den 17:e december 2017

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 17:e
december 2017
1. Öppna nde a v m öte
Mötet öppnas kl. 14.19.
Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Almqvist, Nilsson, Bishop,
Henriksson, Sörme, Albo, Stenberg, Herold, Rosenlund, Enoksson, Berling, Brolén,
Ahlqvist.
Frånvarande: Linderoth.
Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder, Ivar Wahlstein.
2. Va l a v sek retera re (1) och justera re (2)
Styrelsen beslutar att välja Lundin Glans till mötessekreterare, samt Almqvist och
Bishop till justerare. Beslutet fattas kl. 14.21.
3. Godk ä nna nde a v k a llelseförfa ra ndet
Kallelsen till styrelsemötet utgick den 12:e december, fem dagar innan mötet vilket inte
är i linje med stadgarna. Kallelseförfarandet kan därmed ej godkännas och mötet är inte
beslutsfört. Alla beslut överförs till nästa möte, och akuta beslut kommer tas per
capsulam efter mötet. Styrelsen beslutar att inte godkänna kallelseförfarandet kl. 14.23.
4. Godk ä nna nde a v da gordningen, sam t a nm ä lan a v övrig frå ga
Rosenlund anmäler övrig fråga gällande aktivitetsassistentens avgång. Bishop anmäler en
övrig fråga gällande välkomstmottagning. Styrelsen godkänner den reviderade
dagordningen.
5. F öregå ende m ötesprotok oll
Föregående mötesprotokoll är justerat och är upplagt på hemsidan.
6. Ek onom isk prognos
B a k grund: Wahlstein redogör muntligen för föreningens och verksamheternas
ekonomiska situation.
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Wahlstein återkommer med en halvårsprognos efter jul, då det är mycket som händer
på slutet av terminen som inte är bokfört än. De flesta utskotten har varit för
återhållsamma med sina budgetar, och föreningen har mycket pengar inför våren.
Wahlstein kan ge mer klara besked i januari, då han vet hur bidragen blir.
7. Ra pporter frå n sty relseleda m öter
Ordf. och vice: Hvalgren har hållit på med beställning av profilprodukter, och med Nuder
har de pratat om att arbeta mer tillsammans i framtiden. Nuder har sammanställt
stressenkäten som styrelsen fyllde i och hon har försökt kontakta företag gällande
stressworkshop, då många varit missnöjda med studenthälsans variant. Hon förbereder
frågor inför utvecklingssamtal med ämbetspersoner, och har anmält kulturarrangemang
till Folkuniversitetet. Hon vill även påminna alla om att rapportera studiecirklar.
Kassör: Wahlstein har uppdaterat kvittomallar och kassaredovisning till den nya grafiska
profilen. Han har även varit i kontakt med revisorn gällande en oklarhet.
Medlemssekreterare: Lundin Glans har ägnat sig åt det löpande arbetet, och även börjat
organisera gamla dokument och dylikt. Hon har funnit ett dokument med alla tidigare
styrelser vilket kan vara en stor hjälp med det potentiella alumnnätverket.
PR-ansvariga: Antalet likes på Facebook har ökat med 25 %, vilket Enoksson och Bishop
är nöjda med. De har använt sig av betald marknadsföring, vilket kostar pengar men är
värt det. De har ändrat affischeringsschemat, och sysslat med beställningar och dylikt.
Programsekreterare: Herold och Sörme har arbetat med de aktivitetsansvariga inför
fundraisern. Arbetet med föreläsningarna har rullat på, och den sista är på måndag. De
kör igång igen den 15:e januari. De är mycket nöjda med programgruppen som har
ordnat många föreläsningar. Under november provade de att ha en föreläsning i veckan
istället för två, och de skickade ett formulär om detta till medlemmarna för att
utvärdera.
Ahlqvist anländer kl. 14.32.
Redaktörer: Berling och Henriksson har börjat arbeta med det nya numret av Uttryck,
och de har deadline för artikelidéer. Det förra numret blev en succé. De tog en paus
efter förra numret, och det har varit lite stressigt nu innan jul. Temat på det nya numret
är ”Fear/Rädsla”.
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Webbredaktör: Nilsson har jobbat med artikeltävlingen, och varit i kontakt med Snerikes
nation. Uttrycks Facebooksida har fått 200 nya likes denna termin. De har publicerat
1-2 artiklar i veckan på webben vilket Nilsson är nöjd med. Nu har de börjat publicera
artiklar från Borders och allt går bra. Dock skulle de vilja ha mer bidrag till
artikeltävlingen. 12 personer följde med på studiebesöket på DN, vilket var mycket
uppskattat. Många av dem var intresserade av att skriva för tidningen och att delta i
artikeltävlingen.
Aktivitetsansvarig: Rosenlund berättar att de har haft en intensiv månad. Den började
med en workshop om kvinnor och arbete i Saudiarabien, filmvisning och pub-quiz vilka
har varit små och mysiga event. De ordnade även julfesten som var väldigt lyckad. Deras
event för musikhjälpen samlade in 750 kr. De har haft ett aktivt halvår vilket de är nöjda
med. Just nu arbetar de inför fundraisern med de programansvariga och FemSam, och
efter det kommer de fokusera på gasquen. Vårens Get Active-mingel blir den 25:e
januari.
Reseansvarig: Ahlqvist är väldigt nöjd med resan till Washington. Sedan de kom tillbaka
har hon lagt upp inlägg på resebloggen. Hon ska göra en utvärdering av resan och börja
spåna på resmål inför vårens resa.
UFS-representant: UFS har haft två styrelsemöten, ett i torsdags och ett i Växjö. Den
ska genomföra en trust survey för att undersöka förtroendet mellan
medlemsföreningarna och UFS, och Almqvist är med i arbetsgruppen. Arbetet kommer
resultera i en enkät, och sedan åtgärder för att öka förtroendet. Ett nytt
medlemsregistreringssystem har valts. De valde att inte avsätta pengar för UFS:s ordf.
och vice ordf. att åka på Folk och Försvars evenemang i Sälen. En ny pressekreterare
och organisationsutvecklare har valts. Just nu pågår planering av forumhelgen i
Göteborg 16-18 februari.
Debattklubb: Albo berättar att debattklubben har utvecklats, och de tävlade i Lund för
två veckor sen där de var två poäng från att gå till final. Det var en rolig tävling.
Debattävlingen med amerikanerna är framflyttad till mars. Albo planerar eventuellt att
utlysa en ämbetspost till nästa termin.
Radio: Arbetet med radion har gått bra enligt Brolén. De har sänt ett nytt avsnitt varje
vecka. Brolén kommer sitta kvar på posten under våren, och de flesta i gruppen
kommer fortsätta sända.
Karriäransvarig: Stenberg anordnade det första karriärseminariet, vilket var väldigt
lyckat. Hon fick in 28 ansökningar på 8 lediga platser. Seminariet var väldigt uppskattat,
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och journalisten som höll i det var mycket duktig. Stenberg ska göra en utvärdering,
och börja marknadsföra vårens karriärseminarier.
8. M edlem sa nta l efter första term inen
B a k grund: Föreningens medlemsantal varierar alltid, beroende på en mängd olika
faktorer. Då bidrag är beroende av antalet medlemmar är det av vikt att styrelsen är
insatt i utveckling för att fatta riktiga ekonomiska beslut. Hvalgren redogör och Lundin
Glans uppdaterar styrelsen om medlemsantalet.
Lundin Glans berättar att föreningen har 997 medlemmar just nu, minus några från
december förra året som inte har förnyat sina medlemskap. Det ser relativt bra ut, då
vi har budgeterat för 1000 nya medlemmar under året. Det är bra med medlemmar
under 25 år, för då får vi mer bidrag från MUCF. Herold undrar om äldre medlemmar
är en outnyttjad resurs. Lundin Glans svarar att det är bra även med äldre medlemmar
då vi får in fler medlemsavgifter, men dessa medlemmar ger inte mer bidrag från MUCF.
Hvalgren anser att det är bra att ha bredd i aktiviteterna för att locka olika grupper.
Almqvist informerar om att UFS kommer skicka ut en medlemsundersökning som
kommer att hjälpa till vid bidragsansökningar. Den är riktad till alla medlemmar.
Hvalgren anser att det är bra att det går genom styrelsen.
9. F orm a tby te Uttry ck
B a k grund: Se bilaga A.
Berling och Henriksson upplevde att de informerat om formatbytet på ett informellt
sätt och inte möts av motstånd av övriga styrelsen. De hade gärna fått kritik i förhand.
Hvalgren säger att formatbytet blev bra, och att ingen ifrågasätter det, och inte heller
redaktörernas makt att ändra tidningen, men tycker att det är bra att allt som påverkar
hur vi når ut till våra styrelsemedlemmar ska gå genom styrelsen. Hvalgren vill skriva en
policy som gäller större verksamhetsbeslut. Då många är oerfarna gällande
styrelsearbete är det bra att ha denna typ av saker nedskrivna. Nilsson anser att
formatändringen var ett bra beslut, som dessutom kostar mindre. Hvalgren påpekar att
det handlar om att förtydliga och förankra beslut.
Alla ställer sig positiva till förslaget, och styrelsen ämnar att rösta för motionen.
Beslutet kommer fattas vid nästa möte.
10. UF S
B a k grund: Se bilaga B.
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Almqvist påminner styrelsen om att UFS har fått ett bidrag för att skicka 11 delegater
till Europaparlamentets ungdomskonferens i Strasbourg.
Almqvist undrar när styrelsen vill gå igenom förtroendebarometer när. Wahlstein
undrar vad som händer med diskussionsprotokoll på UFS:s styrelsemöten, och
Almqvist svarar att det inte diskuterats vidare. Han vill mobilisera de andra
representanterna, och skicka in en motion då det är större chans att den röstas igenom.
Han vill ha det som en åtgärd efter förtroendebarometern. Nilsson föreslår att
styrelsen kan ha barometern i samband med ett styrelsemöte, medan Ahlqvist och
Sörme hellre gör det en annan eftermiddag. Almqvists mål att ha den klar innan januari
är slut, och föreslår någon gång i januari efter tentorna. Rapporten kommer vara
anonym.
Almqvist redogör för de två medlemsregistreringssystemen UFS har valt mellan.
Coachhippo är den billigare varianten, som skulle kosta 5500 i årsavgift för alla
föreningar. Transaktionsavgiften kommer bäras av UFS. Rekryteringen av medlemmar
skulle fortsätta som idag, då medlemssekreteraren kommer registrera dessa manuellt.
Det skulle finnas en inbäddad länk på hemsidan. Detta förenklar för utbytesstudenter
och förnyelse av medlemskap. Nilsson undrar om föreningen skulle använda samma
system med medlemskort, och Almqvist svarar att föreningen själv kan bestämma kring
detta. Det finns ingen app för att visa medlemskap som Cardskipper har. Wahlstein
påpekar att UFS:s förslag räknar med 50 kr för ett medlemskap som många andra har,
och undrar hur det fungerar då UF Uppsala tar 100 kr per år. Almqvist svarar att man
blir medlem i enbart UF Uppsala via en inbäddad länk där enbart informationen leds in
i systemet. UF Uppsala kan fortsätta ta 100 kr per år. Enbart förbundsadministratören
kommer ha tillgång till allas uppgifter. Coachhippo har ingen bindningstid, vilket gör det
lätt att säga upp om det fungerar dåligt. Några av de mindre föreningarna kommer
prova det nya systemet innan det implementeras här. Förbundsadministratören
kommer hjälpa medlemssekreteraren med implementeringen här. Hvalgren gissar att
systemet kanske implementeras först nästa år i UF Uppsala. Lundin Glans anser att det
inte är bra om det är det första den nya medlemssekreteraren måste göra. Då är det
bättre att försöka börja använda det nya systemet innan sommaren. Almqvist berättar
att Cardskipper är mycket dyrare och kostnaderna ökade exponentiellt. Det skulle
kosta 31 000 per år, plus 13-14 kronor i transaktionsavgift. Coachhippo planerar att
införa app i framtiden. Almqvist är positivt inställd till bytet av medlemssystem, och
tror det kommer gynna både UF Uppsala och UFS framöver. Hvalgren och Bishop vill
inte att UFS ska maila ut saker till våra medlemmar, och tycker att detta bör tas upp i
UFS:s styrelse. Styrelsen är skeptiskt till att UFS ska ha för mycket kontroll över UF
Uppsalas medlemmar.
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11. Språ k policy
B a k grund: Se bilaga C. I ett första steg mot att försöka beskriva hur föreningen sköts
föreslås av Hvalgren en språkpolicy. För att öka föreningens institutionella minne och
underlätta för framtiden vore det fördelaktigt att i flera steg anta policies som styr hur
föreningen bör agera i vissa fall, varav detta är ett.
Hvalgren säger att detta inte betyder några egentliga förändringar i styrelsearbetet,
förutom att valårsmötet ska hållas på engelska. Wahlstein belyser den första punkten
om alla dokument, och undrar om det betyder att mötesprotokoll, stadgar och dylikt
ska vara på engelska. Hvalgren tror att det är bra på sikt, och att de kan översättas i
efterhand. Nilsson undrar om översättandet av hemsidan, som inte är konsekvent idag.
Hvalgren säger att det länge varit ett mål att hela sidan ska finnas på båda språk. Sörme
påpekar att vissa medlemmar har klagat på att all information är på engelska, och anser
att det är viktigt att ha den på svenska också. Herold och Sörme har fått mail om detta.
Wahlstein önskar mer konkret förslag, för även om vi publicerar stadgar och
mötesprotokoll på engelska, måste vi ändå ha dessa på svenska eftersom det är de
bindande dokumenten. Brolén tror att det blir konstigt med direktöversättning av
dokument, men att policys kan vara på engelska. Bishops förslag är att revidera policyn
till nästa styrelsemöte eftersom den ändå inte går att rösta igenom nu. Ahlqvist påpekar
att man måste vara tydlig med vad som är originaldokument och inte. Almqvist berättar
att UFS:s språkpolicy är att dokument ska vara ”minst på engelska”, vilket öppnar upp
för att det kan finnas även på svenska. Lundin Glans undrar om det finns det intresse
utanför styrelsen och aktiva medlemmar att läsa denna typ av dokument. Hvalgren
påpekar att vissa internationella studenter tror att de inte kan söka styrelseposter för
att de inte kan svenska. Stenberg tror att man istället åtgärdar att internationella
studenter inte vill söka genom marknadsföring på engelska. Hvalgren förslår att policyn
kan slå fast att valårsmöten/årsmöten ska vara på engelska, men att styrelsearbetet kan
vara på engelska om det behövs, och att stadgar och protokoll kan vara på svenska de
år då det inte krävs på engelska.
Hvalgren ska arbeta med möjliga ändringar. Överlag är styrelsen positiv till att ha en
språkpolicy.
12. M å - bra - projek tet och presta tionsk ultur i föreningen
B a k grund: Nuder redogör muntligen för feedbacken från må-bra-projektet, följt av
diskussion.
Det fanns ett önskemål om att diskutera arbetsbördan gällande övrigt styrelsearbete.
Nuders bild är att detta var mer gällande i början på terminen, då alla ville hjälpa till och
avlasta varandra och det fanns en prestationskultur. Hon undrar om övriga styrelsen
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känner folk att det finns prestationspress gällande övrigt styrelseabrete, och om det är
svårt att be om hjälp. Bishop föreslår att man ska fastställa antal personer som behövs
inför varje uppgift. Annars är risken att alla eller ingen känner att man måste göra det.
Berling håller med, och tillägger att även arbetsuppgifterna bör struktureras upp i
förväg. Ahlqvist anser att det är bra om Nuder kan vara en ”go-to” person att vända
sig till om det är oklart vem som ska göra vad, och Brolén instämmer. Nuder påpekar
att styrelsen är stor vilket gör att man kan delegera. Nilsson tycker ändå att det är
viktigt att se till att inte samma personer alltid ställer upp. Bishop invänder att om vissa
alltid ställer upp så bidrar de också till en skev ansvarsfördelning. Nuder tar på sig att
försöka uppmuntra alla så att ingen behöver vara den som klagar i efterhand. Hvalgren
sammanfattar i att styrelsen vill ha mer tydlighet kring ansvarsfördelning och uppgifter,
och att Nuder kan vara kontaktperson om fördelningen inte känns bra.
Mötet ajourneras kl. 15.44.
Mötet återupptas kl. 16.03.
13. M otion a ngå ende Get A ctive
B a k grund: Se bilaga D.
Rosenlund berättar att han och Linderoth vill ändra struktur kring Get Active-minglet.
Det ska börja med en presentation av alla delar av föreningen, för att besökarna sedan
får ställa frågor till de utskott de är mer intresserade av. Detta påverkar inte priset, och
minglet kommer hållas på Gästrike-Hälsinge nation igen. Nilsson undrar om en
presentation ska hållas varje timme eftersom det är drop-in. Rosenlund anser att det
kan diskuteras vid ett senare tillfälle. Bishop föreslår att budgeten ska vara större för
att kunna hyra ett extra rum. Rosenlund är osäker på om nationen har fler rum.
Almqvist undrar om han kan få ha ett UFS-bord, för att marknadsföra positioner som
utlyses i UFS och berätta om förbundet. Hvalgren undrar om en scen kan användas.
Rosenlund svarar ja, men då behövs en större budget. Hvalgren föreslår att de kan ta
reda på kostnad för en scen, och ta beslut kring den eventuella större summan per
capsulam. Nilsson påminner om middagen för artikeltävlingen samma kväll. Hvalgren
uppmanar alla att ta med sina ämbetspersoner till Get Active-minglet.
14. M otion a ngå ende F undra iser
B a k grund: Se bilaga E.
Rosenlund tror att lokalhyran kommer ligga på ca 1000 kr. Hvalgren föreslår att
beslutet tas per capsulam, med en något högre marginal.

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

Org. Nr. 817603-5221
ufuppsala.se
info@ufuppsala.se

15. M otion om a tt införsk a ffa “iZettle”
B a k grund: Se bilaga F.
Stenberg undrar hur en iZettle fungerar. Wahlstein berättar att alla kassaansvariga
måste ha en app där man väljer varorna som ligger i dosan. Enoksson och Bishop vill
gärna ta detta beslut per capsulam så snart som möjligt, så att iZettle kan användas på
Get Active-minglet. Brolén tror att man inte får ta kortavgift i Sverige. Wahlstein har
sett många andra föreningar ta 2 kr för kortbetalning. Ahlqvist under vilken budgetpost
detta faller, och Wahlstein svarar under bankavgifter/föreningsdrift. Hvalgren påpekar
att kassarutinerna behöver skrivas om. Brolén anser att två stycken bör köpas in då de
är billiga, och Wahlstein säger att specialerbjudandet gällde två. Bishop tycker att
föreningen bör prova med en och se om det fungerar bra. Hvalgren påpekar att vid
försäljning av t.ex. gasquebiljetter blir 2 % en stor summa om man inte tar ut kortavgift,
och då bör iZettle inte användas.
16. Uppda tering a v existera nde policy till ny dok um entprofil
B a k grund: Som ett steg i bytet av föreningens logga har antagna policies uppdaterats
till den nya dokumentprofilen, utan att formulering ändrats. Styrelsen måste godkänna
denna ändring. Se bilaga G.
Hvalgren har kopierat över och omformaterat texten från existerande policys utan
förändringar i innehållet. Bara rubriken i Mediapolicyn är ändrad. Exporteringen till PDF
har dock blivit felaktig, och Hvalgren ska försöka rätta till detta. Styrelsen är positiv till
att föra över policys till den nya grafiska profilen. De nya kommer ersätta de gamla,
men datum de antogs kommer vara samma. Beslutet tas nästa styrelsemöte.
17. Uppda tering på ink öp a v profilm a teria l
B a k grund: Som en del i bytet av den grafiska profilen har nya muggar, kostympins,
stickers och broschyrer beställs. I beställningsprocessen begicks ett misstag, då en
offert accepterades innan styrelsen underrättats och givit sitt medgivande.
Omfattningen av offerten motsvarade det som planerades att beställas, varför det inte
utgör ett allvarligt problem. Hvalgren redogör.
Beställningen består av 150 muggar, 200 pins, 150 stickers och 1000 broschyrer. Total
kostnad blev 25 040 kronor, något Hvalgren planerade att ta genom styrelsen.
Budgetmässigt uppstår inga problem, då detta blir tillgångar och föreningen tekniskt
sett går plus minus noll. Wahlstein inflikar att detta verksamhetsår inte kommer bära
kostnaden. Förlusten blir de muggar som skänks till föreläsare. Rosenlund undrar om
föreningen tar vi ut vinst. Hvalgren svarar att inga pris är satta, och föreningen får inte
gå med vinst i slutet på året. Försäljning får dock finansiera verksamheten.
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Hvalgren har två följdfrågor: hur föreningen vill använda stickers och vad styrelsen vill
göra med de gamla kostympinsen, då det finns ca 13 kvar. Han ser inga problem med
att ge stickers till styrelsemedlemmar. Herold tycker att pinsen bör delas ut i styrelsen.
Bishop och Rosenlund håller med, men anser att en bör sparas för föreningsminnet.
Alla ställer sig positiva till dessa förslag. Ett beslut kring pinsen kommer tas per
capsulam, och det kommer vara en liten summa för att köpa dem.
18. Extra sty relsem öten
B a k grund: I syfte att undvika långa styrelsemöten är det en möjlighet att hålla fler
styrelsemöten av kortare karaktär - föreslaget av Wahlstein är ett mitten-av-månaden
möte en veckodagskväll som är tidsbegränsat. Detta kan också hjälpa till att minska
beroendet av Per Capsulam-beslut.
Wahlstein anser att det är enklare att avvara två timmar en veckokväll, vilket
förhoppningsvis leder till mer effektiva möten. Det är tungt att sitta en hel söndag, och
det blir ett långt glapp mellan möten. Detta skulle skapa mer regelbunden kontakt med
styrelsen. Att ta beslut per capsulam är negativt för transparensen efter de inte finns
med i protokollen. Almqvist påpekar att det också är positivt att kunna diskutera frågor
som tas upp på UFS:s styrelsemöten oftare. Detta ökar styrelsens inflytande i UFS.
Bishop påpekar att de långa mötena på söndagar fortfarande blir ett problem, och anser
att det kan avhjälpas med kommittéer. Rosenlund är positivt, men anser att det är svårt
att hitta en kväll som passar alla då utskotten har möten nästan alla veckodagar.
Wahlstein påpekar att inte alla verksamheter har möten varje vecka, och att
styrelsemötet inte alltid behöver vara på samma dag. Bishop tror att färre kommer
delta om styrelsen inför fler möten, och styrelsen är inte beslutsför om färre än hälften
är där. Nilsson anser att de flesta borde kunna delta om det planeras i god tid innan.
Sörme föreslår att ta även de extra mötena på söndagar, men Wahlstein invänder att
en del av förslaget är att det tar upp för mycket tid av en ”ledig” dag. Nilsson, Ahlqvist
och Henriksson vill inte heller ha fler möten på söndagar. Bishop anser att det är
viktigare att minska tiden under själva styrelsemötena. Nilsson påpekar att poängen är
att minska arbetsbördan på sönadgsmöten. Hvalgren föreslår en tidsbegränsning på
veckomötena, och det som inte hinns ta upp förs över till nästa möte. Alternativt ett
tight tidsschema på det faktiska mötet.
Hvalgren undrar vad styrelsen föredrar: tidsbegränsade möten eller ett tight
tidsschema. Henriksson föredrar det första, för att vissa frågor inte ska få mindre tid
än andra. Bishop föreslår en tydlig policy kring möten, som sedan utvärderas och
därefter kan styrelsen bestämma om de vill lägga till ett extra möte i månaden. Albo
anser att det låter idealistiskt, och tror att det är enklare att lägga till ett möte än att
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ändra folks beteenden. Hvalgren påpekar att det blir ett mindre problem om man inte
medverkar på ett möte om det finns fler tillfällen. Nilsson anser att det behöver vara
väldigt tydligt vilka som kommer medverka på mötena för att se om styrelsen är
beslutsför. Hvalgren ser problem i att dra tillbaka en kallelse till möte i efterhand.
Herold ser inga egentliga problem med att ha ett långt möte i månaden. Bishop anser
att två gånger i månaden är för mycket, och vet själv att hon inte kommer gå på alla
möten i sådana fall. Ahlqvist påminner om att tanken inte är att lägga mer tid på möten,
utan sprida ut den. Albo föreslår att mötet i veckan blir auxiliärt och förberedande.
Lundin Glans anser att mötena både borde tidsbegränsas och att ett striktare tidschema
ska implementeras på möten. Hvalgren säger att det inte finns enhällighet. Sörme
föreslår att prova ett extra möte och sedan utvärdera. Många ställer sig positiva till
detta. Hvalgren säger att styrelsen får ta ställning till frågan igen vid nästa styrelsemöte.
19. Stä dning efter evenem a ng och fester
B a k grund: Städningen efter festliga aktiviteter på kontoret har haft varierande
framgång. Hvalgren redogör muntligt.
Rosenlund fick ensam städa efter julfesten. Inget var sagt om vem som skulle städa, men
alla visste att det var viktigt att städa i tid. Hvalgren anser att det inte är okej att en
person ensam ska städa allt. Han vill införa ett städsystem för fester; en grupp av de
som deltar ska komma dagen efter vid en viss tid. Berling håller med, men anser att tills
dess är det inte rimligt att skälla ut övriga styrelsen i slack-gruppen, speciellt där
ämbetspersonerna är med. Det är inte bra med anklagande ton vilket förstärker känslan
av otillräcklighet. Hvalgren förstår att det inte var produktivt, och det var inte syftet.
Lundin Glans är positiv, då städningen aldrig fungerar särskilt bra innan. Wahlstein
föreslår olika ansvarsområden. Hvalgren föreslår att av alla som är där lottar vilka som
ska städa, gruppen får komma överens när och hur man ska städa. Har man blivit dragen
är man utanför dragningen nästa gång. Nilsson tror inte på lottning, och vill ha ett visst
mån av frivillighet. Henriksson föreslår något liknande kassasystemet, så att alla måste
städa ett visst antal gånger och kan skriva upp sig då det passar. Hvalgren skapar ett
dokument där styrelsen får skriva upp sig och sen får gruppen bestämma när och hur
städningen ska ske.
20. Övriga frå gor
Rosenlund berättar att han och Linderoth behöver ny aktivitetsassistent. De har två
aktiva medlemmar som är intresserade av posten. Då det finns två intresserade vill de
utlysa två poster. Ahlqvist anser att detta är en bra möjlighet att aktivera
aktivitetsverksamheten utåt, och tycker att två poster är rättfärdigat bara för att två är
intresserade. Rosenlund invänder att de har ett stort behov av assistenter. De har
behövt säga nej till roliga evenemang p.g.a. för stor arbetsbörda. Wahlstein anser att
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det är viktigt att värdera behovet innan de bestämmer antal. Nilsson anser att alla bör
gå igenom samma ansökningsprocess, och föreslår att marknadsföra posten vid Get
Active-minglet. Hvalgren anser att det är viktigt med en ordentlig utlysning innan nästa
styrelsemöte då de behöver en ny assistent snart. Berling tror att det kan skapa nytt
intresse för aktivitetsgruppen. Rosenlund menar att gruppen alltid kommer i andra hand
efter verksamheten. De behöver bra assistenter då det är mycket jobb i början på
terminen. Att ha två personer de känner och jobbat med sen innan kommer underlätta
mycket. Stenberg undrar hur snart assistenter behövs, och anser att det kan vara
prioriterat om det är väldigt mycket jobb framför en lång intervjuprocess. Rosenlund
svarar att de behövs i mitten eller slutet av januari. Enoksson påpekar att de kan få
arbetsuppgifter även om de inte är assistenter. Nuder håller med, och anser att det är
förminskande att dela ut posterna utan att de får gå igenom en ordentlig process som
de andra ämbetspersonerna. Bishop tror att det finns risk att det blir en
”skenutlysning”. Hvalgren anser att en ordentlig utlysning behövs så snabbt som möjligt.
Han uppmanar Rosenlund att diskutera med Linderoth och återkomma.
Bishop berättar om välkomstmässan den 12:e januari. De behöver ca 3 volontärer.
Nilsson och Herold ställer upp.
21. Nä sta sty relsem öte sa m t fik a a nsva r
Nästa styrelsemöte blir 14:e januari. Beslutet kommer tas per capsulam. Sörme är
fikaansvarig.
22. M ötets a v sluta nde.
Mötet avslutas kl. 17.26.
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