Uppsala den 3 september 2017

Dagordning: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 3
september 2017
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 14.32.
Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Stenberg, Berling, Linderoth, Nilsson,
Bishop, Enoksson, Almqvist, Torres Ahlqvist, Brolén, Albo, Rosenlund, Herold.
Frånvarande: Sörme, Henriksson.
Avgående firmatecknare: Michaela Persson, Elin Colmsjö och Erik Forsberg.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Lundin Glans utses till sekreterare, samt Bishop och Torres Ahlqvist till justerare. Beslutet
fattas 14.34.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. Beslutet fattas 14.35.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Då Hvalgren missade att föra in Herolds inskickade punkt i protokollet kommer denna tas upp
som en övrig fråga. Bishop anmäler en övrig fråga. Styrelsen godkänner dagordningen med
dessa revideringar. Beslutet fattas kl. 14.39.
5. Föregående mötesprotokoll
Har justerats och lagts upp på hemsidan.
6. Ekonomisk prognos
Bakgrund: Wahlstein redogör muntligen för bakgrunden till diskussionen (se bifogade
dokument för ekonomisk policy, finansieringspolicy och riktlinjer för projektfinansiering).
Wahlstein berättar att föreningen befinner sig i en sund ekonomisk ställning. Bidragen från
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Forum Syd för höstterminen
blir större än tidigare beräknat. I finansieringsfonden finns ca 17 000 kr kvar. Nuder och
Wahlstein pratar med Folkuniversitet kring bidrag för vårterminen. Det är viktigt att ha en
buffert vid oförutsedda händelser, och föreningen ligger just nu ungefär i mitten mellan den
övre och undre gränsen för långsiktigt sparande.
Wahlsteins budgetförslag är baserat på förre kassören Forsbergs uppskattningar. Intäkterna
uppskattas till samma summa som Forsberg la fram på valårsmötet. Gällande bidrag från FBA
(Folke Bernadotteakademin) uppskattas det bli mindre än Forsberg förutspått, eftersom det sökt
för speciella projekt. Utskottens utgifter baseras på föregående verksamhetsår.
Hvalgren informerar om att Wahlstein kommer beskriva den ekonomiska prognosen vid varje
styrelsemöte, då det är viktigt att hålla budgeten inom verksamheten.
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7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Hvalgren och Nuder håller på med bidragsansökningar. Nuder planerar
styrelsens kick-off, och Hvalgren kollar med alla i styrelsen att de har landat i verksamheten.
Nuder informerar om att en kontaktperson kommer komma för att informera om
Folkuniversitets verksamhet kl. 17.
Kassör: Wahlstein har haft sin sista överlämning och fått bankuppgifter. Dock har han inte
tillgång till internetbanken än, så Forsberg hjälper till. Han har lärt sig bokföringsprogrammet,
och börjat bokföra sådant som skett i sommar. Han har även försökt få överblick över arkivering
och ekonomi.
Medlemssekreterare: Lundin Glans har lärt sig medlemssystemet SportAdmin och registrerat
in nya medlemmar.
Aktivitetsansvarig: Rosenlund och Linderoth har bokat Gästrike-Hälsingland nation för det
stundande Get Active minglet 12/9. De kommer planera in första mötet i veckan eller veckan
efter det. De uppmanar övriga styrelsen att förbereda dokument och annat inför Get Active för
att locka nya medlemmar.
Debattklubb: Albo har haft ett möte med klubben i onsdags, och gruppens första riktiga möte
är inplanerat den 13/9. Han behöver få ut flyers och funderar på att införskaffa en roll-up. Han
funderar även på ett namnbyte för klubben, till t.ex. UDS (Uppsala debate society).
Karriäransvarig: Stenberg har börjat spåna ihop en verksamhetsplan, då denna post är ny för i
år. Hon har diskuterat med Hvalgren, och kommer redogöra för verksamhetsplanen mer
utförligt senare under mötet.
PR-ansvariga: Bishop och Enoksson berättar att välkomstmottagningen gick bra, där UF hade
ett bord, vilket resulterade i många mailadresser och likes på Facebook. De har ett mål att UF
Uppsala ska ha 5000 likes innan årets slut. De har gjort posters och events för den första
föreläsningen och Get Active-minglet. Den förra styrelsen tog fram en ny logga för föreningen,
och Enoksson och Bishop planerar att byta loggan samtidigt på allt. Detta kommer ske under
hösten, och de planerar ett releaseparty för nya loggan.
Programsekreterare: Herold och Sörme delade upp arbetet under sommaren, och alla datum i
september är fyllda. Programgruppens första möte är planerat till den 11/9. Den första
föreläsningen handlar om Syrien, och föreläsningen med Jan Eliasson senare i september
förväntas dra mycket folk. Herold och Sörme vill ändra konceptet som använts tidigare, med
middag och eftersnack på Snerikes till ett mer avslappnat eftersnack på kontoret med 10-20
personer.
Redaktörer: Berling och Henriksson har börjat planera verksamheten, och temat till det första
numret för terminen är bestämt. Det kommer att presenteras imorgon. De kommer även utlysa
mer informellt om ansökningar till ämbetsposter. De har försökt koordinera med web om
förändringar och arbete. De har haft kontakt med tryckeriet, och ändrat tidningens utseende till
viss del.
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Reseansvarig: Torres Ahlqvist har börjat att undersöka potentiella resmål till hösten, och
planerar att försöka rivstarta efter Get Active minglet och spika resmål tidigt. Hon kommer ta
tips på resmål på Get Active minglet och via mail.
UFS-representant: Almqvist berättar att den nya styrelsen i UFS tillträdde 1:a september. Han
har skickat ut ett mail till styrelsen med information från överlämningshelgen. I UFS har de
planerat arbetet detta år, och utformat ett utkast till en handlingsplan. Det första styrelsemötet
är planerat till den 21/9, och den 6/9 är den sista dagen för att skicka in en motion. Denna
deadline är alltid två veckor innan mötet informerar Almqvist. Han har ingen plan på att skicka
in en motion i nuläget.
Webbredaktör: Nilsson har haft möte med redaktörerna kring arbetsfördelning. Hon har även
haft kontakt med folk som vill skriva för webbtidningen, och har arbetat med att omorganisera
hemsidan.
Radion: Brolén hade ett uppstartsmöte för några timmar sen där kommande avsnitt planerades.
Då det för tillfället är relativt få medlemmar kommer han använda Studentradions ”Öppet hus”
och Get Active minglet för att engagera fler. Radions första avsnitt sänds på torsdag, och det
kommer vara en resumé över vad som hänt under sommaren.
8. Avsättande av firmatecknarna för verksamhetsåret 2017/2018
Bakgrund: För att byta föregående års firmatecknare för föreningen måste detta beslutas
officiellt på ett styrelsemöte. De nuvarande firmatecknarna är Michaela Persson, f.d.
ordförande; Elin Colmsjö, f.d. vice ordförande; Erik Forsberg, f.d. kassör.
Styrelsen beslutar att avsätta Michaela Persson, Elin Colmsjö och Erik Forsberg som
firmatecknare. Beslutet fattas kl. 14.58.
9. Tillsättande av firmatecknarna för verksamhetsåret 2017/2018
Bakgrund: De som skall tillsättas som firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018 är Niclas
Hvalgren ordförande; Sara Nuder, vice ordförande; Ivar Wahlstein, kassör.
Styrelsen beslutar att tillsätta Niclas Hvalgren, Sara Nuder och Ivar Wahlstein som
firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018. Beslutet fattas kl. 14.58.
10. Fastställning av ansvarig utgivare för Uttryck
Bakgrund: Patent- och registreringsverket kräver en ansvarig utgivare för föreningens tidning
Uttryck och detta är i UF:s fall ordföranden.
Styrelsen beslutar att tillsätta Niclas Hvalgren som ansvarig utgivare för Uttryck. Beslutet fattas
kl. 14.59.
11. Budget 2017/18
Bakgrund: Se bifogad budget. Wahlstein redogör muntligen för bakgrunden.
Wahlstein har i stort baserat budgeten på Forsbergs förslag. Han har utgått från
resultatrapporten. Det är inga större förändringar från hur budgeten brukar se ut, dock är den
något större än föregående år då MUCFs bidrag är större för höstterminen, och FBAs
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fredsmiljon inte söktes förra året. Den stora skillnaden är att det kommer bli kostnader kring
nya loggan, vilket syns i budgeten. Wahlstein har medvetet planerat för en positiv differens.
Om föreningen går plus ett år kan pengarna användas för att investera, eller läggas i
projektfinansieringspotten. Det är positivt att gå plus, då medlemmarna gynnas av detta. Mer
specifika frågor om budgeten ska tas efter mötet med Wahlstein.
12. Årsmöte 2017
Bakgrund: Utrikespolitiska föreningens årsmöte äger vanligtvis rum i oktober och styrelsen
bör besluta om ett lämpligt datum. En inbjudan måsta vara alla Utrikespolitiska föreningens
medlemmar tillhanda senaste tre veckor innan årsmötet äger rum. Denna inbjudan bör skickas
ut med verksamhetsårets första medlemsbrev. För att detta ska överensstämma med att inbjudan
skickas ut i tid föreslås att årsmötet planeras till slutet av oktober, förslagsvis söndagen den 15
eller 22 oktober.
Styrelsen beslutar att förlägga årsmötet 2017 till den 15:e oktober. Beslutet fattas kl. 15.06.
13. Finansierings-, ämbetspersons-, ekonomisk samt projektbidragspolicy
Bakgrund: Se bilagor. Föreningen har ett antal policies för skötseln och hanteringen av olika
aspekter i föreningen som är viktigt för styrelsen att veta om. Hvalgren redogör muntligen för
innehållet i dessa.
Hvalgren framhäver att det är viktigt att alla i styrelsen är medvetna om dessa policies. Han
berättar om ett lyckat projekt delvis finansierat av UF från förra året, och uppmanar alla att
informera medlemma och olika verksamheter om denna möjlighet. Styrelsen diskuterar fram
hur mycket pengar som är rimligt att bidra med. Rosenlund undrar om hur länge innan
projektets början grupper måste söka, och Hvalgren informerar att dessa pengar inte går till den
vanliga verksamheten.
Torres Ahlqvist finner vissa oklarheter i ämbetspersonspolicyn, och anser att den behöver
redigeras. Hvalgren informerar om att styrelsen kan skriva nya policydokument om så behövs.
14. Folkuniversitet
Bakgrund: Ett inslag i finansieringen av föreningen är studiecirkelsamarbetet med
Folkuniversitetet. Alla styrelsemedlemmar kommer behöva gå en utbildning i
studiecirkelregistrering, och under verksamhetsåret registrera cirklar för att vi ska motta bidrag.
Nuder redogör muntligen.
Nuder berättar att UF:s kontaktperson vid Folkuniversitetet kommer till mötet för att berätta
mer.
15. UFS
Bakgrund: Utrikespolitiska förbundet i Sverige (UFS) är föreningens riksförbund. Almquist
förklarar vad förbundet gör och föreningens relation till det.
Almqvist vill påminna om hur man kan engagera sig i UFS. Projektgrupper tillsätts av styrelsen,
t.ex. för att planera forumhelgen, och det finns möjlighet att engagera sig i något av UFS utskott.
Almqvist undrar om det finns det intresse att dela Uttrycks mest populära artiklar på UFS
hemsida, och Berling och Nilsson ställer sig positiva till detta. Detta är en del i UFS arbete att
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framhäva det bästa hos medlemsföreningarna förklarar Almqvist. UFS kommer anordna
utbildningar i kommunikation och marknadsföring, och undrar vilket behov PR-ansvariga har.
UFS kommer basera utbildningarna på det behov som finns hos medlemsföreningarna.
Almqvist kommer hålla övriga styrelsen uppdaterad löpande på UFS arbete.
16. Kassaansvariga
Bakgrund: Minst 8 kassaansvariga skall väljas till varje termin. Dessa har ansvar för
kassaskrinen när de används, samt koden till kassaskåpet. Ordförande, Vice Ordförande och
Kassör väljs automatiskt.
Styrelsen beslutar att tillsätta Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Stenberg, Linderoth, Nilsson,
Almqvist, Brolén, Torres Ahlqvist och Lundin Glans som kassaansvariga under höstterminen
2017. Beslutet fattas kl. 15.24.
17. Avtal gällande förbundsadministratören
Bakgrund: Förbundsadministratören är anställd av UFS för att sköta dess administration och
bistå medlemsföreningar i vissa frågor. Tidigare har administratören hyrt kontorsutrymme till
stor kostnad. Föregående styrelse öppnade för att administratören istället kunde arbeta från vårt
kontor, av ekonomiska skäl. Hvalgren redogör för ytterligare omständigheter. Se även bifogat
avtal.
Berling påpekar att denna punkt hör ihop med arbetsro, och Hvalgren svarar att
förbundsadministratören vet att UF Uppsalas verksamhet går före. Almqvist berättar att hans
arbete är att vara stöd för medlemsföreningarna, och hjälpa dem med med sitt arbete. Därmed
är det en resurs att ha honom här. Nilsson undrar hur mycket tid han kommer spendera på
kontoret, och Hvalgren svarar att ca 4 h i veckan. Almqvist berättar att arbetsbeskrivningen
håller på att konkretiseras, och att han ska skicka ut det som finns till oss i styrelsen. Wahlstein
är orolig att vi inte har plats i förrådet, men Hvalgren säger att de enbart vill förvara saker i
förrådet i samband med t.ex. forumhelg och dylikt.
Styrelsen beslutar att ingå avtalet om förbundsadministratörens arbetsplats med UFS. Beslutet
fattas kl. 15.31.
18. Get Active-mingel, utgifter
Bakgrund: Get Active-minglet kommer i år hållas på GH-nation den 12:e september. De
kostnader som styrelsen behöver godkänna är för uthyrning av lokal, personalkostnad för en
(då en från nationen måste vara där de timmar vi har hyrt lokal) samt fika. Fika-kostnaden har
vi höftat lite då vi ännu inte vet hur mycket den delen kommer kosta, vi har sannolikt överdrivit
kostnaderna för att vara på den säkra sidan.
Lokalen har en grundavgift 1000 kr + personalkostnad för en person. Rosenlund och Linderoth
har lagt till kostnader för fika, godis etc. 2500 är i överkant, och vad pengarna används till
specifikt beror lite på vad styrelsen vill ha med.
Styrelsen beslutar att avsätta 2500 kronor till anordningen av årets Get Active mingel. Beslutet
fattas kl. 15.34.
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Ordförande ajournerar mötet kl. 15.35.
Mötet återupptas kl. 15.56
19. Karriärverksamheten
Bakgrund: Stenberg redogör för möjligheterna för den nystartade karriärverksamheten.
Stenberg har pratat med förra karriäransvarige i UpF Lund för inspiration, då de har en väldigt
välutvecklad karriärverksamhet. Stenberg har diskuterat med Hvalgren om att bygga upp något
lite mer långsiktigt, men avser börja i liten skala. Karriärverksamheten kommer ha två
huvudfokus: karriärseminarier samt ett mentorsprojekt.
Karriärseminarierna kommer gå ut på att en erfaren person med karriär inom utrikespolitik
bjuds in, och håller ett seminarium med en grupp på 10-15 personer. Stenberg funderar på att
antingen, likt UpF Lund, ha ett ”paket” på förslagsvis fyra seminarier som personer får skriva
upp sig på, eller att enbart ha enskilda seminarier. En fördel med att ha ett paket är att det blir
ett långsiktigt åtagande och ökar chansen att deltagarna kommer dit väl förberedda. Det blir
även enklare att marknadsföra. Dock kan det avskräcka vissa deltagare som inte vill boka upp
alltför många tillfällen i förväg. Stenberg är positivt inställd till att styrelsen föreslår kandidater
till verksamheten, och samarbetar gärna med programverksamheten. Wahlstein undrar om
verksamheten kommer vara tvåspråkig, och Stenberg att det får bero på intresse. Berling ställer
sig positiv till ett seminariepaket, då det för ovana medlemmar kan förtydliga vilken typ av
event det är. Torres Ahlqvist är också positiv till ett paket, men tror att det kan bli svårt för vissa
potentiella deltagare att boka upp sig på så många träffar i förväg. Stenberg planerar ett
seminariepaket till våren, men avser ändå att börja så smått på hösten t.ex. med föreläsare från
programgruppens föreläsningar. Herold ställer sig positiv till ett samarbete. Stenberg är öppen
för förslag från styrelsen, och vill gärna att styrelsen ska involvera sig.
UpF Lund har ett välutvecklat mentorsprojekt med diplomatiska föreningen som utgör en
mentorspool, där de matchar ihop 20 ansökanden med var sin mentor. Detta är svårt att
efterlikna menar Stenberg, då det kräver många år av uppbyggnad. Det kan vara svårt att hitta
mentorer som dels har viljan men även meriter nog för att kunna vara mentor. Ett alternativ är
att undersöka tidigare styrelsemedlemmar i UF som potentiella mentorer. Bishop tror att många
i styrelsen har tips på potentiella mentorer. Rosenlund påpekar att det finns alumnnätverk i
Uppsala som kan vara en resurs. Berling menar att varumärket diplomatiska klubben är så starkt
att det är svårt att efterlikna. Hvalgren säger att det har varit på kartan att starta alumnnätverk
väldigt länge. Det har funnits viss alumnkontakt, men det har aldrig blivit en alumnförening.
Hvalgren tycker att det skulle vara kul att ha och bra för föreningen, men har själv ej
förutsättningarna för att dra i projektet. Enoksson tror att det finns stort intresse i föreningen.
Wahlstein menar att majoriteten av UF:s aktiva medlemmar är recentiorer som är långt ifrån
arbetslivet, vilket kan försvåra projektet. Rosenlund invänder och tror att det skulle lyfta fram
en del av medlemmar i UF som funnits, men som inte synts så mycket tidigare.
Det finns även rum för studiebesök och work-shops i karriärverksamheten. Torres Ahlqvist
tycker att det är viktigt att det finns informella delar av karriärverksamheten också. Mer
informella träffar kan ske med förslagsvis föreläsare. Berling påpekar att studiebesök tidigare
har organiserats av aktivitetsgruppen, och Linderoth förklarar att den erfarenhet som finns kan
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föras över till karriärverksamheten. Hvalgren säger att aktivitet kan fortsätta med studiebesök
om de vill, då karriärverksamheten är nystartad.
Nilsson undrar om karriärverksamheten kommer ta över Career Day. Stenberg förklarar att så
är fallet, men en ämbetsperson kommer fortfarande ha det som sin huvudfokus för att
karriärverksamheten ska kunna utvecklas separat. Herold undrar om all verksamhet kommer
vara nischat på utrikespolitik, då han tror att det finns ett behov/intresse av alternativa karriärer.
Stenberg svarar att det kan vara meningen med att ha ett seminariepaket, där olika karriärer kan
visas upp, men det bör finnas en koppling till utrikespolitik. Torres Ahlqvist påpekar att det är
det UF handlar om. Hvalgren menar att allt som är internationellt är relevant. Stenberg vill inte
ha för nischad verksamhet, men en tydlig koppling till utrikespolitik. Stenberg planerar att
anordna 3-5 event under hösten.
Stenberg avviker kl. 16.24.
20. Utlysande av UMUN-projektledare för verksamhetsåret 2017/2018
Bakgrund: Uppsala Model United Nations arrangeras varje år av UF Uppsala i samarbete med
FN-förbundet i Uppsala, och förenings roll i det består i att utse projektledaren för UMUN varje
år. Då ingen kandidat för att leda projektet har gjort sig tillkänna, kan posten utlysas
tillsammans med ämbetsposterna.
Torres Ahlqvist påpekar att många i styrelsen har dålig insikt i UMUN och vad som krävs av
projektledaren, och undrar efter vilka kriterier denne ska väljas ut. Hvalgren kommer styra
rekryteringsprocessen med förra årets projektledare. Torres Ahlqvist undrar om förenings roll
i projektet, och Hvalgren berättar att projektledare och vice projektledare skapar en arbetsgrupp
som sköts som ett utskott inom UF. Bishop uppmanar alla att läsa på till nästa möte för att få
koll på projektet. Wahlstein undrar om tiden räcker till, och om en vice är vald.
Rekryteringsprocessen har inte påbörjats berättar Hvalgrenen, och risken finns att det inte blir
av då det är kort om tid.
Styrelsen beslutar att utlysa posten för UMUN-projektledare för UMUN 2018. Beslutet fattas
kl. 16.29.
21. Fotograf-ämbetsperson
Bakgrund: Föreningen har i exponeringssyfte ett stort intresse av att fotografera och publicera
bilder på evenemang och medlemmar. Enoksson och Bishop redogör ytterligare.
Ämbetspersonen ska fota alla UF:s event, och även Uttryck vill ha mer bilder. Alla i styrelsen
ställer sig positiva till förslaget.
Styrelsen beslutar att utlysa posten som fotograf för perioden 2017/2018. Beslutet fattas kl.
16.32.
22. IT-ansvarig/Webmaster-ämbetsperson
Bakgrund: Se bifogad motion “Webmaster / IT-ansvarig”.
Lundin Glans redogör för fördelarna med att ha en ämbetsperson som är ansvarig för framför
allt hemsidan. Dock kan det vara svårt att definiera ansvarsområdet, och oklart under vilken
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styrelsepost ämbetsposten ska ligga. Nilsson berättar att det finns budget för ökad säkerhet på
hemsidorna, trots att Torres Ahlqvist påpekar att Wordpress är mycket hackbart. Almqvist
ställer sig positiv till posten, men vill undersöka vad förbundsadministratören kan hjälpa till
med nu då tjänsten höjts till 100 %. Wahlstein är också positiv, men tror att rekryteringen kan
bli svår och tycker att vi hellre ska utveckla vidare kunskaper inom styrelsen. Torres Ahlqvist
tycker att det finns ett behov av ämbetsposten. Nilsson oroar sig för att det inte kommer finnas
nog med arbetsuppgifter. Torres Ahlqvist invänder, och menar att arbetsbördan inte behöver
vara så stor för att berättiga en ämbetspost. Hvalgren anser att det finns mycket att göra med
hemsidan. Rosenlund tror att det finns stort intresse på Ångströms, där de ska marknadsföra
starkt.
Efter en omröstning kommer styrelsen fram till att posten ska kallas IT-ansvarig/Head of IT.
Arbetet kommer innefatta webutveckling och IT-support. Hvalgren säger att alla kan höra av
sig med förslag kring arbetsbeskrivningen.
Styrelsen beslutar att utlysa posten IT-ansvarig/Head of IT för perioden 2017/2018. Beslutet
fattas kl. 16.47
23. Utlysning av ämbetsposter
Bakgrund: Utlysning av ämbetsposter samt deadline för tillsättningarna skall bestämmas.
Även antal ämbetsposter som ska utlysas skall bestämmas. Karpefors yrkan finns som bilaga.
Alla har färdiga utlysningsdokument som ska skickas till Hvalgren inom tre dagar. De nya
posterna behöver beskrivningar. Fotografen hamnar under PR. IT-ansvarig ligger gemensamt
under medlemssekreterare, PR och webbredaktör. Hvalgren går igenom med alla
styrelseledamöter om deras behov av ämbetsperson(er).
Styrelsen beslutar att utlysa posterna reseassistent, aktivitetsassisten, programassistent, vice
webbredaktör, layoutansvarig, redaktörer, PR-assistenter och karriärassistent för perioden
2017/2018. Beslutet fattas kl. 16.57.
24. Kontorsåtkomst för förbundsordförande och förbundssekreterare
Bakgrund: Ordförande i UFS, Oscar Theblin, och sekreterare, Sakke Teerikoski, studerar nu
på Uppsala Universitet. I syfte av ren trevlighet, och för att vårda relationerna till riksförbundet,
kan de ges åtkomst till UF-kontoret.
Nilsson, Wahlstein, Torres Ahlqvist och Bishop ställer sig tveksamma till förslaget. De anser
att det är odemokratiskt att styrelseledamöter från UFS ska ha större tillgång till kontoret än UF
Uppsalas ordinarie medlemmar. Dessutom anser de att kontoret främst bör finnas till för UF
Uppsalas verksamhet. Att det enda syftet skulle vara att det är symboliskt fint är inte ett nog
starkt argument hävdar de. Hvalgren påpekar att vi har mycket samröre med UFS, och då
förbundsadministratören kommer sitta här, kommer en del av UFS arbete ske här naturligt.
Genom att inte ge dem tillgång skickar vi en dålig signal till UFS, och en konflikt känns onödig.
En paus tas i diskussionen, då UF:s kontaktperson från Folkuniversitet tillfälligt deltar på mötet
för att berätta mer om studiecirklar och utbildningen styrelsen ska gå. Nuder avviker tillfälligt
från mötet för att samtala med kontaktpersonen.
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Diskussionen återupptas. Herold anser att ökad tillgång visar att vi tar samarbetet med UFS
seriöst. Almqvist menar att UFS verksamhet inte är skild från UF Uppsalas, utan att vi hjälper
varandra. UFS kan ge stöd och utbildning till UF Uppsala, och därmed ligger det i vårt
egenintresse att ge tillgång till dem. Det minskar avståndet mellan medlemmarna och presidiet
i UFS. Dessutom är presidiet i UFS förtroendevalda av oss, och Herold instämmer. Hvalgren
tillägger att det inte handlar om jättemycket tid. Wahlstein påperkar att de ändå kan vara här,
utan extra tillgång till kontoret. Nilsson argumenterar för att presidiet i UFS inte bör stå över
UF Uppsalas egna medlemmar. Bishop tror inte att det skulle påverka oss negativt, men vill
inte att UFS ska ha ett fäste i Uppsala, då de ska vara lika tillgängliga för alla 13
medlemsföreningar. Det kan skapa praxis att UFS-medlemmar som pluggar i Uppsala får
tillgång till kontoret. Berling menar att argumentet att de inte är ”vanliga” medlemmar kan
skapa en hierarkisk struktur, och att alla medlemmar inte är jämlika. Herold åberopar den
praktiska sidan av det hela. Torres förstår Almqvists argument om utbyte och kunskap, men
menar att det kan vara nyttigt att ha en skiljelinje mellan de två organisationerna. Albo håller
med och påpekar att UF Uppsala och UFS är skilda organisationer. Bishop vill förtydliga att
hon inte tror att avtalet är negativt för någon av organisationerna i sig, men för hela
riksorganisationen kan det vara negativt med favorisering över tid. Almqvist påpekar att UFS
inte är ”chefer”, utan att det skapas underifrån av medlemsorganisationerna. Han ser avtalet
mest som en pragmatisk lösning och ser inga egentliga nackdelar. Tror att det i grund är positivt
för vår verksamhet att minska avståendet mellan UFS och UF Uppsala. Torres Ahlqvist anser
att extra access enbart rättfärdigas av tydliga arbetsuppgifter, och Almqvist påminner om att
ideellt engagemang sker mycket på kvällar och helger.
Styrelsen tar beslut genom votering. Resultatet blir 4 för, 9 emot (Nuder är frånvarande under
voteringen). Styrelsen beslutar att inte ge Oscar Theblin samt Sakke Teerikoski tillgång till
UF-kontoret. Beslutet fattas kl. 17.26.
25. Minnesceremoni för Karl Petterson
Karl Petterson är en bot som har varit administratör för ”UF events”-gruppen på Facebook.
Då detta inte ser särskilt professionellt ut kommer boten sluta användas.
26. Språkbyte Facebook
Bakgrund: (Text från Enoksson och Bishop) För att leva upp till vår tvåspråks-policy menar vi
att namnet på UF:s Facebooksida bör bytas till engelska. Vi har särskilt märkt detta behov på
välkomstmottagningar där det svenska namnet lett till onödiga komplikationer. Däremot tror vi
inte att ett byte till engelska skulle orsaka motsvarande problematik för våra svenskspråkiga
medlemmar. På mötet bör vi även diskutera vad det exakta namnet på engelska bör vara, det
vill säga den direkta översättningen ”international affairs” eller det kanske mer vedertagna men
mindre ordagrant korrekta ”foreign affairs” som t.ex. UPF Lund har använt.
Bishop och Enoksson vill byta namnet på Facebooksidan till ”Uppsala Association of
International/Foreign Affairs”. Ett namnbyte till ”foreign affairs” kommer bli mer korrekt, men
posters och dylikt kommer verka utdaterade och textloggan måste bytas ut. Wahlstein tycker
att namnbytet ska i samband med lanseringen av den nya loggan. Almqvist berättar att UFS vill
byta namn till UFS även på engelska, för att göra det mer enhetligt och för att ingen kommer
ihåg SAIA. Han anser att styrelsen bör trycka på UF som varumärke. Nilsson tycker att ”foreign
affairs” är ett bättre alternativ, för då fungerar UF även på engelska. Torres Ahlqvist tycker att
vi ska göra bytet samtidigt, då det är ett bättre alternativ än att byta namn två gånger. Hvalgren
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menar att man bör göra bytet nu då vi är i en rekryteringsperiod. Herold tycker att det nya
namnet ska kungöras i samband med releasepartyt för den nya loggan. Enoksson vill byta
namnet nu, då det är svårt för internationella studenter att hitta Facebook-sidan. Torres Ahlqvist
och Bishop tycker att det blir rörigt med namnbyte nu, då roll-ups och posters kommer ha fel
namn. Styrelsen kommer överens om att PR får bestämma hur och när namnbytet sker.
Rosenlund föreslår att byta namnet på Facebooksidan till ”UF Uppsala”.
Styrelsen beslutar att byta föreningens engelska namn (på sikt) till ”Uppsala Association of
Foreign Affairs”. Beslutet fattas kl. 17.42
Styrelsen beslutar att för tillfället byta namn på Facebook-sidan till ”UF Uppsala”. Beslutet
fattas kl. 17.43.
27. Kickoff
Bakgrund: Kickoffen närmar sig och viktig info kommer att diskuteras.
Nuder och Hvalgren berättar om planeringen inför kick-offen, en tradition för att den nya
styrelsen ska lära känna varandra bättre. Kick-offen kommer vara på Hvalgrens landställe.
Den kommer vara ungefär från lördag vid lunch till söndag lunch/eftermiddag. Aktiviteter
kommer vara samarbetsövning, lekar, prat om stresshantering och dylikt.
28. Ledarskapsutbildning och stress
Bakgrund: Under ett år i styrelsen är det bra att få tillgång till olika verktyg gällande
stresshantering, gruppdynamik och konflikthantering. Arbetsbördan kan också bli stor och det
är viktigt att betona nödvändigheten av att ta det lugnt ibland.
Stress och utbrändhet har varit ett stort och återkommande problem inom styrelsen i UF
Uppsala, och detta bör undvikas. Hvalgren kommer ha utvecklingssamtal med
styrelsemedlemmar löpande under hösten, för att se om något behöver mer hjälp. En tidigare
styrelsemedlem håller ledarskapsutbildningar, som är en möjlighet om det finns intresse i
styrelsen. Nuder berättar att cirkelledarutbildningen på Folkuniversitetet har
ledarskapselement. Torres Ahlqvist och Berling ställer sig positiva till att gå båda kurserna.
29. Affischeringsrutiner
Bakgrund: Affischering är en viktig del av styrelsearbetet och styrelsen behöver enas över ett
affischeringsschema.
Bishop och Enoksson berättar att ett affischeringsschema fanns förra året, som dock inte
fungerade bra. Till sist delegerade PR ut till olika poster, och det gick bättre. De kommer ge
ut ett schema, men tills dess är det bra om folk erbjuder sig. Affischering kommer ske på
campus, vissa nationer och bostadshus. PR kommer delegera tills vidare.
30. Arbetsro på kontoret
Bakgrund: Styrelsen behöver enas över riktlinjer för ljud och beteende på kontoret.
Tidigare har det funnits klagomål på att det är högljutt på kontoret. När verksamheterna är igång
kan det bli svårt att hitta möjlighet att arbeta i tysthet. Om någon arbetar bör man inte dra dit
ett gäng kompisar anser Hvalgren, då det är viktigt att respektera andras arbetsro. Kontoret kan
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bokas genom lappen på dörren. De olika grupperna bör ha varsin dag då de använder kontoret
för möten. Hvalgren säger att man måste anpassa sig efter den som bokat rummet.
31. Tillgänglighet på engelska samt översättning av hemsidan
Bakgrund: Det har länge varit aktuellt med en utökning av UFs tillgänglighet för
internationella studenter och engelsktalande. Det har bland annat talats om att ändra
arbetsspråket till engelska. Den nya hemsidan är i nuläget endast läsbar på svenska, det är alltså
dags att översätta den till engelska också.
Hvalgren påminner om UF:s mål att vara en tvåspråkig förening. Alla i styrelsen tycker att
hemsidan ska vara på båda språken. Ett senare mål för IT-ansvarig är att utveckla en
översättningsknapp på hemsidan. Lundin Glans ska göra texter på två språk så snart som
möjligt.
32. Uppdatering av information på hemsidan
Lundin Glans ska uppdatera alla texter på hemsidan, och styrelsebilder ska läggas upp efter
att de har tagits.
33. Inköp av kaffe
Bakgrund: Kaffe konsumeras under året i stor mängd och för att förenkla och spara pengar
kan det köpas in över internet. Matsmart är enligt Hvalgrens undersökning det billigaste
alternativet, till 25 SEK per paket Lindvalls kaffe. Antal behöver även bestämmas.
Herold berättar om Axfood Snabbgross, en outlet som säljer bulk till organisationer, där han
ska kolla upp vad kaffe skulle kosta. Då kaffe ingår i den planerade fika-budgeten får grupperna
bocka av hur mycket de använder anser Wahlstein. Styrelsen kommer fram till att ungefär 125
paket bör beställas. 3321 kr kommer det kosta, inklusive frakt. Styrelsen avvaktar Herolds
förslag, men tar beslut om utgiften.
Styrelsen beslutar att avsätta 3321 kr. för inköp av kaffe. Beslutet fattas kl. 18.20
34. Föreläsning med Jan Eliasson
Bakgrund: Föreningen organiserar den 22:a september en föreläsning av Jan Eliasson, och
programverksamheten har efterfrågat assistans. Herold redogör muntligen.
Sörme och Herold behöver hjälp mellan 13.00–20.00. Hvalgren, Wahlstein, Enoksson, Torres
Ahlqvist, Nilsson, Nuder, Albo och Linderoth erbjuder sig att hjälpa till.
UF får även bjuda in några gäster till mottagningen efter föreläsningen. I första hand bör
dessa vara ämbetspersoner, sen presidiet i föreningar såsom UPS, UPaD, Pax et Bellum
exempelvis.
35. Övriga frågor
Herold hade anmält en punkt till mötet som inte kom med i dagordningen (se bifogad motion).
Det kommer tillkomma en kostnad på 1000-1400 kronor för föreläsaren Sven Gerst, då det
hotell programgruppen brukar använda var fullbokat. Hvalgren föreslår att styrelsen röstar om
att bevilja en extra kostnad på 1500 kronor.
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Styrelsen beslutar att bevilja en kostnad på 1500 kronor i samband med Sven Gersts föreläsning.
Beslutet fattas kl. 18.29.
Styrelsen måste godkänna Wahlsteins budgetförslag, då detta missades under punkten budget.
Styrelsen beslutar att acceptera budgeten för verksamhetsåret 2017/2018. Beslutet fattas kl. kl.
18.31.
Bishop tänker genomföra en presentation av styrelsen på Instagram. Hon uppmanar alla att
skicka in en bild på sig själva innan den 12/9.
36. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Styrelsen beslutar att hålla nästa styrelsemöte den 1/10 kl. 14.00. Beslutet fattas kl. 18.34.
Nuder åtar sig att vara fikaansvarig.
37. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 18.35.
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