Uppsala den 10 februari 2016

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 10 februari
2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnas kl. 17.09
Närvarande: Åström, Runold, Englund Davidsson, Brors, Marköö, Ingemarsson, Hernnäs,
Persson
Frånvarande: Gzrechnik Mörk, Aldin, Pålsson, Hallerby, Gladh
Firmatecknare: Linnéa Åström, ordförande; Vendela Runold, vice ordförande; Linnea
Englund Davidsson, kassör.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Brors väljs till sekreterare kl 17.10 och Persson och Englund Davidsson till justerare kl 17.10.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Dagordningen godkänns kl 17.11.
Åström, Englund Davidsson anmäler övriga frågor.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och finns på hemsidan.
Marköö lämnar 17.11. Marköö och Gzrechnik Mörk kommer in 17.12.
6. Inadjungering av Marta Lindström från valberedningen och Teodor Sundström
Styrelsen beslutar att inadjungera Marta Lindström och Teodor Sundström kl 17.13.
7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Åström berättar att hon och Runold har arbetat med UMUN och deras
finansiella problem; projektet har blivit nekat bidrag de budgeterat för, vilket har föranlett att
UMUNs ledning ska försöka förhandla sig till befrias från lokalkostnader. Med befintliga
lokalkostnader kommer UMUN att gå 7000 kr back. I kontraktet som UF och UMUN har står
det att eventuella negativa resultat ska bekostas av UF och FN-föreningen. Dock kan detta
problem eventuellt innebära en diskussion om UMUNs fortlevnad, eftersom avtalet också
säger att projektet endast får finnas till om det är självförsörjande. Åström har även haft
möten med UFS samt ordförande i UPF Lund. Runold har planerat kick-offen som äger rum
denna lördag 13 februari. Kick-offen kommer bestå av dels utvärderingsmöten under dagen
och sedan kick-off med tacos och aktiviteter kl 15.30.
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Kassör: Englund Davidsson har lanserat projektfinanseringen och tillhörande marknadsföring
och medlemmar kan nu söka finansiering ur projektpotten. Hon har även jobbat med
ordförande och vice ordförande gällande bidragsredovisning och -ansökan från MUCF och
Forum Syd.
Medlemssekreterare: Brors har utöver det vanliga rutinarbetet sammanställt ett utkast till
miljöpolicy. Hon har även börjat planera arkivering för medlemskort samt börjat skriva på en
lathund.
Programsekreterare: Gzrechnik Mörk och Marköö berättar att många kontaktar dem för att få
komma och föreläsa vilket underlättar arbetet. Tyvärr är könsfördelningen fortfarande ojämn.
Göran Persson hinner inte föreläsa under våren, men programsekreterarna tänker passa på att
boka in ett datum under hösten med honom. Jesper Söder-föreläsningen blev mycket lyckad.
Hans Rosling ska föreläsa på Kulturnatten och UF har blivit tillfrågade att vara
samarbetspartners med Svenska Afghankommittén.
Aldin kommer in 17.20.
PR-ansvariga: Aldin och Pålsson har fått en ny assistent i Jesper Boman.
Affischeringsschemat är klart till helgen och den nya grafiska profilen likaså.
Redaktörer: Ingemarsson har haft tre intensiva veckor. Hon har utvärderat och planerat våren
med assistenterna. Efter Hallerbys avgång har assistenterna automatiskt tagit mer ansvar.
Ingemarsson har även en ny layoutansvarig i Henrik Nyström. Hon poängterar även att
webbtidningen och dess egna hemsida behöver utvecklas.
Aktivitetsansvarig: Persson har planerat gasquen som ska hållas den 9 april. Den 22 februari
kommer affischeringen att börja och 7 mars biljettförsäljning. Alumnföreningen Pax et
Bellum vill ha ett samarbete med UF gällande en temavecka i maj kring sexuellt våld i
konfliktdrabbade områden och Persson funderar på att lägga fundraisern i samband med detta.
Kvinna till Kvinna vill anordna en liknande fundraiser som förra året, den 8 mars, och de kan
eventuellt ansvara för planeringen i större grad än förra året. Persson har anordnat ett
studiebesök till UNESCO nästa torsdag (18 februari) kl 15.00.
Reseansvarig: UFS-representant: Hernnäs hade styrelsemöte förra veckan och det pratades då mycket om
UFS-konventet. Hon framförde våra synpunkter på konventet men många andra i
förbundsstyrelsen var mer positiva än vad Hernnäs hade förväntat sig. Det är ett styrelsemöte
igen i slutet av februari och ämnet ska tas upp igen då. UF Uppsalas ståndpunkt är sedan
tidigare ganska tydligt negativ men nya åsikter är självklart välkomna. Hernnäs har även
startat en konversation med UPF Lund angående en diskussion om fördelningen av MUCFbidraget samt diskuterat detta med Åström, Runold och Englund Davidsson. Vice ordförande i
UFS har lagt fram ett förslag om att, istället för att utforma en vision, arbeta fram ett längre
strategidokument som ska sträcka sig över en längre tidsperiod. Det är även en grupp i
förbundsstyrelsen som uppdragits att utforma riktlinjer för alla UFS-representanter i lokala
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UF-styrelser, som UF Uppsala föreslagit. Hernnäs har även fått information om att
studiebesök till andra UF-föreningar inte kan finansieras av UFS.
Radioansvarig: 8. Fastställande av PC-beslut: Nytt avtal med tryckeriet
Bakgrund: Som diskuterades på förra styrelsemötet skall vi nu rösta om sänkning av antalet
Uttryck från 4 per verksamhetsår till 3 per verksamhetsår. De senaste åren har mer och mer tid
lagts på att producera tidningen, varpå även kvaliteten har ökat. I dagsläget är kräver 4
nummer mycket mer tid än tidigare år, och kräver därför mer av redaktionen. I och med
webbtidningens utveckling kan ett större antal artiklar ges ut, så det vi förlorar på ett sänkt
antal tryckta tidningar är marknadsföringen det ger. Nackdelen är alltså att vi förlorar
marknadsföring med ett nummer mindre, men då tidningen numera håller en väldigt hög
kvalitet bör detta väga upp för det minskade antalet.
Tryckeriet har skickat en ny offert och ett nytt avtal som löper ut vid årsskiftet istället för vid
sommaren som det tidigare gjort. Fördelen med detta är att det inte är en ny styrelse som
behöver fatta ett så stort beslut som ett ändrat tryckeriavtal nästa gång. I avtalet står det "2-3"
Uttryck per år, detta innebär endast ett utrymme för nästa redaktion att inte trycka två nummer
på hösten, utan att trycka ett i år, och två nästa vårtermin.
Styrelsen beslutar att fastställa PC-beslutet om nytt avtal med tryckeriet kl 17.31.
9. Fastställande av PC-beslut: Utlysning av Redaktör
Bakgrund: Då Hallerby begärt att avgå utlystes posten även på PC-beslut så att en tillsättning
skulle kunna ske så snart som möjligt.
Styrelsen beslutar att fastställa PC-beslutet om utlysning av posten som redaktör kl 17.31.
10. Avsättande av Redaktör
Bakgrund: David Hallerby har meddelat att han vill avsluta sitt förtroendeuppdrag av
personliga skäl.
Styrelsen beslutar att avsätta David Hallerby från posten som redaktör 17.31.
Marta Lindström och Teodor Sundström kommer in på mötet 17.32.
11. Val av ny radioansvarig
Bakgrund: Valberedningen kommer att presentera deras kandidat till posten som
radioansvarig. Teodor Sundström kommer även att få presentera sig. Sedan kommer vi att föra
en diskussion innan vi går till omröstning.
Deras rekommendation är som lyder:
”Teodor har tydliga idéer om hur han vill arbeta med och utveckla radion, samt en insikt i
radioarbetet som sådant. Han har dessutom en relativt god förståelse för styrelsearbetet. Vi ser
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att han kommer att kunna utgöra en viktig bro mellan radion och övriga UF, och att han är väl
lämpad att hantera eventuella utmaningar som kan uppstå under arbetets gång. Därför
rekommenderar vi att styrelsen väljer Teodor till radioansvarig.”
Lindström läser valberedningens rekommendation och nominering. Sundström presenterar
sig; han har varit i Radio UF sedan början av HT 15. Ingemarsson frågar Sundström om hans
planer för radion och han berättar att gruppen i stort har en plan för våren, som han visar för
styrelsen; bland annat en längre temaperiod om socialismen i Sydamerika. Han berättar även
att gruppen just nu består av åtta/nio personer. Gzrechnik Mörk uttrycker en önskan om att
samköra programverksamheten med radioprogrammet och på så sätt få inspiration till
bokningar av föreläsare.
Lindström och Sundström lämnar mötet 17.42.
Styrelsen beslutar att välja Clara Marköö till rösträknare kl 17.43. Styrelsen röstar under
stängd votering.
Lindström och Sundström kommer in 17.45.
Styrelsen beslutar att välja Teodor Sundström till posten radioansvarig för verksamhetsåret
2015/2016 kl 17.47.
Lindström lämnar mötet 17.47.
Mötet tar paus 17.47. Mötet öppnas 17.58.
12. Tillsättande av PR-assistent, Jesper Boman
Bakgrund: Kommunikatörerna har valt Jesper Boman till ny PR-assistent då han tidigare
visat goda färdigheter inom layout genom sin tidigare post som Radioansvarig.
Styrelsen beslutar att tillsätta Jesper Boman till posten PR-assistent för verksamhetsåret
2015/2016 kl 17.59.
13. Tillsättande av Layoutansvarig, Henrik Nyström
Bakgrund: “Henrik har tidigare varit aktiv inom UF som PR-assistent våren 2015 och är
därför väl insatt i föreningens arbete. Utöver ett gediget intresse för och skicklighet inom
grafisk design har han även stor erfarenhet av redaktionsarbete då han läst media och
kommunikation. Henrik är den enda som sökt posten, vilket dock inte är en anledning till att
han är den som tillsätts, då jag som redaktör är övertygad om att han kommer tillföra mycket
kunskap, engagemang och idéutveckling. Personer som arbetat med honom tidigare beskriver
honom som driftig och begåvad.”
Styrelsen beslutar att tillsätta Henrik Nyström till posten layoutansvarig för verksamhetsåret
2015/2016 kl 18.01.
14. Grafisk profil
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Bakgrund: Aldin har arbetat vidare på den grafiska profilen efter den feedback han fått av
styrelsen och skall visa upp arbete.
Det nya förslaget är inte helt klart men Aldin berättar om ändringarna; till exempel är
visitkorten vita istället för blå. Han kommer att lägga fram tre förslag som styrelsen ska få ta
ställning till, eventuellt på ett extra styrelsemöte som kanske hålls på lördag i samband med
kick-offen.
15. Studieresa till Lund
Bakgrund: Åström har fört diskussion med Lunds ordförande och datum och bokning av
biljetter bör beslutas om.
Datum för förslag är 11-13 mars. UF kan stå för hela resekostnaderna för dem som vill följa
med. Eventuellt finns det SJ-rabatter från LSU/UFS. Deadline för att annonsera sin önskan
om att följa med är söndag, då biljetterna bokas på måndag. Vad gäller boende så kan man
antingen bo hos någon man känner, hos någon i Lunds styrelse (dock inte särskilt många
platser) eller på hostel, men det är en senare fråga.
16. Utökning av styrelseposter
Bakgrund: Under årets gång har det blivit tydligt att ämbetsposten som Social- och
eventansvarig har komplicerats av att posten inte är en styrelsepost. Missförstånd och
förseningar har uppstått då Brismark ej haft direkt tillgång till vad som sagts i styrelsen. På
grund av denna orsak och att posten är tyngre än de flesta andra ämbetsposter har denna post
varit en styrelsepost ända sedan 1968, då den har hetat ”Klubbmästare”. Posten omvandlades
efterhand till Aktivitetsansvarig och har sen dess förändrats till att göra mycket mer än endast
fester och relaterat. Åström föreslår därför att posten ”Klubbmästare/Social- och
eventansvarig” till nästa år återinförs som styrelsepost (dock med tydliga riktlinjer för posten,
så att det inte uppstår förvirring mellan denna och Aktivitetsansvarig).
Detta bör diskuteras och även vilka fler poster som skulle kunna införas eller om detta behov
finns. Skulle UMUN-projektledaren vara en rimlig styrelsepost? Eller webbredaktör?
Åströms konkreta förslag är att införa posten “Klubbmästare”.
Persson har svårt att se hur man kan utföra riktlinjer för “Klubbmästare” utan att underminera
den posten eller Aktivitetsansvarig. Perssons förslag är att omvärdera hela aktivitetsposten,
eftersom jakten på en aktivitetsgrupp tog upp mycket tid i början av verksamhetsåret. Hennes
förslag innebär en aktivitetssamordnare som har två assistenter; en intern och en extern. En
intern som arbetar med UF-relaterade aktiviteter och en extern som arbetar med t.ex.
studiebesök. Hon ser fördelar med detta då det är lättare att få folk att engagera sig om man
har något tydligt exempel (som gasquen till exempel).
Aldin tycker att samarbetet med en annan person funkar bra och föreslår därför två
aktivitetsansvariga.
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Runold tycker att extern/intern-förslaget är bra, och att två personer på samma post är mer
riskfyllt med tanke på arbetsbördan och eventuella konflikter.
Ingemarsson håller med Runold om problemen med två personer på samma post samt tycker
det skulle vara bra och avlastande för de två assistenterna att inte ha styrelsearbete. Persson
tycker att insynen är något som talar för hennes modell; hittills har det varit svårt för henne att
veta hur mycket hon får ingripa i Brismarks arbete och Brismark har haft svårt med
kommunikationen till och från styrelsen.
Marköö frågar om aktivitetsgruppens existens eller icke-existens och Persson svarar att hon
inte tycker att det ska finnas någon mall. Att utforma mindre och mer temporära
projektgrupper föreslår Marköö och Ingemarsson
Englund Davidsson tycker att Perssons förslag är bra organisatoriskt.
Brors frågar om inte samma problem kommer uppstå som tidigare; alltså att aktivitetsansvarig
riskerar att få alldeles för mycket att göra. Persson tycker att modellen med projektgrupper
har potential att underlätta arbetsbördan.
Ingemarsson frågar om postbeskrivningar av assistenterna och enligt Persson ska det framgå i
utlysningstexterna om posten är intern/extern.
Marköö frågar om dubbel-delegeringen som detta kommer innebära (med
aktivitetssamordnare, dubbla assistenter samt projektgrupper) och Persson tänker att
aktivitetssamordnaren ska vara med på alla möten och ha möjlighet att delegera
administrativa uppgifter men fortfarande ha det övergripande ansvaret.
Marköö och Brors tycker att dubbla assistenter kan riskera att assistenterna får för mycket att
göra och föreslår att utlysa projektgrupper istället, vilket Runold och Englund Davidsson inte
håller med.
Gzrechnik Mörk föreslår två aktivitetsansvariga.
Runold tycker att det är viktigt med tydlig uppdelning, om man har två personer på samma
post. Det skulle enligt Runold vara en säkerhetsåtgärd vad gäller arbetsfördelning och
ansvarstagande och i situationen där någon hoppar av. Detta håller Ingemarsson med om.
Hernnäs håller med Brors om riskerna med två assistenter, och håller inte med Runold; hon
tycker inte att man kan förutsätta att någon kan hoppa av och säger att det är ett lika svårt
problem oavsett organisatorisk modell.
Brors tycker att två aktivitetsansvariga är bättre än två assistenter, eftersom hon tycker att
dubbel-delegering är mer riskfyllt än eventuell ojämn arbetsbörda.
Hernnäs tycker att två assistenter är bra då det känns demokratiskt; att även ämbetspersoner
får mycket inflytande.
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Det finns alltid sammanfattningsvis tre förslag: två assistenter, två ansvariga med tydligt skild
arbetsfördelning eller två ansvariga med självständig arbetsfördelning.
Styrelsen beslutar att smälta denna diskussion och ta upp det igen i framtiden. Vi går vidare
till övriga styrelseposter.
Englund Davidsson tycker att webbredaktören ska sitta i styrelsen; Ingemarsson håller inte
med eftersom hemsidan inte är igång än. Ingemarsson tycker att de vanliga redaktörerna
eventuellt kan ta lite mer ansvar i styrelsen för webbtidningen istället och första känna efter
hur webbtidningen funkar innan man tar beslut om webbredaktörens plats i styrelsen. Hon
tycker inte att man kan ta ställning till denna fråga innan webbtidningen är “up and running”.
Hernnäs tycker att en person som är tydligt ansvarig för webbredaktionen kan sitta i styrelsen
och först arbeta med att bygga upp en redaktion. Englund Davidsson tycker att
webbredaktören behöver sitta i styrelsen för att kunna utveckla verksamheten men
Ingemarsson håller inte med.
Ingemarsson lämnar mötet 19.00.
Hernnäs, Persson, Marköö och Englund Davidsson tycker att webbredaktören ska sitta i
styrelsen eftersom det kan innebära att personen känner mer motivation inför sitt arbete.
Brors, Runold och Englund Davidsson tycker inte att det finns några uppenbara problem med
en ny styrelsepost som webbredaktör; i nuläget har alla styrelseledamöter mycket att göra och
webbtidningen är något vi vill satsa på.
Brors och Englund Davidsson tycker inte det är bra med UMUN-projektledaren i styrelsen, då
den ökade arbetsbördan kan avskräcka kandidater från att söka, medan Persson och Marköö
tycker att det skulle vara bra insynsmässigt, samt att personen kan känna att den har styrelsen
i ryggen.
Mötet tar paus 19.08. Mötet öppnas 19.14.
17. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Bakgrund: Genomgång av förberedelserna i form av verksamhetsplan, postbeskrivningar,
sökastyrelse-mingel, preliminära datum etc för valårsmötet.
Valårsmötet börjar närma sig och samtliga styrelsepostbeskrivningar ska lämnas in och på
nästa styrelsemöte ska det röstas om vilket
datum detta ska äga rum. En kallelse ska sedan skickas ut tillsammans med kommande
medlemsbrev.
Inför valårsmötet ska även en verksamhetsplan inför nästa år skrivas. För att undvika fel i
intäkter och utgifter förväntas alla komma med input. Detta ska sedan presenteras för
medlemmar och röstas igenom. Till det ska även en verksamhetsberättelse skrivas inför
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årsmötet till hösten. Varje styrelsemedlem skriver om sin post och vad de gjort under året. För
att ha en grund att utgå ifrån kommer förra årets planer för varje individuell post att skickas ut
på mail.
Några poster (redaktör, radio, program, resa) skriver utlysningstexter både på engelska och
svenska.
Styrelsen beslutar att sätta deadline för styrelsepostbeskrivningar till 21 februari och
verksamhetsplan till den 10 mars. Lathundar och verksamhetsberättelse tas upp nästa möte,
men de ska vara klara i maj respektive juni.
18. Miljöpolicy
Bakgrund: Brors har arbetat fram ett utkast till en miljöpolicy som styrelsen får ta ställning
till och ha synpunkter på innan den läggs fram som beslut. Se bilaga.
Styrelsen är positiv till miljöpolicyns nuvarande utformning.
Vi pratar om redovisningsunderlag och Englund Davidsson föreslår att hela styrelsen ska
kunna ta del av kraven på olika bidrag och att man därför borde sammanställa ett dokument
med de olika kriterierna och underlagskraven.
19. Inköp av medaljer
Bakgrund: Sedan ett tag tillbaka har frågan om införskaffandet av medaljer till föreningen
diskuterats fram och tillbaka, vilka personer medaljerna skulle tilldelas, samt hur kostnaden
för inköpet skulle hanteras, en summa som med moms uppskattas uppgå till omkring 200
SEK per medalj, med en inköpskvantitet på 50 ex. Under föregående styrelsemöte uppstod
inte enighet i frågan, utan det hela bordlades till detta möte.
Därför presenteras nu ett antal beslutsalternativ, så att styrelsen ska kunna komma fram till
beslut i frågan:
1. Medaljer köps inte in.
2. Medaljer köps in och tilldelas sittande styrelsemedlemmar till självkostnadspris.
3. Medaljer köps in och tilldelas styrelse samt ämbetspersoner till självkostnadspris.
4. Medaljer köps in, men börjar inte utdelas förrän till nästa styrelse.
5. Medaljer köps inte in. Istället köps frackband/tillhörighetsband in som är tillgängliga för
alla medlemmar att köpa till självkostnadspris.
Gladh har skickat in ett meddelande om att hon inte vill köpa in medaljer. Hon tycker inte det
är försvarbart ekonomiskt men även om det är självkostnadspris så finns det ett odemokratiskt
perspektiv, som påminner om elitism och självberömmelse och särskilt eftersom det är en så
liten grupp som får ta del av detta. Medaljer ger, enligt Gladh, fel intryck utåt. Vad gäller
tillhörighetsband har Gladh inte lika stora invändningar.
Runold håller med Gladh, och tycker samtidigt att det är bättre med tillhörighetsband som är
mer inkluderande. Det skulle kosta 20/30 kr per band, vilket gör det till en mer rimlig
investering.
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Hernnäs, Brors och Englund Davidsson håller med Runold och därför även Gladh. Englund
Davidsson tycker det är svårt att ta ställning.
Aldin tycker det är kul med medaljer men att tillhörighetsband är en bra idé. Marköö och
Gzrechnik Mörk håller med. Åström håller också med, men tycker att medaljer är mer av ett
minne än frackband. Sundström är inte insatt, men tycker att det är ett steg mot att bli en
studentförening vilket vi inte är - Runold säger att det är vanligt med den typen av
tillhörighetssymboler i alla typer av föreningar.
Persson föreslår att utveckla vår nuvarande pin, kanske med mindre nål. Åström meddelar att
vi ändå måste köpa in nya pins.
Brors och Sundström tycker inte att inköp av medaljer och tillhörighetsband egentligen går i
linje med UF. Åström tycker att det känns elitistiskt.
Gladh kommer in 19.46.
Eftersom majoriteten uttrycker skepticism mot medaljer tar vi en muntlig preliminär röstning
om inköp av tillhörighetsband.
Alla röstar ja, Brors uttrycker viss tveksamhet och Sundström och Åström tycker inte att det
känns som något UF borde göra.
Englund Davidsson föreslår att styrelsen och ämbetspersoner får tillhörighetsband och att alla
medlemmar har möjlighet att köpa ett band. Brors och Gladh tycker att det är risk att det blir
samma problem som med eventuella medaljer; en elitistisk “uppvisning”. Åström tycker det
finns en symbolik i tillhörighetsband som är skillnad från t.ex. tygpåsar, som kanske också
bara används av en mindre grupp, och Sundström håller med. Hernnäs tycker inte att det är
lika elitistiskt om man är tydlig med alla får köpa.
Marköö ser en positiv aspekt med att ha en tillhörighetssymbol fast man inte är nationsaktiv.
Gzrechnik Mörk tycker att den låga kostnaden talar för tillhörighetsbanden, men han håller
med Sundström delvis.
Englund Davidsson föreslår tillhörighetsband till denna styrelse och ämbetspersoner och sen
får alla andra medlemmar köpa.
Sammanfattningsvis finns det två linjer i diskussionen: att tillhörighetsband är odemokratiskt,
elitistiskt och “icke-UF” eller att tillhörighetsband är ett kul minne, bra för sammanhållning
och tillhörighet samt att banden inte är ett tecken på förtjänst.
Styrelsen röstar under stängd votering. Styrelsen beslutar att välja Michaela Persson till
rösträknare kl 20.02.
Utfallet: Det blir inköp av tillhörighetsband. Det kostar ca 6000 kr för 150 band/50 meter,
alltså 40 kr per band. Vi ska vid ett senare tillfälle avgöra frågan om dessa bara skall finnas
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till självkostnadspris för samtliga eller om de skall delas ut till de som tjänstgjort som
styrelseperson eller ämbetsperson under verksamhetsåret.
Persson går 19.56. Persson kommer tillbaka 19.58.
Styrelsen beslutar att köpa in 50 meter för ca 6000 kr kl 20.11.
Gladh lämnar 20.12.
20. Platser till Almedalen
Bakgrund: UFS har skurit ner på antalet platser till Almedalen som tillfaller varje förening
och vi behöver nu besluta om vilka som skall få åka. Tidigare år har platserna främst
reserverats till tillträdande PSek och ordförande då dessa ska ha möjlighet att värva föreläsare
och knyta kontakter med andra medlemsföreningar i UFS. Detta har dock varit under
förutsättningen att ”vanliga” medlemmar har kunnat söka övriga platser, men då det nu blir
annorlunda behöver vi besluta om detta.
Hernnäs har upptäckt att det i UFS Almedalen-beskrivning finns en redogörelse för deltagare
och reserverade platser som vi i styrelsen inte har diskuterat. Där framgår det att
förbundsstyrelsen har nio reserverade platser med betald resa och boende (sex platser till
avgående/tillträdande presidium och tre platser till övriga i förbundsstyrelsen) medan
lokalföreningarna har två per förening till självkostnadspris. Då vi anser att lokalföreningarna
har mer att tjäna på att resa till Almedalen i form av kontakter och inspiration, känns inte
denna fördelning rimlig. Med vårt stora medlemsantal tycker vi oss vara berättigade till fler
platser, vilket Hernnäs ska föra vidare.
Vad gäller platserna är Pålsson, Englund Davidsson, Runold, Marköö, Persson och Gzrechnik
Mörk intresserade men hela styrelsen tycker att det känns rimligt att platserna går till personer
i den tillträdande styrelsen.
Styrelsen beslutar att UF Uppsalas reserverade Almedalsplatser går till, i första hand,
intresserade personer i den tillträdande styrelsen kl 17.28.
21. Övriga frågor
Åström: Inspektionen av universitetet sker måndag morgon. Radion kommer städa överallt
men efter lördagens middag kommer vi behöva stanna kvar och städa. Representation från
USAs ambassad i Sverige vill komma och träffa UF-medlemmar 8 mars. Styrelsen är positiv.
Angående Roslingföreläsningen som Gzrechnik Mörk berättade om i början av mötet så har
den föreläsningen nu blivit inställd, men han vill komma under hösten istället - i samarbete
med Afghankommittén..
Englund Davidsson: Punkten läggs ned.
Runold påminner om att det är stressutbildning den 18 februari 9-11 på Övre slottsgatan. Det
är även kick-off på lördag och mer info kommer sen.
22. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
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Nästa styrelsemöte bestäms till 1 mars kl 17.00 och Marköö har fikaansvar.
23. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl 20.42.
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