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Uppsala den 18 januari 2016

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 18 januari
2016
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 17.05.
Närvarande: Åström, Aldin, Persson, Brors, Gzrechnik Mörk, Runold, Ingemarsson, Englund
Davidsson, Hernnäs, Gladh, Hallerby, Boman
Frånvarande: Marköö, Pålsson
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 17.06 och Runold och Ingemarsson till justerare kl. 17.06.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns kl 17.06.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Dagordningen godkänns kl 17.06.
Åström, Runold, Englund Davidsson och Gladh anmäler övriga frågor.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns på hemsidan.
6. Inadjungering av Marta Lindström och Sofia Wirell från valberedningen
Styrelsen beslutar att inadjungera Marta Lindström och Sofia Wirell kl 17.07.
7. Inadjungering av Rebecka Heine från karriärdagen
Styrelsen beslutar att inadjungera Rebecca Heine kl 17.07.
8. Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice: Runold och Åström har planerat gasque och haft möten, och generellt haft en
tung arbetsbörda.
Kassör: Englund Davidsson har haft flertalet möten; bland annat med sponsringsansvarig som
kommer sättas i arbete med fast underlag för projektfinansiering. Englund Davidsson har även
arbetat med bidragsansökning samt rutinarbete.
Medlemssekreterare: Brors har arbetat en del med rutinarbete, förfinat rutiner för att
effektivisera våren samt arbetat lite med föreningens miljöpolicy.
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PR-ansvariga: Aldin och Pålsson har haft det lugnt under jul och precis dragit igång PR kring
den första föreläsningen. Aldins utkast till en ny grafisk profil är klart och ska presenteras
under mötet.
Programsekreterare: Gzrechnik Mörk och Marköö har gjort klart programbladet för januari
och februari. Under februari månad kommer det att vara två föreläsningar i veckan, ofta
klockan 18.15 på Ekonomikum. FEMJUR-samarbetet drar även igång under vårterminen och
informationen kring den kommer att gå separat till medlemmarna. Jesper Söder som strider
med Peshmerga i Syrienkriget kommer att föreläsa.
Gzrechnik Mörk lämnar mötet 17.12.
Redaktörer: Ingemarsson och Hallerby har gjort klart förra numret samt börjat söka efter en
ny layoutassistent då Adam Kinnwall har avgått från sin post.
Aktivitetsansvarig: Persson har planerat gasque, eventuellt studiebesök till Bryssel, fler
dokumentärvisningar, Get Active-mingel samt vårens välgörenhetsevent.
Gzrechnik Mörk kommer tillbaka 17.14.
Reseansvarig: Gladhs verksamhet flyter på som vanligt; hon och Colmsjö har regelbundna
möten med de två grupperna. Snart åker resegruppen till Marocko. Det kommer hållas en
mindre föreläsning på fredag om Västsahara i lokalen. Gladh har planerat att börja arbeta på
en policy för reseansvarig, speciellt kring valet av resegruppsmedlemmar.
UFS-representant: Hernnäs har nominerat personer till konventgruppen. Hon ska åka på
styrelsemöte i Lund i slutet av februari samt på årsmöte i Linköping i maj.
Radioansvarig: Boman har valt att avgå från sin post. Avslutningsvis kommer Boman att ha
ett möte med radiogruppen på onsdag.
1. Avsättande av Radioansvarig
Bakgrund: Jesper Boman har valt att sluta på sin post som radioansvarig för UF av
personliga skäl. Han skall även avsättas officiellt för att öppna för någon annan att söka
posten.
Styrelsen beslutar att avsätta Jesper Boman som radioansvarig för verksamhetsåret 2015/2016
kl 17.20.
Boman lämnar mötet kl 17.20.
2. Avsättande av PR-assistent Olle Rosén
Bakgrund: Kommunikatörerna har tidigare uppgivit att en av deras assistenter, trots att ha
suttit länge på posten, inte lyckats tagit sig an den arbetsfördelning som förväntats av honom.
Han har vid flertalet tillfällen blivit informerad om detta men inte visat tecken på att ta sig an
Box 513, 751 20 UPPSALA
www.ufuppsala.se, pg 36 50 10 – 8
Org-nr. 817603-5221

!
de uppgifter som krävts, och då kommunikatörerna behöver avlastningen har styrelsen ingen
annan möjlighet än att avsätta honom.
Styrelsen beslutar att avsätta Olle Rosén från posten PR-assistent kl 17.23.
3. Avsättande av Layoutansvarig Adam Kinnwall
Bakgrund: Adam Kinnwall har meddelat att han vill avsluta sitt förtroendeuppdrag av
personliga skäl.
Styrelsen beslutar att avsätta Adam Kinnwall från posten som layoutansvarig kl 17.24.
4. Utlysning av Radioansvarig
Bakgrund: Då radioansvarig har avslutat sitt förtroendeuppdrag skall posten utlysas på nytt.
Styrelsen beslutar att utlysa posten radioansvarig för verksamhetsåret 2015/2016 kl 17.24.
5. Utlysning av PR-assistent
Bakgrund: Då en ny PR-assistent behöver tillsättas skall denna post utlysas.
Styrelsen beslutar att utlysa posten PR-assistent för verksamhetsåret 2015/2016 kl 17.25.
6. Utlysning av Layoutansvarig
Bakgrund: Då en ny layoutansvarig behöver tillsättas skall denna post utlysas.
Styrelsen beslutar att utlysa posten layoutansvarig för verksamhetsåret 2015/2016 kl 17.25.
Gladh och Persson lämnar 17.26.
Gladh kommer tillbaka 17.27.
7. Byte av Kassa 1
Bakgrund: Som är regel vid årsskiftet kommer Kassa 1 nu att bytas ut. Ordförande, vice
ordförande och kassör kommer att sitta kvar som Kassa 1, men Gladh, Hernnäs, Brors och
Pålsson kommer att bytas ut.
Persson kommer tillbaka 17.28.
Styrelsen beslutar att Aldin, Ingemarsson, Hallerby och Persson blir kassa 1 kl 17.31.
8. Information från Valberedningen
Bakgrund: På grund av att valberedningen snart skall börja sitt arbete inför valårsmötet i
maj, och situationen med en vakans i styrelsen, kommer de nu och diskuterar detta med
styrelsen.
Gzrechnik Mörk lämnar 17.32.
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Marta Lindström och Sofia Wirell kommer in 17.32 på mötet. När en styrelse står inför ett
fyllnadsval finns två alternativ, antingen är det sittande styrelse som tillsätter en
styrelsemedlem utan rösträtt eller så håller föreningen ett extra medlemsmöte och tillsätter då
en styrelsemedlem med rösträtt. Aldin berättar om sin tid som styrelsemedlem utan rösträtt,
och att han inte tyckte att det påverkade arbetet eller hans inflytande särskilt mycket, eftersom
det finns stor möjlighet att påverka i diskussion. Styrelsen kommer överens om att det är
enklast och bäst att styrelsen tillsätter ny radioansvarig. Boman kommer att lämna en
rekommendation till Wirell och Lindström som nominerar en ny person till posten.
Wirell och Lindström berättar att inför valårsmötet i maj, då ny styrelse ska tillsättas, finns det
vissa hållpunkter under våren; praxis är att ha mars månad för ansökan, intervjuer i april samt
valårsmöte i maj. Det är även bra att hålla ett “träffa styrelsen”-mingel i samband med
ansökningsperioden. Styrelsen har visst ansvar för marknadsföring och beskrivning av
styrelseposterna samt vilka poster som ska utlysas och varje post ansvarar för sin beskrivning.
Deadline för detta är mitten/slutet av februari och mailas till val@ufuppsala.se.
Wirell och Lindström lämnar 17.49.
9. Studieresa till Bryssel
Bakgrund: Från Victor Mattson (aktiv i aktivitet och uttryck) fick Persson förslaget: "Tänkte
bara säga att jag har ett förslag på en aktivitet som jag gärna kan vara med och arrangera
också.
Det är en god vän till min familj som är rom själv och jobbar bland annat på EU-parlamentet i
Bryssel med romska och minoritetsfrågor.
Som ledamot får de ta emot 5 grupper om året till Bryssel och då får man ligga ute med hotell
och allt själv, men man får de betalt av dem i efterhand. Man måste vara en grupp om minst
10 pers."
Vad tycker styrelsen om att aktivitet eventuellt, om intresse finns, åker på en längre
studiebesöksresa, kring 3 dagar, under våren till Bryssel?
Deltagarna kan lägga ut för resan men får tillbaka allt av EU om man är inbjuden av en
ledamot, berättar Persson. Hon föreslår även att en viss del av platserna är kvoterade åt
styrelsen. Styrelsen är mycket positiv och Persson ska fortskrida med planerna om en
eventuell studieresa.

10. Grafisk profil
Bakgrund: Aldin har kommit med ett förslag på en fullständig grafisk profil som finns att
hitta på nedanstående länk. På mötet kommer vi att diskutera detta förslag med syftet att ta
fram feedback för att så snart som möjligt göra klart en ny grafisk profil.
https://www.dropbox.com/sh/zfuma7gqiob0dy9/AAAgBkWlP72m0eYlKxqnK8Iia?dl=0
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Åström och Ingemarsson påpekar att pixligheten i loggan inte är tillräckligt tydlig, Aldin får i
uppdrag att göra en med mer pixlighet och en med mindre. Loggan måste finnas på svenska
också, anmärker Runold på. Aldin föreslår att loggan ska innehålla föreningens namn på
svenska överst och engelska under, vilket styrelsen uppskattar. Aldin får konstruktiv kritik av
styrelsen och ska utveckla profilen lite och presentera den igen. Gällande den gamla loggan
föreslår Brors, Ingemarsson och Englund Davidsson att den ska leva kvar i vissa avseenden muggar, medaljer, pins och så vidare; kanske göra en symbolversion av den gamla loggan i
den nya stilen till vissa runda föremål. Styrelsen kommer överens om att ha en logga på alla
dokument kan kännas “overkill” så Aldin ska utveckla en enklare version som är lätt att skriva
ut. Vit bakgrund med svart text på visitkorten föreslås, framför den nu svarta bakgrunden.
Paus 18.19. Mötet öppnas 18.31.
Heine kommer in på mötet 18.31.
11. Information från Karriärdagen
Bakgrund: Karriärdagsansvarig Rebecka Heine kommer och informerar om hur arbetet med
Karriärdagen går.
Karriärdagsarbetet går bra men trögare än väntat; problemet har varit är att Karriärdagen inte
har byggt upp ett nätverk som t.ex. Kontaktdagarna har. Det är svårt att planera arbetet
eftersom det inte är helt lätt att få bokade namn. I nuläget har Karriärdagen 15 arbetsgivare,
t.ex. SCB och FBA, men de siktar på 30-40. Heine planerar att göra något större av
Karriärdagen till nästa år för att underlätta för kommande projektledare, samt skriva en
lathund. Budgeten ser bra ut med tanke på att utgifterna har varit relativt små. 30 mars
kommer Karriärdagen att hållas på ÖG. UPaD är representerade på konferensen men har
ingen representant i gruppen, vilket Heine ser som ett problem. Hon befäster även vikten av
att i framtiden lära känna arbetsgruppen innan man tilldelar arbetsuppgifter. Marknadsföring
är planerad men inte igångsatt, det finns en färdig grafisk profil sedan tidigare år.
Englund Davidsson föreslår ett samarbete med Statsvetenskapliga institutionen för framtiden.
Rebecka Heine lämnar mötet 18.55.
12. Gasquen
Bakgrund: Persson har information om gasquen. Inför gasquen behövs en sånganförare och
en toastmaster bestämmas, samt inbjudningar till andra föreningar behöver diskuteras.
9 april är gasquen planerad till. Elin Brorsson och Hedvig Heijne är förslag till fotografer.
Innan gasquen ska en sångbokssexa hållas för att försöka slutföra sångboken. Brismark tycker
inte att en sångbok ska stressas fram. Layout för sångboken kan kanske pr-assistenter arbeta
med. Gasquen kommer att ha ett 60-talstema för att uppmärksamma Uttrycks 50-årsjubileum,
och affischerna kommer att gå i tre olika teman (Flower Power, Breakfast at Tiffany’s/Mad
Men samt rock/Beatles/Elvis) och 22 februari ska vi börja affischera. Biljettförsäljningen
kommer att börja den 7 mars. Släppet är slutet vilket betyder att man måste köpa
förköpsbiljett. Vad gäller sånganförare och toastmaster så föreslår styrelsen att nominera
Jesper Boman. Som underhållning kommer bland annat Feministkören att sjunga.
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Redaktionen föreslår att firandet av Uttryck kan ske genom ett jubileumshäfte med artiklar
från alla 50 år och att detta häfte ska ges till alla gasquens gäster. Styrelsen föreslår även att
bjuda in samarbetsföreningar personligen; bland annat FEMJUR, de olika
Karriärdagsföreningarna, Studentradion och FN-föreningen. Styrelsen är positiv till att bjuda
in alumner och hedersmedlemmar, samt öppna gasquen för alla (inte bara studenter).
Information om biljettsläpp kommer gå ut via medlemsbrevet. Rabatt och subventionering för
medlemmar känns poänglöst tycker styrelsen. Biljettförsäljning kommer att ske på våra
föreläsningar samt via formulär på Internet.
Paus 19.35. Mötet öppnas 19.41.
13. Stressutbildning
Bakgrund: Under början av våren är planen att hela styrelsen ska gå en utbildning i
stresshantering hos Studenthälsan. Förslagna tider från personen som ska hålla utbildningarna
är dock dagtid, exempelvis 10 februari 14-16.30. Vi bör diskutera hur det funkar med allas
scheman nu när nya terminen börjar, eller om vi bör försöka flytta det till annat datum och tid.
Förslag är 11, 12 eller 15 februari kl 14-16.30. Runold dubbelkollar och hör av sig.
14. Nedskärning av Uttrycks upplaga
Bakgrund: Ett förslag har inkommit om att skära ner på antalet upplagor Uttryck skall
producera per år, med argumentet att detta lättar på arbetsbördan för redaktionen, minskar på
kostnaderna, samt att webbtidningen fortsätter växa. Detta bör diskuteras.
Styrelsen tycker att det låter som ett bra förslag, speciellt då det kan undvika att tidningen
kommer i mitten av sommaren samt att de tillträdande redaktörerna ej behöver arbeta på
sommaren med det första numret.
Tidigare redaktör har kritiserat förslaget till viss del då det enligt hen är svårt att ha en aktuell
utrikespolitisk debatt, men redaktörerna tycker inte att det är särskilt relevant kritik eftersom
det inte är Uttrycks journalistiska nisch att vara “först på bollen” samt att webbredaktionen
snarare har den rollen. Den tidigare redaktören har även föreslagit att ha färre sidor men
Ingemarsson tror att arbetet skulle ligga ungefär på samma nivå.
Runold tycker att det stressmässigt är relevant att minska med deadline per år och Englund
Davidsson tycker det är bra då det frigör tid åt webbredaktionen. Sammanfattningsvis tycker
styrelsen att det är positivt och speciellt med ett nytt avtal som löper ut i januari vilket är
betydligt bättre än mitt i sommaren.
Styrelsen godkänner att ta beslut om det nya avtalet på PC-beslut.
15. Försäljning av kassar
Bakgrund: Englund Davidsson vill ha en fri diskussion om hur vi kan marknadsföra dem
bättre och öka försäljningen.
Föreslagen är att alltid ta med fler än en kasse på föreläsningar, samt att hänga dem i fönstret i
kontoret.
Ledamöter som har fler förslag kan skicka dem till Englund Davidsson.
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16. Möjligheter med hemsidan
Bakgrund: Hemsidan har varit någorlunda problematisk det senaste året och det har
diskuterats om hemsidan skall flyttas till SportAdmins domäner för att effektivisera den.
Dock innebär detta en avvägning i form av hemsidans utseende. De båda alternativen har
fördelar och nackdelar men dessa bör lyftas med hela styrelsen innan beslut fattas.
Fördelar med SportAdmins system är effektivitet, bra support samt möjlighet till
medlemsexklusiva förmåner och nackdelar är framför allt estetiken och designfunktionerna.
Eftersom kraschproblemet är löst med vår nuvarande portal tycker Brors inte att effektiviteten
är värd den markanta skillnaden i design.
Frågan bordläggs tills dess att vi har ett bättre förslag.
17. Översättning av hemsidan
Bakgrund: Deadline och ansvarsfördelning av översättning av hemsidan skall fastslås.
Runolds förslag är följande ansvarsfördelning:
Aktivitet: http://www.ufuppsala.se/sv/aktivitetsgruppen
Programgruppen: http://www.ufuppsala.se/sv/programgruppen
PR: http://www.ufuppsala.se/sv/pr-verksamheten
Redaktionen: http://www.ufuppsala.se/sv/engagera-dig/redaktionen
Rese: http://www.ufuppsala.se/sv/resegruppen
UFS: http://www.ufuppsala.se/sv/ufs
Generella sidor att uppdatera:
Debattklubben (obs, ligger även som länk längst ner på sidan)
Engagera dig
Bli medlem
Radio UF
Historia (obs! mycket lång, bör delas upp),
Förtroendevalda (behöver på engelska kompletteras med titlar),
Projektfinansierng http://www.ufuppsala.se/sv/784-2 (lite längre text)
Om oss http://www.ufuppsala.se/sv/om-oss
Dokument http://www.ufuppsala.se/sv/dokument (översättning av dokument blir en senare
sak, men kan vara bra att ha en liten engelsk text på den engelska versionen)
Brors, Runold och Hernnäs tar på sig att uppdatera de generella sidorna. Deadline 1 februari.
18. Studiebesök Lund
Bakgrund: Då UPF Lund och UF Uppsala har mycket liknande verksamheter, samt att Lund i
vissa avseenden lägger upp sitt arbete på ett annorlunda sätt än Uppsala, har det talats om
fördelarna av ett studiebesök hos UPF Lund. Ingen kontakt angående detta har upprättats med
deras styrelse, men innan detta görs bör vår styrelse diskutera om vi är intresserade av detta.
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Styrelsen är positiv. Hernnäs kan kolla med UFS efter att Åström kollat med Lunds
ordförande. Det kan finnas möjlighet att få sponsring från UFS eftersom det eventuellt inte
blir någon forumhelg och en del av de budgeterade pengarna kan gå till detta. Början av mars
föreslås.
19. Övriga frågor
Åström: Åström stryker sin övriga fråga.
Runold: Runold har fått offert på medaljer. Om vi beställer 50 st medaljer (för sittande och
framtida styrelsemedlemmar) kommer det att kosta ungefär 200 kr per medalj (inklusive
moms). Ingemarsson invänder att det känns icke-praxisenligt och genant att köpa medaljer för
att ge till sig själva, vilket Brors, Gladh, Aldin och Hallerby håller med om. Persson tycker att
det känns rimligt att få en medalj efter ett år som styrelseledamot. Åström föreslår att vi
betalar halva eller hela kostnaden själva, vilket styrelsen är positiv till. Hernnäs, Brors och
redaktörerna befäster att även ämbetspersoner bör få en medalj. Åström föreslår att vi i denna
styrelse betalar fullt pris och nästa styrelse får göra som de vill och eventuellt subventionera.
Sammanfattningsvis säger de flesta ja till inköp och Brors, Ingemarsson och Gladh säger
principiellt nej men lägger ner sina röster.
Gladh: Gladh ska tillsammans med Colmsjö utarbeta ett dokument med riktlinjer för
reseansvarig, då det under året har uppdagats problem på grund av avsaknaden av direktiv
kring hur urvalsprocessen till resorna bör gå till. Hon ska först tillsammans med Colmsjö
arbeta fram ett utkast och sen meddela ett datum där styrelsemedlemmar kan flika in åsikter.
Englund Davidsson: Englund Davidsson stryker sin övriga fråga.
20. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte bestäms till 10 februari kl 17.00 och Brors har fikaansvar.
21. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl 20:55.
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