Uppsala den 11 november 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 11 november
2015
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 17.09.
Närvarande: Brors, Hallerby, Pålsson, Hernnäs, Englund Davidsson, Gladh, Åström, Persson,
Runold, Ingemarsson, Marköö, Aldin, Gzrechnik Mörk, Boman
Frånvarande:
Firmatecknare: Linnéa Åström, ordförande; Vendela Runold, vice ordförande; Linnea
Englund Davidsson, kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Brors blir vald till sekreterare och Boman och Hernnäs väljs till justerare kl 17.10.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns 17.10.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Aldin, Åström, Grzechnik Mörk, Hernnäs och Hallerby anmäler övriga frågor.
Dagordningen godkänns med ändringar;
flytta punkt 16 (”Uttrycks politiska obundenhet”) till efter punkt 11 och
ta bort punkt 19 (”Webredaktionen”)
kl 17.12.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och finns på hemsidan.
6. Inadjugering av Pär Nyrén, webredaktör
Styrelsen beslutar att inadjungera Pär Nyrén, webbredaktör, kl 17.13.
7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Runold och Åström har skickat in bidragsansökan till Folke Bernadotteakademin, slutfört redovisningen från förra året, börjat med utvecklingssamtal, planerat sångböcker och julfest samt skrivit kontrakt med UMUN.
Kassör: Englund Davidsson har deltagit i ansökningsprocessen och redovisningsarbetet,
hjälpt UMUN, arbetat med sparandepolicy samt fixat system för privata utskrifter.
Medlemssekreterare: Eftersom Brors rutinarbete rullar på bra har hon börjat planera arkivering av medlemskort och effektivisering av kuverteringen.
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PR-ansvariga: Rutinarbetet rullade på bra för Aldin och Pålsson fram till för 2 veckor sen och
nu ligger de lite efter, mycket på grund av den stora mängden events som ska marknadsföras.
Programsekreterare: Gzrechnik Mörk och Marköö har börjat arbeta med vårens program och
engagerat programgruppen i deras arbete i form av projektgrupper. Englund Davidsson upplyser styrelsen om att höstens programverksamhet har gett väldigt stora medlems- och entréintäkter, i kombination med en stabil uppslutning på föreläsningarna.
Redaktörer: Ingemarsson och Hallerby arbetar med det nya numret, med temat ”Silence”,
som har deadline 18 december. Arbetet känns bättre och stabilare än förra numret, mycket på
grund av erfarenheterna samt stödet från assistenterna. De har många engagerade på redaktionen och har funderat på att ha workshops och studiebesök på det journalistiska temat.
Aktivitetsansvarig: Persson är klar med allt inför Karriärdagen och hon har intervjuat och nominerat en projektledare. Persson har även skaffat rättigheter till dokumentären som ska visas.
Ett studiebesök till UD den 25 november är planerat.
Reseansvarig: Gladh har tillsammans med resegruppen varit i Aten och allt gick bra; gjort en
undersökning hos resegruppen med mycket bra respons samt bra konstruktiv kritik. Nästa resa
blir Kuba.
Gladh lämnar mötet 17.30.
UFS-representant: Hernnäs har genomfört Forumhelgen som blev lyckad. En arbetsgrupp i
UFS kollar ansökningar till förbundsadministratör-posten. Projektgrupper för UFS i Almedalen och UFS konvent är utlysta, något som vi borde sprida i vår förening. Pengarna som var
över i UFS budget gick till Forumhelgens middag.
Radioansvarig: Gruppen har arbetat på bra i Bomans frånvaro, som har varit i Aten.
8. Fastställande av Per Capsulam-beslut, avsättande av medel till köp av sångböcker
Bakgrund: Då ett beslut angående sångböcker behövde fattas innan planering kunde dra
igång, togs beslutet, efter tidigare styrelsediskussioner, Per Capsulam. Offerten gäller 500
sångböcker med limmad och sydd rygg för 14,200 med reservation för förändring i papperspris. Förslaget kom från Fest- och eventansvarig, Ebba Brismark och finns bifogad som Bilaga 1 tillsammans med resonemanget.
Styrelsen beslutar att beställa 500 sångböcker för 14,200 kr reserverat för förändring i papperspriser kl 17.39.
9. Tillsättande av Rebecca Heine som projektledare för karriärdagen
Bakgrund: Rebecca läser första terminen på Pol. Kand. programmet och är engagerad i UF:s
programgrupp där hon visat framfötterna och levererat ett bra arbete. Som person är hon väldigt driven, bestämd och frågvis vilket jag anser är bra kvalitéer för en roll som projektledare.
Rebecca har tidigare bl.a organiserat en nationell debattävling för över 100 gymnasieelever
från hela Sverige samt även en internationell version på Handelshögskolan i Stockholm. ReBox 513, 751 20 UPPSALA
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dan från första mötet har hon visat att hon kan hantera en stor ansvarsroll och delegera uppgifter rättvist.
Styrelsen beslutar att tillsätta Rebecca Heine som projektledare för karriärdagen för verksamhetsåret 2015/2016 kl 17.39.
10.Tillsättande av Georgios Ioannidis PR-assistent
Bakgrund: Kommunikatörerna har bestämt sig för att rekommendera Georgios Ioannidis som
andra PR-assistent. Georgios pluggar just juridik och har (enligt honom själv) sett UF som
den främsta av föreningar i Uppsala. Han är mycket ivrig och villig att arbeta. Än så länge har
han gjort två affischer och två banners, vilka båda har varit i mycket hög kvalité.
Eftersom det är just det grafiska som vi pr-ansvariga behöver mest avlastning i anser vi att
han passar mycket bra som vår assistent. Han är även en av få förtroendevalda utöver styrelsen som har suttit i kassan till föreläsningar.
Styrelsen beslutar att tillsätta Georgios Ioannidis som PR-assistent för verksamhetsåret
2015/2016 kl 17.40.
11.Information från webredaktören
Bakgrund: Pär Nyrén har bland annat pratat om att han skulle vilja samköra tidningen med
resten av UF till en större del, till exempel ha artiklar på samma tema som föreläsningarna
och kanske ha grejer från resorna. Han är nu inbjuden till styrelsemötet för att diskutera detta
med styrelsen.
Pär Nyrén kommer in 17.40.
Anledningen till Pärs närvaro är inspiration från UFS forumhelgen, där vi sett hur organiserade t.ex. Lunds webredaktion är.
Pär berättar hur webredaktionen fungerar; de väntar in folks artiklar och därav blir uppdateringen sporadisk. Han berättar även att det inte är så många som läser artiklarna även om det
är många fler än förra året. Den huvudsakliga strategin just nu är att få en bas av skribenter
som vill skriva relativt regelbundet; en artikel var 5-6 vecka. Det är inte så populärt att ha ett
schema men det gör redaktionen mer stabil.
Eftersom Uttryck har en gemensam hemsida med UF uppfattas det inte riktigt som en tidning
och gör att det kanske inte är så kul att skriva för Uttrycks webredaktion. När folk börjar gilla
och dela artiklarna så syns de i fler människors news feed och når fler personer.
Pålsson säger att UF:s Facebooksida skulle kunna dela artiklarna ibland som ett övergångsskede från en del av UF till en mer fristående tidning. Ingemarsson föreslår en ”media-enhet”
till radion och tidningen. Boman tycker att Uttryck ska satsa mer på debatt-torg. Gzrechnik
Mörk tycker att webartiklarna blandas ihop med föreläsningarna.
Ingemarsson, Hallerby och Pär tycker att en helt egen hemsida för Uttrycks webredaktör vore
rätt steg. Pålsson problematiserar kring att man kan undergräva föreningens bästa genom att
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sätta hemsidan helt fristående. Boman föreslår som i The Economist - en skribent som skriver
regelbundet under alias/varumärke.
Gzrechnik Mörk påpekar att vi inte har någon plattform för diskussion just nu, och därför
skulle det vara bra med en ny hemsida för Uttryck. Runold tycker inte att det är helt optimalt
att göra Uttryck och UF för långt ifrån varandra; vi vill ha en sammanhållen förening och det
kan vara en föreningssvaghet att tappa en del.
Hallerby håller inte med utan tycker att webbredaktionen borde ges större svängrum; vill vi
satsa på webbtidningen så krävs det mer energi och tid. Englund Davidsson tror att utveckla
webbredaktionen skulle göra UF mer synligt och tillgängligt; debattfunktionen är väldigt viktig och skulle kunna ge stor spridning i sociala medier, vilket leder till att vi syns för även
icke-medlemmar.
Ingemarsson påpekar att en starkare webbredaktion skulle göra UF:s profil mer mångfacetterad med UF som ett paraply. Runold håller med.
Persson föreslår att varje grupp ska ha varsin Facebooksida för att inte så mycket ska försvinna i ”feeden".
Sammanfattningsvis är de flesta intresserade av att ha en separat hemsida så länge kopplingen
till UF är stark.
12. Uttrycks politiska obundenhet
Bakgrund: För några veckor sedan publicerade Uttrycks webbtidning en artikel som skapade
debatt och många blev upprörda eftersom att de tyckte att den var främlingsfientlig och rasistisk. Redaktionen ansåg dock att artikeln var okej och valde att behålla den publicerad. Denna
incident har gjort att vi anser att det vore bra med mer formella riktlinjer angående vad vi kan,
ska och vill publicera, exempelvis ett policydokument. Har vi mer formella regler kring detta,
blir det lättare för oss som tidning, och även för föreningen i stort, att stödja oss i detta och
kunna bemöta kritik på ett bättre sätt. I nuläget blir det mer av en "ord mot ord"-situation, där
det finns en stor risk att kritikerna till exempelvis aritkeln som disktuerats inte anser att vi tagit vårt beslut på en saklig grund.
Redaktionen anser att tidningen bör ha högt i tak och att vi ska trycka på vår politiska obundenhet. För att kunna upprätthålla denna hållning anser vi att det vore bra med ett policydokument, därför behöver vi i styrelsen diskutera exakt vad vi menar med tidningens politiska
obundenhet.
Artikeln i fråga är bifogad som Bilaga 5.
Englund Daviddson tycker inte att det inte finns några problem med att publicera artikeln. Det
är ett känsligt ämne men han är saklig i sin ståndpunkt. Om vi ska vara ett relevant forum
måste vi våga publicera kontroversiella artiklar.
Hernnäs tror att kontroversen skulle minska om Uttryck har en separat debatt-sida. Hallerby
tror tvärtom - om vi börjar publicera fler och fler artiklar är det ännu viktigare att ha poliBox 513, 751 20 UPPSALA
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cydokument. Hernnäs tror att policyn isåfall måste vara mycket bredare - om Uttryck ska vara
separat. Åström säger att det kommer vara viktigt i framtiden. Ingemarsson säger att det inte
är meningen att snäva till utan snarare ha i skrift vad som gäller.
Pär tycker att vi kan kräva saklighet, källhänvisning, att man adresserar andra personer på ett
respektfullt sätt samt inte nämner namn på personer man inte får nämna namn på.
Gzrechnik Mörk föreslår FN:s stadgar om mänskliga rättigheter och Nyrén tycker att de är så
pass tvetydiga att det ger rum för att kritisera publiceringen av allt möjligt. Runold håller med
Nyrén och trycker på källkritik och ordentliga hänvisningar.
Boman påpekar att vi saknar lite kunskap om ämnet. Han tycker inte att vi kan kräva saklighet
då det är svårt med åsikter. Persson föreslår partipolitiskt obundet och religiöst obundet samt
att det måste finnas mot-artiklar i största möjliga mån. Inte nödvändigtvis samtidigt, en artikel
kan föda en annan, påpekar Gzrechnik Mörk.
Mötet tar paus 18.31.
Mötet öppnas igen 18.45.

12.Revisions-PM från tidigare revisor Susanna Honner
Bakgrund: Susanna Honner, som nyss avgått som revisor har skickat ett revisions-PM med
ett antal uppmaningar. Inga av punkterna kommer att fattas beslut på under detta möte, men
läs dokumentet översiktligt så ni har koll på vad för problemområden hon pekar ut. PMet
finns bifogat som Bilaga 2.

13.Motion från UPF Umeå
Bakgrund: UpF Umeå har lagt in en motion inför förbundsstyrelsemötet. UpF Umeå vill ha
tillbaka 20 000 kr av förbundet för resor som de hade blivit lovade av förbundet men sedan
fick betala själva. Förbundsstyrelsen ansåg att det saknades underlag för beslut och avslog
därför motionen och uppdrog Umeå att komma med en ny motion (med kvitton etc) till nästa
styrelsemöte i december, så de kommer att komma in med en ny motion som vi tar beslut om
då. Då är det ju förstås en ny motion, men UF Uppsala behöver ändå ta ställning i frågan innan dess villkorat att rätt underlag kommer in. Den ursprungliga motionen som vi ska ta ställning till finns bifogat som Bilaga 3.
Det har inte funnits så bra rutiner för ekonomiska löften vilket förhoppningsvis blir bättre i år.
Hernnäs tycker att vi ska bifalla motionen. Styrelsen håller med.
14.Datum för julfest
Bakgrund: UF har tillsammans med Studentradion kommit överens om ett datum för den
gemensamma julfesten. Datumet är bestämt till 11/12.
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Styrelsen beslutar att sätta datum för den gemensamma julfesten till den 11 december kl
18.51.
15.UFS Vision
Bakgrund: Under stämman i Uppsala beslutades om hur en ny vision för UFS ska tas fram.
Vi tog upp det kort på vårt förra styrelsemöte, men skulle behöva diskutera det mer för att
vara aktiva och inkluderade i processen av framtagandet av en ny vision. Vi hade en workshop under forumhelgen. Bifogat finns ett dokument med en visionskonslutation som vi kan ta
hjälp av när vi kommer mer vårt input. Se Bilaga 4.
Hernnäs berättar att arbetsgruppen i styrelsen kommer att anta en vision och sen kan vi välja
att anta eller avslå den. Det finns en bifogad bilaga angående visionen. I forumhelgen diskuterades det om UFS behöver en vision.
Ingemarsson lämnar mötet 18.56.
Om vi har idéer kan vi låta Hernnäs föra fram dem. Englund Davidsson tycker att visionen
borde vara ungefär att ”den internationella arenan ska föras ner till civilsamhället” eller ”tillgängliggöra den internationella arenan för civilsamhället”.
Åström håller med Englund Davdsson samt att den borde innehålla något om Sverige samt
”gräsrot”. ”Ett Sverige där alla har möjlighet att…”. Hon vill fokusera mer på folkrörelse
istället för unga/studenter. Aldin påpekar att visionen SKA vara onåbar, istället för den realistiska nivån som Englund Davidsson, Runold och Åström föreslagit. Aldin tycker att den förra
visionen mest var dålig för att den fokuserade på UFS istället för lokalföreningarna.
17.Regler kring utskrifter
Bakgrund: Vi har tidigare diskuterat förhållningsregler kring utskrifter för privat bruk.
Englund Davidsson har sammanställt några förhållningsregler.
Dessa är som lyder:
Utskrifter/kopior är personliga och får enbart göras av och för styrelsemedlems eget bruk.
Maxantal per månad är 75 tryckta sidor (notera att dubbelsidigt tryck är två sidor). ”Fribelopp” är 10 privata utskrifter/månad – dessa skall skrivas upp men kommer dras av vid betalning. Kostnad per utskrift är 70 öre styck. Tänkt på miljön, skriv ut i största möjliga mån i
svartvitt och försök att kopiera i fall då ni skall ha flera ex av samma dokument istället för att
skriva ut.
18.UFS ”crash course”
Bakgrund: Det finns många kunskapsluckor vad UFS håller på med och på förra styrelsemötet pratade vi om att ha en crash course i UFS (vi kanske kan ha det och diskutera visionen
samtidigt) för att kunna ha mer underlag när vi diskuterar UFS-grejer. Är det något vi är intresserade av?
Detta möte bestämt till 1 december kl 18.
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20.Övriga frågor
Aldin: har fått mail från fotografen som tog bilden på Schyman som vi av misstag använde i
marknadsföringen av hennes föreläsningen. Vanligtvis kräver de 4500 exkl moms, vi kan
föreslå 2500 kr eftersom vi är en ideell förening.
Åström: fått en deadline för studiecirklar; väldigt viktigt ekonomiskt att registrera dem.
Åström frågar också om hon av möteseffektivitetsskäl får vara lite hårdare med att avbryta
diskussionerna och styrelsen ger Åström det mandatet.
Gzrechnik Mörk: vill köpa julklapp till vaktmästeriet, styrelsen är uppskattande. Han har även
ett förslag att ha mingel efter de två panelsamtalen. Det finns PR-problem med att alla stora
events ligger under samma veckor, påpekar Aldin.
Hernnäs: Forum Syd-bidrag på 8700 kr finns i en pott hos UFS som vi kan söka senast 19 november. Åström, Hernnäs och Englund Davidsson ska sätta sig in i det.
Hallerby: vill åka på styrelseresa till förslagsvis Dublin eller Köpenhamn och hälsa på en systerförening. Åström berättar att vi ska ha en till kick-off i början av nästa termin.
Persson: vill hålla filmvisningen utan entréintäkter och öppet för alla, styrelsen tycker det
låter bra.
21.Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till den 14 december kl 17. Aldin och Persson har fikaansvar.
22.Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl 19.55.
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