den 1:a januari 2018

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14:e
januari 2018
1. Öppna nde a v m öte
Mötet öppnas kl. 14.23.
Närvarande: Hvalgren, Wahlstein, Lundin Glans, Rosenlund, Linderoth, Almqvist,
Stenberg, Berling, Henriksson, Nilsson, Brolén, Sörme, Bishop, Enoksson, Ahlqvist.
Frånvarande: Nuder, Herold, Albo.
Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder, Ivar Wahlstein
2. Va l a v sek retera re (1) och justera re (2)
Styrelsen beslutar välja Lundin Glans till sekreterare, samt Sörme och Brolén till
justerare. Beslutet fattas kl. 14.24.
3. Godk ä nna nde a v k a llelseförfa ra ndet
Kallelsen utgick söndagen den 7:e januari, sju dagar innan mötet. Styrelsen godkänner
kallelseförfarandet kl. 14.24.
4. Godk ä nna nde a v d a gordningen, sam t a nm ä lan a v övrig frå ga
Ahlqvist anmäler en övrig fråga om val av resmål. Almqvist har en punkt om UFS som
missades på dagordningen. Enoksson anmäler en övrig fråga om bokbord. Hvalgren
anmäler en övrig fråga om hemsidan. Styrelsen godkänner den reviderade
dagordningen kl. 14.26.
5. F öregå ende m ötesprotok oll
Föregående protokoll är justerat och finns tillgängligt på kontoret. Det är ej upplagt
på hemsidan då den inte fungerar. Styrelsen godkänner offentliggörandet av
föregående mötesprotokoll kl. 14.26.
6. Ek onom isk prognos
B a k grund: Wahlstein redogör muntligen för föreningens ekonomiska situation.
Generellt har alla styrelseledamöter varit duktiga med hushållningen, om än lite för
återhållsamma. Wahlstein kommer återkomma när han vet om hur bidragen för våren
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ser ut. Han kommer då kontakta alla i styrelsen om hur de ligger till ekonomiskt och
planera hur de tänker spendera pengarna.
7. Ra pporter frå n sty relseleda m öter
Ordf. och vice: Hvalgren har hållit på med leveransen av profilprodukter. Det blev lite
fel på sakerna och han ska kontakta företaget gällande detta. Han kommer med
Nuder och Wahlstein arbeta med bidragsansökningar. Han läser upp ett mail från
Nuder som berättar att hon har haft kontakt med olike företag kring att anordna en
stressworkshop, men de flesta är för dyra. Därmed har hon bestämt att detta ska
ordnas internt, t.ex. genom övningar för styrelsen, och umgänge utan att fokusera på
prestation och föreningsarbete. Hon har kontaktat ämbetspersonerna och ska planera
in utvecklingssamtal med dem.
Kassör: Wahlstein har undersökt möjligheterna att ha molnbaserad bokföring, och satt
sig in i hur iZettle fungerar.
Medlemssekreterare: Lundin Glans har sorterat genom gamla dokument och
sammanställt medlemsstatistik inför bidragsansökningarna.
Aktivitetsansvarig: Linderoth och Rosenlund har skickat ut ansökan om
aktivitetsassistent. De har även haft möte med FemSam för att planera fundraisern,
och planerat inför Get Active-minglet.
Debattklubb:
Karriäransvarig: Stenberg ska försöka hitta en fjärde person till karriärseminarierna i
februari och har börjat förbereda marknadsföringen.
PR-ansvariga: Bishop och Enoksson har jobbat med Get Active-minglet och de första
föreläsningarna. De har startat en kampanj på Facebook-sidan, och ska börja
marknadsföra på Instagram.
Programsekreterare: Sörme berättar att han och Herold har börjat boka föreläsningar
inför våren. Det är ett datum i januari som kommer falla bort, men de är helt klara
med februari, och mars ser bra ut.
Radio: Brolén berättar att Studentradion har sändningsuppehåll, och att Radio UF:s
första avsnitt sänds nästa torsdag.
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Redaktörer: Den första artikeldeadlinen in för Fear är idag, och det första mötet för
illustratörer hålls nästa vecka och veckan efter det för skribenter. Berling och
Henriksson har undersökt hur det fungerar med utgivningsbevis för tidningen. Detta
ska dras tillbaka då tidningen nu ger ut tre nummer per år istället för fyra. Magasinet
får ett annat skydd enligt tryckfrihetsförordningen om den är registrerad som
periodisk tidskrift. De funderar på möjliga lösningar om hur man kan ge ut ett extra
nummer i modifierad form.
Webbredaktör: Nilsson har fått in bidrag till artikeltävlingen, och ska bedöma dem till
veckan. Hon har bokat rum på Snerikes nation för middagen, och även publicerat
några artiklar och korrekturläst en del.
Reseansvarig: Ahlqvist har börjat fundera på att göra ett feedback-formulär från den
senaste resan till Washington, och planerat upplägget för reseverksamheten denna
termin.
UFS-representant: UFS nästa styrelsemöte är nu på torsdag. Almqvist har jobbat på en
motion kring bytet av medlemsregistreringssystem, men väntar med att skicka in den
tills det finns en tidsplan. UFS har frågat om UF Uppsala vill ta över deras Instagram
en vecka. På mötet kommer diskuteras en potentiell medlemsvärvartävling som skulle
ske i april eller maj, efter att det nya systemet implementeras. UpF Umeå vill ha
kompensation för resor till forum-helgen, och de har föreslagit 6000 kr. Många i UFS
har varit positivt inställda till detta innan. Ahlqvist tycker att då bör alla föreningar få
samma stöd, men proportionellt efter avstånd. Sörme föreslår en standardkostnad för
alla föreningar, och att UFS sen bidrar med resten för de i Umeå som bor längre bort.
Hvalgren tänker att UFS kan ta fram en standardiserad subventionering. Almqvist
svarar att en solidaritetsfond har diskuterats inför nästa år. Hvalgren undrar om andra
delar av verksamheten kommer ta skada, men Almqvist tror inte det och ser hellre
att pengar läggs på medlemsföreningarna. Lundin Glans undrar om det inte skulle vara
enklare att ha alla UFS evenemang i Stockholm då det finns bäst och billigast
förbindelser dit. Almqvist svara att mycket är dyrt i Stockholm, och UFS ser ett värde
i att ha evenemang i olika städer. Detta blir svårt för UpF Umeå, då de aldrig får ha
evenemang på hemmaplan. UF Luleå kommer eventuellt vilja ha stöd också, och det
är osäkert hur röstningen blir då. Bishop föreslår en motion om att UFS borde
utarbeta en plan eller policy kring detta, då alla medlemsföreningar behöver resa till
olika evenemang. Brolén föreslår att t.ex. belopp över 500 kr skulle kunna
subventioneras. Ahlqvist anser att UpF Umeås förslag är något skevt då summan tas
ur tomma intet. Det är inte bra att göra denna typ av undantag utan standardisering
och utan policy. Almqvist förklarar att det ofta sköts bättre än han kan förklara det.
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8. F orm a tby te Uttry ck
B a k grund: Motion från föregående möte.
Styrelsen beslutar att ändra Uttryck Magazines format. Beslutet fattas kl. 14.50.
9. Uppda tering a v existera nde policy till ny dok um entprofil
B a k grund: Motion från föregående möte. Se bilaga A.
Styrelsen beslutar att godkänna de grafiska uppdateringarna till policydokumenten.
Beslutet fattas kl. 14.51.
10. Om budsperson for sexua l ha ra ssm ent within UMUN
B a k grund: Petter Bjersér, UMUN-ordförande, undrar om någon i styrelsen är villig
att ställa upp som oberoende ombuds/kontaktperson om det så inträffar att någon
inom projektgruppen eller på konferensen upplever att de blivit trakasserade.
Uppdraget skulle inte kräva tidigare utbildning (ledarskapserfarenheter uppskattas).
Berling undrar vad uppgiften egentligen består av. Hvalgren tror att det främst är att
vara någon deltagarna kan vända sig till om något händer. Berling förstår inte vad
befogenheten består av. Hvalgren tycker att det är ett bra initiativ men att
arbetsbeskrivningen är otydlig. Intresserade kan höra av sig till Petter Bjersér för mer
information.
11. Lösenordsby te
B a k grund: I intresse av säkerhet ska alla styrelse- och ämbetspersoner byta
lösenord.
Hvalgren kommer genom Google-admin återställa allas lösenord så de kommer
behöva ändra dessa.
12. Ka ssa schem a
B a k grund: Nya kassaansvariga ska utses för terminen. De som var ej var ansvariga
föregående termin väljs förslagsvis, dock måste alltid minst 8 personer vara ansvariga.
Ordförande, vice ordförande och kassör väljs automatiskt till kassansvariga.
Styrelsen beslutar att välja Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Bishop, Enoksson, Rosenlund,
Berling, Nilsson och Henriksson till kassaansvariga för vårterminen 2018. Beslutet
fattas kl. 14.57.
13. iZettle- rutiner
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B a k grund: Wahlstein redogör muntligen för driften av den nya iZettlekortbetalningsmaskinen
Information riktas främst till de som är kassa 1. De ska koppla ihop sin mobil med
maskinen efter mötet. Wahlstein har skrivit en uppdaterad kassarutin. Det viktigaste
är att inte glömma den administrativa avgiften. Brolén undrar om detta inte är olagligt.
Wahlstein tror att det är tillåtet om man gör det på alla olika betalningssätt. Därmed
kan vara bra att sluta med kontanthanteringen för att allt ska stämma. Annars kan
föreningen behöva ta bort Swish-avgiften. Det beslutet kommer tas senare.
14. M otion om a tt fa ststä lla försä ljningspriser
B a k grund: Se bilaga B.
Styrelsen beslutar att fastställa priset för kopparna till 70 kr och för pinsen till 25 kr.
Styrelsen kommer inte sälja stickers. Beslut tas kl. 15.02.
15. Ga squen 2018
B a k grund: Se bilaga C.
Linderoth och Rosenlund undrar om det finns möjlighet att avsätta ca 5000 kr till att
bjuda in hedersgäster. Brolén undrar vilka dessa skulle vara, och Sörme hur urvalet
skulle gå till. Linderoth är själv inte så insatt i vilka man kan bjuda in, men det är något
styrelsen kommer fram till gemensamt. Wahlstein påpekar att aktivitetsverksamheten
har mycket pengar kvar i sin budget och anser att det är rimligt att använda dessa,
men Linderoth anser att detta bör ligga på någon annan budgetpost som rör hela
föreningen. Wahlstein anser att det är svårt att avgöra i dagsläget då bidragen inför
våren inte är klara. Linderoth kan tänka sig att lägga 1000-2000 av
aktivitetsverksamhetens budget. Hvalgren föreslår Peter och Lena Wallensteen och
Jan Eliasson som hedersgäster, men även tidigare ordföranden i UF Uppsala och andra
föreningar. Sörme föreslår att man kan budgetera för detta inför nästa år för att
kunna bjuda in hedersgäster kommande år. Rosenlund håller med då traditioner är
viktigt och att en tradition att bjuda in hedersgäster kan bli viktigt i framtiden.
Mötet ajourneras kl. 15.10.
Mötet återupptas kl. 15.26.
16. M otion om a tt insta llera Google A na ly tics
B a k grund: Se bilaga D.
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Enoksson påpekar att det är ett krångligt program, och undrar om det finns möjlighet
till en kort utbildning. Wahlstein svarar att det finns speciellt för WordPress, och
verkade relativt enkelt att använda. Nilsson berättar att viss statistik finns tillgänglig
där vi köpt vår domän. Hon anser att Google Analytics kan vara ett bra komplement
till den statistik vi har. Brolén undrar om det kommer påverka hemsidan och
marknadsföringen, men Wahlstein menar att denna information är användbar för hela
föreningen. Webben och de PR-ansvariga kommer arbeta med det mest. Hvalgren
anser att det är bra att sikta på att ha en web-ansvarig i framtiden. Alla som kan logga
in på hemsidan kan använda Google Analytics. Ingen ser några egentliga nackdelar med
att använda programmet.
Styrelsen beslutar att börja använda Google Analytics. Beslutet fattas kl. 15.32.
17. Get A ctive- m ingle
B a k grund: Terminens Get Active-mingel kommer snart äga rum. Rosenlund och
Linderoth redogör för aktivitetsgruppens planeringar.
Linderoth och Rosenlund har bestämt att en scen ska användas. Hvalgren och Nuder
kommer hålla ett introduktionstal om föreningen och introducera
verksamhetsgrupperna. De ansvariga kommer få beskriva sin verksamhet med en kort
mening som Hvalgren kommer säga på scen. Hvalgren föreslår att grupperna själva får
introducera sig på scen. Linderoth berättar att de även kommer behöva 4-5 personer
som hjälper till från 14.00–14.30 med att ställa upp bord och fika. Hvalgren säger att
valberedningen vill träffa alla i styrelsen för att prata om valprocessen, och det
kommer bli efter Get Active-minglet. Rosenlund och Linderoth är fikaansvariga.
18. La ngua ge P olicy
B a k grund: Se bilaga E.
Lundin Glans påpekar att många kan vilja ansöka på svenska på valårsmötet, och tror
att det kan skapa onödig stress om alla måste ansöka på engelska. Hvalgren kan göra
ett
sådant
tillägg.
Wahlstein
undrar
om
verksamhetsplanen
och
verksamhetsberättelsen också måste skrivas på engelska, och det är Hvalgrens förslag.
Hvalgren föreslår att policyn antas med tillägget ”applicants may present themselves
in Swedish”. Styrelsen beslutar att anta policyn med tillägget. Beslutet fattas kl. 15.46.
19. F orum helgen
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B a k grund: UFS forumhelg äger rum den 17-18:e februari i Göteborg och är till för
att förbättra verksamheterna och möjliggöra sociala- och kunskapsutbyten mellan
föreningarna.
Almqvist berättar att detta är en av UFS viktigaste uppgifter, och att det är en
möjlighet till att skapa värde för föreningarna, genom att byta erfarenheter och
kunskap. Programmet börjar på lördag morgon. Westander kommer hålla en
utbildning om sociala medier, extern kommunikation och hur man kan nå nya
medlemmar. Det kommer även vara verksamhetsspecifika workshops. Det finns
möjlighet att networka med andra föreningar och med utbildarna. Folk och Försvar
kommer hålla en utbildning om kommunikation i kris. På kvällen anordnas en sittning.
Efter en workshop på söndagen tar forumhelgen slut. Kostnaden ligger på 185 kr för
boende, evenemang och mat, och 200 kr kronor för sittningen. Hvalgren tillägger att
forumhelgen är det viktigaste UFS gör förutom att söka bidrag. Han anser att det är
ett bra tillfälle att träffa andra som gör samma sak. Standard de senaste åren har varit
att de flesta deltar. Sista anmälningsdag är den 21:a januari.
20. Resersä ttning till forum helgen
B a k grund: I föreningens budget finns pengar avsatt till styrelsekostnader, såsom
resor och utbildningar. Då forumhelgen är till för att förbättra föreningen vore det
lämpligt att subventionera medlemmarnas resor.
15-16 av de närvarande styrelseledamöterna är intresserade av att åka till
forumhelgen. Resekostnaden är drygt 500 kr tur och retur. Wahlstein anser att det är
rimligt att 4500 kr, vilket blir 300 kr var om 15 personer väljer att åka. Hvalgren vill
avsätta mer pengar, och Wahlstein säger att det finns i verksamheternas budgetar,
men vill helst inte ta pengar därifrån. Hvalgren föreslår att avsätta 400 kr per biljett.
Brolén vill absolut inte ta pengar från radions budget till detta. Hvalgren föreslår att ta
6000 kr från budgetposten styrelsekostnader och sen se senare var man kan ta
pengar ifrån. Wahlstein menar att man kan avsätta mer pengar, men att det kan bli ett
problem sen. Han tror dock inte att 1500 kr extra gör särskilt stor skillnad. Stenberg
ser hellre att man lägger pengar som blir över på att fräscha upp kontoret och göra
sådant som alla medlemmar kan ta del av. Brolén tycker inte att det är bra att ta
pengar från verksamheterna i förhand då ingen vet hur mycket som behövs under
resten av terminen. Han anser att det är viktigt att alla har ansvar för sin egen budget.
Wahlstein säger att om kick-outen och annat styrelsen vill göra i vår överstiger de
pengar som finns så måste det kompenseras. Budgeten är bara ett försök att förutspå
hur mycket som kommer spenderas. Han tror att det är okej att avsätta 6000 kr,
men pengarna ska finnas. Almqvist tycker inte att det ska ses som ett slöseri, utan
tror att kunskaper från forumhelgen kommer kunna omsättas i verksamheten för att
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göra den bättre vilket kommer skapa mervärde för medlemmarna. Brolén håller med
om att det är en rimlig investering, men anser att det är bättre att inte låna för
framtiden. Han undrar om det finns risk att föreningen får ett underskott. Wahlstein
svarar att UF har ett stort sparande, men tycker att det är viktigt att undvika
underskott. Verksamhetsbudgetarna kommer variera då vissa kommer spendera mer
och andra mindre. Det ska finnas pengar till det man vill göra, men alla pengar hör
ändå till föreningen. Hvalgren föreslår att avsätta 400 kr per person.
Styrelsen beslutar att avsätta 400 kr per person i reseersättning till forumhelgen i
Göteborg. Beslutet fattas kl. 16.12.
21. Övriga frå gor
Ahlqvist berättar att trots att reseverksamheten brukar ha uppstartsmöten och
genomgå en demokratisk process för att välja resmål har Colombia redan mycket
stöd. Hon undrar vad styrelsen anser om att välja detta på förhand. Hvalgren tycker
det är okej att göra såhär för att effektivisera processen. Han föreslår en omröstning i
Facebook-gruppen. Sörme motsätter sig idén och anser att det är av värde att
inkludera medlemmarna. Ahlqvist håller med, men tycker också att det är viktigt att
komma igång med planerandet tidigt. Hon vill inte att processen ska vara
skendemokratisk och har insikt i vad de reseintresserade medlemmarna vill. Stenberg
tror att det är bra PR att ha omröstning, t.ex. på Get Active-minglet. Ahlqvist håller
med om detta och planerar att genomföra omröstning på Get Active-minglet.
Bishop berättar att många har hört av sig om att ha bokbord. Detta kräver volontärer
och om folk har mycket att göra är det onödigt. Dock är det ett bra sätt att nå ut till
nya medlemmar. Berling föreslår ett löpande schema med regelbundna tillfällen.
Styrelsen ställer sig positiv till detta, och Bishop säger att det handlar om de
kommande tre veckorna. Om alla tar varsitt campus får man väldigt många bokbord.
Nilsson berättar att hon har fixat hemsidan, då det var något fel med permalänkarna,
något som ibland händer i WordPress.
22. Nä sta sty relsem öte sa m t fik a a nsva r
Nästa styrelsemöte kommer vara söndag den 4:e februari. Brolén har fikaansvar.
Beslutet fattas kl. 16.28.
23. M ötets a v sluta nde.
Mötet avslutas kl. 16.28.
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