelsen.
Boman kommer tillbaka 18.15.
Simmons redogör grundligt för ändringarna av stadgarna och styrelsen tycker att ändringarna
är väl komna och fyller sitt syfte, samt rätat ut flera frågetecken. Det finns visst motstånd mot
Förenta Nationerna-paragrafen; Simmons berättar att den har varit omdebatterad men att den
kommer ifrån föreningens historia och att den inte innebär särskilt stora praktiska krav.
Styrelsen blir enig om att det är en viktig punkt.
Englund Davidsson föreslår att vi ska ha en klausul om jämställdhet, att vi ska sträva efter
jämställdhet i vår verksamhet. ”Sträva efter jämställdhet i föreningens verksamhet” föreslår
Simmons. Utöver jämställdhet borde vi också sträva efter mångfald föreslår Boman. Det
uppskattas också av styrelsen.
Vi bestämmer att vi ska föreslå de mindre redaktionella ändringarna samt
jämställdhetsparagrafen som ändringar till motionen på årsmötet.
Simmons lämnar mötet 18.33.
Mötet tar paus 18.33.
14. Inköp av router
Mötet öppnar 18.44.
En router har installerats för att förbättra uppkopplingen i våra gemensamma utrymmen.
Styrelsen är enig om att det behövs. Den kostar 5000 kr, alltså 2500 kr för oss.
Styrelsen beslutar att stå för halva kostnaden, 2500 kr, för installeringen av en router 18.48.
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15. Inköp av varor till köket
Bakgrund: Det behöver köpas in nya inventarier till köket då de nuvarande är slitna eller
trasiga. Detta kommer att göras för att fräscha upp köket så att det blir trevligt att vara där,
samt för att implementera ”krossade-fönster-teorin” (att om det är fint i köket så kommer det
hållas fint!). Studentradion har redan köpt in en del av inventarierna och eftersom vi delar på
köket så har de föreslagit att vi står för halva kostnaden. Exakt vad kostnaden blir tillkommer
efter deras kvitton presenteras och då kan officiellt beslut fattas.
Styrelsen är generellt sett positivt inställd till inköp till köket, men svårt att förhålla sig helt
utan offert.
16. Redogörelse för UFS årsstämma
Bakgrund: UFS årsstämma gick av stapeln i helgen här i Uppsala och Hernnäs kommer att
redogöra för vad som beslutades under stämman.
Hernnäs redogör för vad som beslutades på styrelsemötet och årsstämman:
Visionen som bordlades på vårens stämma och såg likadan ut ledde fram till ett beslut om att
UFS ska ha en vision, men det finns i nuläget ingen lydelse. Förbundsstyrelsen och
medlemsföreningarna ska alltså arbeta fram en ny vision, bland annat under forumhelgen. Det
finns en plan för processen så att så många som möjligt blir inkorporerade i visionsarbetet.
UFS antog Karlstad som fullständig medlem samt godkände den nya stadgan.
Under styrelsemötet togs den bristande transparensen i UFS upp och det togs ett styrelsebeslut
om att förbättra den.
UFS har ställt bakom sig Maktsalongens ”Nollvision mot utbrändhet” men detta innebär inte
att UF Uppsala tekniskt sett står bakom den.
På forumhelgen ska syftet med konventen och UFS Almedalen diskuteras, därför kan det vara
bra att börja fundera på sin ståndpunkt i frågan.
Förbundsekonomen har räknat på överskottet i UFS och det ligger på ca 130 000. Antingen
kan det göras något på förbundsnivå eller så kan överskottspengarna sökas av
medlemsföreningarna. Det är dock lite otydligt hur mycket den anställda
förbundsadministratören kommer kosta. Ingemarsson föreslår att söka om pengar för att köpa
inDesign till Uttryck.
17. Styrelseutveckling 24/10
Åström berättar att styrelseutvecklingen är den 24/10 kl 9.00 i lokalen. Lunch, kaffe och fika
kommer att finnas.
18. Utvecklingssamtal
Åström har en idé om att ha utvecklingssamtal med styrelsemedlemmar, vilket uppskattas av
styrelsen. Det kommer att utformas ett schema för detta.
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19. Nya rutiner för konferensrummet samt städ
Bakgrund: Se bilaga 4
Åström redogör för de nya rutinerna. Man får inte boka konferensrummet mer än 2 veckor i
förväg. Det finns nya rutiner för städschema och nytt är att i ens städschema ingår även
köksstäd och städning av de gemensamma utrymmen.
20. Ansvarsfördelning Dag Hammarskjöld-föreläsningen
Bakgrund: Vi har lyckats få bättre deal med Universitetet än någonsin förut i samband med
årets Dag Hammarskjöld-föreläsning. Nu behöver vi diskutera hur mycket vi är villiga att
affischera/sprida för att visa att vi är en bra samarbetspartner som inte går att bortse från.
Marköö redogör för Dag Hammarskjöld-föreläsningen 3/11 i samarbete med Dag
Hammarskjöld Foundation. Vår uppgift är att affischera och sprida foldrar och komma igång
med detta så snabbt som möjligt. I gengäld får UF ha ett bokbord och en roll-up på
föreläsningen. Brors, Hallerby och Gzrechnik Mörk anmäler sig frivilliga till bokbord.
21. Affischeringsrutiner
Aldin berättar om affischeringsrutiner; affischer ska vara klara 2 veckor innan föreläsningen.
Tisdag 2 veckor innan kan man alltså gå och hämta och gå och sätta upp på sitt ställe och
deadline kommande fredag.
22. UFs långsiktiga sparande
Bakgrund: Se bilaga 5
Englund Davidsson ska sammanfatta sin bilaga. UF har gått med positiva resultat vilket är bra
för då har vi en buffert men å andra sidan ska inte en ideell förening gå med vinst.
Överskottet har lagts på ett sparkonto utan ränta eller någon som helst tanke. Englund
Davidssons bidrag till kontinuiteten är att starta en policy för sparande, dvs hur mycket som
ska hamna i en projektpott och hur mycket som ska sparas till en buffert.
Mötet tar paus 19.48.
Mötet öppnar igen 19.58.
23. UFS
Hernnäs redogör för diskussionen som förts om UFS. Det har varit mycket snack men nu
måste vi konkretisera vårt ”snack”. Vi kanske vill kritisera deras ekonomiska fördelning av
statsbidraget eftersom de mindre föreningarna är mer beroende av bidragen. Vårt statsbidrag
från UFS har krympt för att beräkningen av medlemmarna sker på olika sätt. Ingemarsson
tycker att förbundet ska vara en förebild för alla föreningar och intransparensen har varit ett
återkommande problem.
Ingemarsson påpekar vikten av att UFS-representarana är styrelsemedlemmar och inte
ämbetspersoner i sina respektive föreningar.
Hernnäs berättar att UFS har ett samarbete med UI, som kostar 52 000 per år. Vad vill få ut av
det samarbetet? Gzrechnik Mörk påpekar att vi skulle kunna få tillgång till deras material som
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kostar pengar. Även sponsra föreläsare till Luleå och Umeå då de har svårare att locka
föreläsare än vad vi har, av geografiska skäl.
Vi beslutar att UF Uppsala ska stå för forumhelgsresorna utöver de 5 som förbundet sponsrar.
24. Framtida samarbeten och teman för föreläsningar
Gzrechnik Mörk och Marköö vill veta hur stort stöd de har i styrelsen för att eventullet bjuda
in Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt till en NATO-debatt.
Hallerby tycker att det vore intressant men tycker kanske att Åkesson inte hör hemma där och
att det därför bara blir provokativt. Aldin tycker att det är båda två eller ingen. Ingemarsson
tycker dock att en partiledare ska kunna delta i en sån debatt och att han därför hör hemma i
en NATO-debatt.
Gladh påpekar att det är viktigt att framföra syftet med varför de är bjudna; att de
representerar de olika perspektiven i debatten.
Åström är väldigt skeptisk till att bjuda in Åkesson; det handlar inte bara om kontrovers men
hans åsikter går även emot våra stadgar. Aldin och Brors påpekar att det ger många höjda
ögonbryn och dålig PR för föreningen.
Hallerby tycker att det måste representeras från alla partier, och vi får inte bjuda in Åkesson
”bara för att” utan det måste verkligen vara den bäst passande personen i sådant fall.
Gzrechnik Mörk föreslår att utforma en mer skräddarsydd programverksamhet med röda
trådar och olika teman.
Persson lämnar mötet 20.54.
25. Övriga frågor
Åström: Revisorn belyste vikten av styrelsearbetet som en helhet; vi har alla ansvar för att
saker och ting sköts rätt.
Offert till sångbok: 200 st sångböcker kostar 13000 kr, 500 st kostar 14000 kr. Gladh tycker
att ett snyggt häfte är bättre. Förvaringsfråga säger Hernnäs. Åström kommer att ta reda på
vad ett ”snyggt häfte” skulle kunna kosta.
Persson kommer tillbaka 20.58.
Englund Davidsson: Skulle vi vilja ha en deal där man kan få skriva ut privata dokument och
betala för det? Hallerby uppskattar det men Hernnäs tycker att man kan skriva ut på
Ekonomikums skrivare istället. Englund Davidsson ska försöka ta fram en taxa för dem som
vill det.
Aldin: Det har varit kontroversiella texter på Facebookevenemang och om texten är
föreläsarens egna ord måste vi vara tydliga med det för att undvika dålig PR.
26. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till den 11/11 kl 17 och Gzrechnik Mörk har fikaansvar.
27. Mötets avslutande.
Mötet avslutas 21.16.
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