Uppsala den 28 maj 2017

Protokoll: Styrelsemöte.
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 28 maj 2017
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 14.12.
Närvarande: Persson, Bungerfeldt, Nyström, Tybrandt, Greve, Wartiainen, Heine, Ahlner,
Sundström, Forslund, Lappalainen, Hvalgren, Karpefors, Forsberg
Frånvarande: Colmsjö, Ludvigsson, Björnsdotter
Firmatecknare: Michaela Persson Ordförande, Elin Colmsjö Vice Ordförande, Erik Forsberg
Kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Styrelsen beslutar att utse Bungerfeldt till sekreterare, samt Heine och Tybrandt till
justerare. Beslutet fattas kl. 14.13.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas kl. 14.13.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Persson påvisar att styrelsen bör behandla frågan om att införa en ny logotyp för föreningen.
Hon föreslår därför att en ny punkt, punkt 9, läggs till dagordningen. Bungerfeldt påpekar att
ledamöter i nästkommande styrelse måste adjungeras in till mötet. Persson instämmer, och
föreslår att ännu en punkt, punkt 7, läggs till dagordningen. Styrelsen beslutar att godkänna
dagordningen med ovan nämnda revideringar. Beslutet fattas kl. 14.15.
Wartiainen, Heine och Tybrandt vill anmäla övriga frågor.
5. Föregående mötesprotokoll
Bungerfeldt förklarar att föregående mötesprotokoll har justerats, signerats, och publicerats
på hemsidan.
6. Ekonomisk prognos
Forsberg har påbörjat den slutgiltiga bokföringen av det gångna verksamhetsåret. Han
konstaterar att samtliga verksamheter har hållit sig inom ramarna för budgeten, med
undantag för programverksamheten vars medlemsmöten har kostat mer än beräknat. Detta
beror dock på att de har arrangerat fler möten och dragit till sig fler medlemmar än tidigare
verksamhetsår, varför Forsberg anser att övertrasseringen ändå är berättigad. Föreningen
kommer totalt gå ca.15 000 kr plus. Forsberg rekommenderar att överskottet spenderas
dels på angelägna inköp till kontoret och verksamheten, dels förläggs till projektpotten.
7. Inadjungering av nya styrelseledamöter
Styrelsen beslutar att adjungera in Valentina Ahlqvist Torres, Ulrika Lundin Glans, Ivar
Wahlstein, Maia Bishop samt Melinda Nilsson. Beslutet fattas kl. 14.18.

Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

8. Rapporter från styrelseledamöter (max 2 min)
Ordförande och vice:
Persson har sedan föregående styrelsemöte fokuserat främst på valårsmötet, som
arrangerades den 21 maj. Vidare har hon arbetat med verksamhetsberättelsen, samt
planering av styrelsens kick-out. Colmsjö har arrangerat en tack-fest för ämbetspersonerna;
utöver det har hennes arbete främst varit inriktat på att administrera registrering av
studiecirklar hos Folkuniversitetet. Persson påminner om att samtliga studiecirklar ska
signeras senast den 4 juni.
Kassör:
Forsberg har sedan föregående styrelsemöte fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att betala
och bokföra räkningar. Under veckorna som är kvar av verksamhetsåret kommer Forsberg
främst fokusera på att upprätta ett bokslut över föreningens ekonomiska förehavanden.
Medlemssekreterare:
Medlemssekreteraren har sedan föregående styrelsemöte fortsatt sitt kontinuerliga arbete
med medlemsregistret, och har utöver det arbetat med verksamhetsberättelsen samt
överlämning till den nyvalda medlemssekreteraren (Ulrika Lundin Glans) som kommer ta
över posten under sommaren.
PR-ansvariga:
Nyström och Ludvigsson har under de senaste veckorna haft en aningen lättare arbetsbörda
än tidigare, i och med att programverksamheten har börjat avrundas för terminen. De har
förberett överlämning till de nyvalda PR-ansvariga (Maia Bishop och Hanne Enoksson).
Programsekreterare:
Programsekreterarna har sedan föregående styrelsemöte arrangerat ett flertal föreläsningar,
bland annat föreläsningen med Carl Bildt den 15 maj. Vidare har de påbörjat överlämning till
de nyvalda programsekreterarna (Theo Herold och David Sörme). Terminens sista
föreläsning kommer att hållas den 29 maj, med den libanesiska försvarsadvokaten Bushra alKhalil. Hvalgren och Wartiainen efterfrågar hjälp av kassaansvariga. Hvalgren har varit i
kontakt med universitetets säkerhetsavdelning för att efterfråga säkerhetsvakter till eventet.
De hoppas att evenemanget drar till sig många åhörare, förvisso är det tentatider men
evenemanget har fått mycket uppmärksamhet på sociala medier. Wartiainen påpekar att man
emellertid kan förvänta sig en annan sammansättning bland åhörarna än vad det brukar vara.
Föredraget kommer att hållas på arabiska men översättas till svenska. Hvalgren påpekar att
de hade föredragit att översätta föredraget till engelska, men olyckligtvis fanns inga
auktoriserade arabisk-engelska tolkar för ändamålet. Persson inflikar att styrelsen har
beslutat per capsulam att UF ska stå för al-Khalils rese- och boendekostnader, och att hon
under sin vistelse bor i Stockholm.
Redaktörer:
Lappalainen och Forslund har skickat det sista numret av Uttryck till tryckeriet. Dessutom
har de haft kickout med sina ämbetspersoner. De kommer att arrangera en release- och
avskedsfest med samtliga redaktionen den 30 maj, och utöver det kommer de hålla en
överlämning med de nya redaktörerna (Tove Henriksson och Rut Berling).
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UFS-representant:
Sedan det senaste mötet har Tybrandt tillsammans med Greve och Heine varit i Örebro och
deltagit på UFS valårsmöte. Ett nytt presidium valdes till nästa verksamhetsår och ett flertal
propositioner röstades igenom, bland annat en policy om tvåspråkighet och ett förslag om
att göra UF Luleå till fullvärdig medlemsförening i förbundet. Dessutom har UF Uppsala haft
valårsmöte och röstat fram en ny UFS-representant (Oscar Almqvist) som kommer ta över
posten under sommaren. Tybrandt kommer hålla överlämning med honom den 31 maj.
UFS:s sista styrelsemöte kommer äga rum den 15 juni, och i övrigt ser Tybrandt fram emot
att åka till Almedalen i början av juli, tillsammans med resten av delegationen från UFS.
Många representanter i delegationen tillhör UF Uppsala, vilket Tybrandt tycker är väldigt
positivt.
Radioansvarig:
Sundström har tillsammans med övriga radioutskottet fortsatt det kontinuerliga arbetet,
vilket han anser har gett mycket gott resultat. De har producerat ett antal olika avsnitt, som
alla har varit diskussionsbaserade och i mångt och mycket kopplade till UF:s olika
föreläsningar. Särskilt nöjd är Sundström med Radio UF:s Carl Bildt-special, där de fick
möjlighet att intervjua densamme. Framöver kommer Radio UF hålla en avskedsfest. Slutligen
är Sundström glad över med att ha fått en efterträdare på sin post (Hannes Brolén).
Debattklubbsansvarig:
Ahlner höll en terminsavslutning för debattklubben den 10 maj. På valårsmötet valdes en ny
debattsklubbsansvarig (Alexander Albo) som Ahlner har stort förtroende till.
Webbredaktör:
Karpefors kommer tillsammans med Lappalainen och Forslund arrangera en releasefest för
Money den 30 maj. Han planerar att publicera ett par fristående artiklar i veckan som
kommer, i övrigt kommer samtliga artiklar från Money publiceras under juni månad.
Karpefors kommer hålla överlämning med den nyvalda webbredaktören (Melinda Nilsson)
onsdagen den 31 maj.
Aktivitetsansvariga:
Sedan förra mötet har Heine och Greve arrangerat valvakor för de två omgångarna av det
franska presidentvalet, där de visade en livestream med valresultaten och bjöd på tilltugg. De
har även haft en terminsavslutning med aktivitetsgruppen och avstämningsmöten med
Östlund. De kommer hålla överlämning med de nya aktivitetsansvariga (Gabriella Linderoth
och Julius Rosenlund) tisdagen den 30 maj. Vidare avser de att arbeta med
verksamhetsberättelsen.
Reseansvarig:
9. Överskott till projektpott
Bakgrund: Forsberg föreslår att det som blir över efter eventuella inköp om föreningen går
plus i år tillfaller projektpotten.
Styrelsen beslutar att bifalla Forsbergs förslag. Beslutet fattas kl. 14.34.
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10. Ny logotyp
Bakgrund: Efter diskussionen under föregående styrelsemöte har Nyström och Ludvigsson
tagit ett slutgiltigt förslag till ny logotyp för UF Uppsala, se bilaga A. Förslaget är ett ramverk
för den nya marknadsföringsstrategin, men färgskala och andra detaljer kan varieras efter
ändamål.
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna logotypen för UF Uppsala.
Beslutet fattas kl. 14.41.
11. Deadline verksamhetsberättelse
Bakgrund: Datum för sista utkast av verksamhetsberättelse måste sättas. Persson föreslår
att deadline sätts till 11 juni.
Styrelsen är positivt inställda till Perssons förslag. Wartiainen undrar hur lång texten borde
vara, och vad som gäller mer specifikt för redovisning av föreläsningsverksamheten? Persson
svarar att alla föreningens föreläsningar måste redovisas, förslagsvis i tabellformat. Mer
uppmärksammade föreläsningar kan omnämnas i löpande text.
12. Införande av ämbetsposten IT-ansvarig
Bakgrund: UF är en stor förening, som i mångt och mycket är beroende av digital
kommunikation och arkivering. Bungerfeldt anser att det därför är nödvändigt att föreningen
strävar efter att upprätta ett digitalt skyddsnät som är anpassat till den moderna världens
utmaningar, genom att införa ämbetsposten ”IT-ansvarig” som skulle ha som uppgift att sköta
driften och upprätthålla säkerheten över UF:s digitala verktyg och kanaler (hemsidan, de
stationära datorerna, routern etc). Dessa uppgifter ligger i nuläget inom ramarna för
medlemssekreterarens ansvarsområde, men kräver digital kunskap och teknisk kompetens
som kanske inte alltid är förenlig med intresserade kandidaters kompetens och intressen. ITansvarige skulle arbeta i nära samråd med medlemssekreteraren, men sannolikt även med
presidiet, PR & informationsansvariga, och även webbredaktör och övriga styrelseposter.
Bungerfeldt undrar därmed vad övriga styrelsen anser om att UF under nästa verksamhetsår
skulle införa en ytterligare ämbetspost, IT-ansvarig?
Colmsjö anländer 14.49.
Hvalgren undrar vem som, om posten skulle införas, borde vara IT-ansvariges kontaktperson
i styrelsen? Bungerfeldt anser att IT-ansvariges ansvarsområde förvisso griper över många
olika verksamhetsområden, men att IT-ansvarig borde vara knuten till medlemssekreteraren.
Persson instämmer med Bungerfeldt.
Nyström påpekar att posten antagligen skulle gynnas av en mer tilldragande titel. Wartiainen
instämmer, och påpekar att det föreslagna namnet kan innebära rekryteringssvårigheter.
Sundström anser emellertid att posten är tillräckligt viktig för att dra till sig många
intresserade sökande. Persson inflikar att en ämbetspost med renodlat fokus på IT kan verka
positivt för att åstadkomma breddad rekrytering av medlemmar utanför den traditionella
medlemssfären.
Bungerfeldt påpekar att de faktiska arbetsuppgifterna som skulle tillfalla IT-ansvarige inte
ännu är fastlagda, och att dessa måste fördelas i samråd med medlemssekreteraren,
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presidiet, samt andra berörda styrelseposter. Hvalgren befarar att IT-ansvarige kan komma
att utnyttjas, om man inte tydligt definierar postens ansvarsområde. Wartiainen instämmer.
Persson föreslår att en av IT-ansvariges ev. arbetsuppgifter skulle kunna vara att i samråd
med medlemssekreteraren arbeta fram en tydlig åtgärdsplan för att lösa tekniska problem, så
att övriga styrelsen kan lära sig lösa problemen själva utan att faktiskt koppla in IT-ansvarig.
Bungerfeldt tillägger att UF Uppsala har haft en IT-ansvarig under tidigare verksamhetsår,
som då var del av styrelsen. Men 2012 avvecklades styrelseposten, och dess ansvarsområde
fördelades över andra styrelseposter. Därmed anser hon att det faktiska IT-ansvaret föll i
skymundan, och överskuggades av mer trängande arbetsuppgifter. Tybrandt instämmer, och
redogör för hur Karpefors under verksamhetsåret har åtagit sig många uppgifter som
egentligen har legat utanför hans ansvarsområde som webbredaktör. Hon anser att man i
framtiden måste införa en förtroendepost med renodlat IT-ansvar, för att säkra kontinuerlig
översikt av UF:s digitala verktyg. Genom att noggrant definiera postens ansvarsområde och
arbetsuppgifter tror hon att risken för överarbete och oavsiktligt utnyttjade av IT-ansvarige
skulle minska. Hon befarar emellertid att det ev. kan vara svårt att tillsätta posten, i och med
att digitalt arbete ligger så pass långt ifrån föreningens övriga verksamhet. Wartiainen
instämmer. Bungerfeldt påpekar att UF, ifall posten lämnas vakant, bara kan återgå till sin
nuvarande ansvarsfördelning. Hon anser dock att ingenting finns att förlora på att försöka
åtgärda de digitala säkerhetsbrister som existerar i dagsläget.
Persson anser att Bungerfeldts förslag om att införa en ämbetspost som IT-ansvarig (med
reservation för namnbyte) bör skickas som medskick till nästkommade styrelse, då det är de
som kommer att besluta om vilka poster som bör utlysas.
13. Inköp
Bakgrund: Med anledning av att föreningen sannolikt kommer gå med visst överskott vid
verksamhetsårets slut, bör styrelsen föra en diskussion kring prioriterade inköp.
Styrelsen har mängder av förslag på inköp som bör genomföras till lokalen och/eller
verksamheten, däribland nya rollups, muggar, en ny router, diverse material till föredrag och
panelsamtal, en klicker till kassa 2, samt ett nytt tangentbord till den stationära Mac-datorn.
Forsberg inflikar dock att han anser att man på sikt bör fasa ut Mac-datorn, då kontoret
enbart har behov av en stationär dator. Han påpekar dessutom att UF kan förvänta sig
ytterligare intäkter under nästa verksamhetsår, varför mindre akuta inköp kan skjutas upp till
senare tillfälle. Persson instämmer, och konstaterar att de mest trängande inköpen verkar
innefatta karaff och glas till programverksamheten, ett nytt tangentbord till Mac-datorn, samt
eventuellt en ny duk till kassan utanför föreläsningarna. Wartiainen och Hvalgren åtar sig att
ordna material till programverksamheten, och Sundström ett tangentbord.
Wahlstein, Lundin-Glans och Nilsson avviker 15.09.
Wartiainen undrar när styrelsen anser att man bör fixa i ordning Bunkern, och om resurser
bör avsättas redan nu för inköp av material för ändamålet, eller om det bör överlåtas till
nästa verksamhetsår? Persson påpekar att all ev. upprustning av Bunkern måste ske i samråd
med Studentradion, och Sundström inflikar att de inte har överdrivet mycket pengar att röra
sig med. I och med att Studentradions verksamhet pågår intensivt under hela studieåret,
anser han emellertid att sommaren vore den bästa tidpunkten för engagerade
radiomedlemmar att rusta upp lokalen. Persson undrar om någon från UF känner sig manad
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att fixa upp Bunkern, och vilka datum som i sådana fall skulle passa? Bungerfeldt påpekar att
alla närvarande borde vara lediga den 5-6 juni, varför något av dessa två datum antagligen
borde fungera. Colmsjö undrar om UF i sådana fall borde kontakta Studentradion innan vi
påbörjar arbetet? Persson anser att vi borde göra det.
14. Kick-out
Bakgrund: Persson informerar om de praktiska detaljerna kring styrelsens kick-out. Den
kommer att äga rum helgen den 3-4 juni, i Ahlners sommarstuga i Stockholms skärgård.
Colmsjö åtar sig att arrangera en större aktivitet under kvällen. I övrigt efterfrågar hon viss
spontanitet från styrelsens sida. Vill någon hjälpa till i planeringen är de välkomna att göra
det.
Tybrandt åtar sig att ordna högtalare till kvällen. Bungerfeldt åtar sig att sammanställa en
sångbok. Karpefors påpekar att alla övriga detaljer kan ordnas via slack.
Ahlqvist Torres och Bishop avviker 15.19.
15. Storstädning av kontor
Bakgrund: Innan denna styrelse lämnar måste kontoret storstädas, datum för detta bör
sättas.
Styrelsen beslutar att förlägga städningen till den 5 juni, från kl. 13 och framåt. Persson
påpekar att det råder obligatorisk närvaro. Om man inte kan närvara måste man städa bort
sina saker innan den 5 juni.
16. Övriga frågor
Wartiainen informerar om att hon och Hvalgren har uppdaterat checklistan för
kassaansvariga, om vad som ska tas med sig från kontoret till föreläsningen. Det viktigaste
som tillkommit är att kassaansvariga ska ta med sig UF:s kamera till föreläsningen, och att
kassa 2 är ansvarig för att fotografera föreläsaren. Fotograferingen kan emellertid ske även
innan föreläsningen, om kassaansvariga själva inte närvarar på föreläsningen. Heine undrar
om det inte vore att föredra om programsekreterarna eller programassistenten ansvarade
för fotografering, i och med att de alltid kommer att närvara på föreläsningarna? Wartiainen
påpekar att oavsett vilket ska kassaansvariga ta med kameran från kontoret. Sundström
understryker att det är viktigt att kassaansvariga kommer ihåg att ta med betalinformation,
och inflikar att man även borde ordna fram prislistor för tygkassar osv. Wartiainen
instämmer, och lägger till att kassaansvariga bör tänka på att vara på plats i god tid, men
absolut senast en halvtimme innan start.
Tybrandt och Heine har en gemensam kommentar kring UF Uppsalas valårsmöte, som hölls
den 21 maj. Tybrandt konstaterar att mötet genomfördes på ett smidigt sätt och att den
nyvalda styrelsen verkar oerhört kompetent. Likväl anser hon och Heine att man borde ha
tillägnat mer tid till valårsmötet, då mötet spelar stor roll för att koppla samman olika
verksamhetsår, och skapa transparens mellan den avgående styrelsen och föreningens
medlemmar. Tybrandt och Heine anser att det hade varit bättre om man tagit sig tid att mer
noggrant gå igenom verksamhetsplan och budget, för att underlätta överlämningsarbetet till
nästa styrelse. Likaså anser de att man borde ha tillåtit mer tid till presentation och
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utfrågning av styrelsekandidaterna, för att främja en optimal rekryteringsprocess. Heine
anser att detta är en fråga om ansvarsutkrävande och transparens.
Forslund anser emellertid att valårsmötet i första hand är till för föreningens medlemmar,
varför ett stort deltagande borde vara av högsta prioritet. Hon befarar att ett längre möte
avskräcker medlemmar från att delta, och argumenterar därmed för att det finns goda skäl
att försöka hålla mötet kort. Hon anser att man måste göra en avvägning mellan stor
transparens och högt deltagande. Heine håller inte med: hon anser att det vore oerhört
problematiskt om medlemmarna röstade utan eftertanke, och att det mest inkluderande
vore att låta mötet ta så pass lång tid som krävs för att fatta transparenta och informerade
beslut. Tybrandt tillägger att verksamhetsplanen och budgeten i princip passerade obemärkt
förbi, och anser även att internationella studenter missgynnas av att mötet hålls på svenska
utan möjlighet till översättning. Detta anser hon är ytterligare ett skäl till att valårsmötet
präglades av dålig inkludering och transparens. I och med att UF Uppsala tenderar att
kritisera UFS för just sådana saker, borde vi bemöda oss om att föregå med gott exempel på
våra egna medlemsmöten. Bungerfeldt instämmer med Heine och Tybrandt. Greve anser att
valårsmötet borde hållas på engelska.
Colmsjö påpekar att man bör särskilja på ett effektivt och ett hastigt möte. Hon ansåg att
valårsmötet var fokuserat och effektivt, och att medlemmarna behöll god uppmärksamhet
under hela mötet. Likväl konstaterar hon att man därmed inte kan tillåtas göra avkall på
sådana fundamentala värden som inkludering och transparens. Hon undrar emellertid vad det
skulle innebära att expandera utfrågningen av olika styrelsekandidater? Colmsjö anser att
många mer avancerade frågor om UF:s verksamhet är omöjliga att svara på utan tidigare
engagemang, vilket därmed skulle riskera att avskräcka potentiella kandidater. Heine
instämmer, men anser att valårsmötet likväl måste få chans att skapa en fullgod bild av de
olika kandidaterna. Tybrandt inflikar att UF Uppsala i detta avseende skiljer sig något oerhört
från UFS, där merparten av de sökande har varit engagerade tidigare. Ändå instämmer hon
med Heine om att utfrågningen måste få ta den tid som krävs. Hvalgren påpekar att
utfrågningen av kandidaterna är betydligt mer intressant än deras faktiska presentation, och
påpekar att han upplevde en stor otydlighet kring hur mycket tid de olika kandidaterna fick
till sina respektive framföranden. Persson instämmer med Hvalgren om att detta var oerhört
problematisk, och påpekar att valberedningen borde ha varit tydligare kring just tidsaspekten.
Forsberg anser att deltagarna under detta verksamhetsårs valårsmöte behöll fokus genom
hela mötet, till skillnad från förra årets möte då han upplevde att man tappade
koncentrationen efterhand. Därmed anser han att kortare möten ökar chansen till mer
informerade beslut, vilket i förlängningen är mer rättvist mot de olika kandidaterna. Han
påpekar att valårsmötet främst är till för att välja nya styrelseledamöter, och att det är på
årsmötet under höstterminen som man diskuterar den faktiska verksamheten. Dessutom
tillägger han att både verksamhetsplan och budget offentliggörs innan mötet, varför alla
intresserade kan sätta sig in i dokumenten i förväg om de så önskar. Bungerfeldt anser
emellertid att framför allt verksamhetsplanen är av oerhört stor relevans för de närvarande
på valårsmötet.
Wartiainen konstaterar att valårsmötets genomförande är en fråga om transparens för
föreningen. Hon anser att UF Uppsala och UFS inte är helt likvärdiga, varför det är svårt att
jämföra de olika valårsmötena. Wartiainen tillägger att en annan fråga som rör UF Uppsalas
transparens är om valberedningen bör tillkännage kandidaturer i förväg: å ena sidan finns
goda skäl att inte göra det, men å andra sidan skulle medlemmarna därigenom kunna skapa
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sig en bättre bild av de olika kandidaterna innan mötet. Hon tror emellertid att transparens
rent generellt bör genomsyra föreningsarbetet under hela verksamhetsårets gång, t.ex.
genom utförliga mötesprotokoll och lättillgängliga styrdokument. Hon delar Forsbergs syn på
valårsmötet som ett möte främst till för styrelsekandidaterna.
Colmsjö avviker från mötet 15.51, och återvänder 15.53.
Persson förklarar att valårsmötets förhållandevis snäva tidsmarginaler berodde på många
inkomna kandidaturer, men tillägger att då många sökande drog tillbaka sina kandidaturer
nära inpå mötet blev det kortare än beräknat. Hon påpekar att UFS utlyste fem valbara
poster till sitt senaste valårsmöte, medan UF Uppsala utlyste arton. Vidare konstaterar hon
att det var en olycklig tidpunkt för ett valårsmöte, i och med att många studenter befinner
sig mitt uppe i en tentaperiod och därmed tenderar att undvika eller avvika från mötet. Hon
instämmer med Forslund och Colmsjö om att det finns en poäng med att hålla ett
valårsmöte kort, och anser liksom Forsberg att närvarande bör läsa på de viktiga
styrdokumenten i förväg.
17. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Detta möte var det sista för verksamhetsåret.
18. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 15.56.
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