den 20:e februari 2018

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 20:e
februari 2018
1. Öppna nde a v m öte
Mötet öppnas kl. 18.39.
Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Almqvist, Nilsson,
Henriksson, Berling, Herold, Sörme, Rosenlund, Stenberg, Bishop, Enoksson, Brolén,
Ahlqvist
Frånvarande: Linderoth, Albo
Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder, Ivar Wahlstein
2. Va l a v sek retera re (1) och justera re (2)
Lundin Glans väljs till sekreterare, samt Herold och Berling till justerare. Beslutet tas
kl. 18.40.
3. Godk ä nna nde a v k a llelseförfa ra ndet
Kallelsen till styrelsemötet utgick den 13:e februari, 7 dagar innan mötet. Styrelsen
godkänner kallelseförfarandet kl. 18.42.
4. Godk ä nna nde a v da gordningen, sam t a nm ä lan a v övrig frå ga
Herold och Sörme anmäler en övrig fråga gällande antal föreläsningar i veckan. Sörme
anmäler en fråga om införandet av statistik i föreläsningskalendern. Rosenlund
anmäler en fråga om krishantering. Wahlstein anmäler en fråga om medlemsintäkter
och antal. Nuder anmäler en övrig fråga om Folkuniversitetet. Inga per capsulambeslut har tagits sedan förra mötet, varför det inte är en punkt på dagordningen.
Styrelsen godkänner den reviderade dagordningen kl. 18.45.
5. F öregå ende m ötesprotok oll
Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på hemsidan.
6. Ek onom isk prognos
B a k grund: Wahlstein redogör muntligen för föreningens ekonomiska situation (se
dokument för ekonomisk policy, finansieringspolicy och riktlinjer för
projektfinansiering).
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Wahlstein har sammanställt och uppdaterat hur budgeten såg ut i början på året med
det aktuella som lagts på varje post. Han avser dela det med alla i styrelsen för att se
hur de tänker använda resterande belopp. Överlag ser ekonomin bra ut. Föreningen
har fått in bidraget från MUCF för våren, och det blir inga stora ändringar jämfört
med vad som planerats.
7. Ra pporter frå n sty relseleda m öter
Ordf. och vice: Hvalgren har börjat med utvecklingssamtal med styrelsens
medlemmar, och han uppmanar alla att anmäla sig. Han har gjort kompletteringar
på MUCF-ansökan, och har dragit igång Krim-projektgruppen och EU-ministerns
besök i Uppsala, vilket kommer vara ett panelsamtal med politiker och lokala
intressenter den 23:e mars på Engelska parken. Han har blivit kontaktad av
Armeniens ambassad då deras utrikesminister kommer till Uppsala den 9:e mars,
vilket är samma vecka som många andra evenemang. Ingen i programgruppen hade
möjlighet att ta det, och det skulle bli för mycket för jobb för PR, så han
rekommenderade dem att kontakta UF Stockholm. Nuder har sysslat med Krimevenemanget. Hon har lagt arbetet med stressworkshopen på is då det var för
dyrt, och Studenthälsans variant var dålig. Hon ska göra en till koll på stressnivån i
styrelsen och fundera på vad man kan göra, t.ex. övningar tillsammans. Nuder och
Hvalgren var båda på Forumhelgen.
Kassör: Wahlstein har, förutom att vara på Forumhelgen, bokfört och börjat städa
upp i sin drive för att förenkla för nya kassören. Han har undersökt om det går att
byta till ett molnbaserat bokföringssystem, och om det införs blir det till nästa
verksamhetsår.
Medlemssekreterare: Lundin Glans har fortsatt sitt arbete med översättning av
hemsidan.
Aktivitetsansvarig: Rosenlund har varit på Forumhelgen, och löst panelproblemet
inför Fundraisern. Han har arbetat med Super Election Month, som kommer bestå
av två valvakor för det italienska och ryska valet.
Debattklubb:
Karriäransvarig: Stenberg har hållit i två lyckade karriärseminarier. Hon planerar
inför nya aktiviteter, t.ex. workshop med en som är praktikant på FN. Det har
uppkommit en idé om att ha ett networking-event, som skulle vara ett mingel
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kombinerat med att man får öva sig på att networka. Detta kan kombineras med
att fira att karriärverksamheten har haft sitt första verksamhetsår.
PR-ansvariga: Arbetet rullar på. Enoksson och Bishop har sysslat med digital
marknadsföring, och verksamheten har mycket pengar kvar.
Programsekreterare: Herold och Sörme har konfirmerat att Alice Bah Kuhnke
kommer till Gender Equality Month, och månaden efter kommer Cecilia
Malmström. Programverksamheten är uppbokad till maj.
Radio: Brolén och gruppen sänder avsnitt och har även fått en del nya medlemmar.
De vann även två pris från Studentradion.
Redaktörer: FEAR har skickats till tryck, och redaktörerna planerar att ha en
releasefest i början på mars. Sedan påbörjas arbetet med nästa nummer.
Webbredaktör: Nilsson har haft det lugnt efter artikeltävlingen och har hjälpt till
med den tryckta tidningen. Hon håller just nu på med att bygga en ny hemsida,
och tycker att det är tråkigt att så få skriver för webben.
Reseansvarig: Ahlqvist har haft många möten, och resegruppen är aktiv. Hon har
bokat flyg, och försöker hitta stipendier. Hon har försökt få hjälp av
förbundsadministratören med detta, men hon mottager gärna tips från andra om
potentiella stipendier.
UFS-representant: Almqvist har arbetat mycket med Forumhelgen, och är nöjd med
hur den blev. Motionen gällande vetorätt på UFS:s artiklar gick inte igenom.
Istället ska medlemsföreningarna ha tillgång till artiklarna under tiden de skrivs och
kunna kommentera dessa. Valårsmötet kommer hållas i Stockholm 18-20 maj, och
det är viktigt att göra reklam för de positioner som öppnas upp. Det är även en
chans att påverka verksamhetsplanen som kommer fastslås. En långsiktig strategi
för UFS har börjat utarbetas, och nästa års styrelse ska göra en treårsplan för en
tydlig riktning var förbundet är på väg. Almqvist kommer vara med och göra
upplägget för de som gör planen nästa år. En propositions om en solidaritetsfond
för resekostnader har lagts fram, och frågan är om pengarna ska gå från
medlemsföreningarna eller UFS. Detta kan styrelsen påverka på valårsmötet.
Anmälan till Almedalen kommer öppnas snart, och UFS har 40 platser totalt. Det
nya medlemsregistreringssystemet kommer mest troligt införas i slutet på mars
eller början på april. UpF Lund och UF Malmö har börjat använda det och Lund är
nöjda. Hvalgren tillägger gällande treårsplanen att olika föreningar har olika syn på
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saker, och anser att veto-frågan var infekterad/hätsk. Treårsplanen blev en typ av
kompromiss. Det behövs en strategi som man kan rösta om. Hvalgren vill
upprätta ett ordförande-nätverk för att kunna diskutera frågor som denna på ett
bättre sätt. Almqvist menar att relationen har varit dålig länge, och att det finns
skillnad i åsikter mellan stora och små föreningar. Hvalgren anser att det är viktigt
att ha vänskapliga relationer med alla föreningar.
8. Nä sta å rs sty relseform
B a k grund: Då valberedningens arbete har dragit igång bör styrelsen diskutera om
det finns behov att ändra dess sammansättning till nästkommande år.
Förra året infördes posten som karriäransvarig. Hvalgrens förslag är att styrelsen ska
behålla sin nuvarande form. Bishop påpekar att en förutsättning för att styrelsen ska
fortsätta på detta sätt är att alla poster fylls, och hon anser att det kan vara bättre att
lämna en post tom än att jaga någon. Det är viktigt att alla i styrelsen är engagerade.
Hvalgren menar att detta är upp till valårsmötet. Wahlstein påpekar att alla poster
ändå måste utlysas, men Bishop vill förmedla detta till valberedningen då den kan
känna sig tvingad att nominera någon. Hvalgren säger att posten annars lämnas vakant
och att det är upp till den nya styrelsen att tillsätta någon sen. Ahlqvist tycker att det
är viktigt att uppmuntra folk att söka. Styrelsen är överens om att utlysa samma
poster som förra året.
9. Extra å rsm öte
B a k grund: Efter det engelska namnbytet under hösten visade det sig att stadgarna
inte var i enlighet med detta, och UF har fortsatt använda ‘The Uppsala Association of
International Affairs’ i ett flertal sammanhang. För att snabbt kunna lösa situationen
rekommenderas ett extra årsmöte av presidiet, och tidpunkt för detta måste
diskuteras.
Namnförändringen och några andra mindre stadgeändringar behöver ses över. Två
separata möten på två olika verksamhetsår krävs för att anta ändringarna. Ett
extrainsatt årsmöte föreslås i april, och förändringarna kan antas av nästa styrelse på
föreningens årsmöte. Ett datum behöver bestämmas, även om mötet inte behöver
utlysas än. Nuder undrar om det kan hållas samtidigt som valårsmötet, och Hvalgren
ska undersöka detta. Han föreslår den 8:e april. Sörme undrar om detta är okej enligt
stadgarna, Hvalgren berättar att det finns en mekanism för att utlysa extra årsmöten
för att lösa denna typ av problem. Om detta inte görs kan namnändringen antas först
2019. Styrelsen är positiva till att hålla mötet den 8:e april.
10. Sta dgeä ndringsgrupp
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B a k grund: En grupp för att ta fram de nya stadgarna ska utses. Gruppen kan också
ta fram ett förslag till officiell engelsk översättning av stadgarna.
Ett förslag behövs till den 8:e april. Presidiet kommer ta fram ett förslag till nya
stadgar.
11. Utveck ling a v ufuppsa la .se
B a k grund: Hemsidan är ett återkommande problem, med svårigheter till redigering
och säkerhet. Nilsson m.fl. har under forumhelgen tagit fram ett förslag till ny
hemsida genom tjänsten Squarespace, och möjligheterna till en övergång bör
diskuteras.
Nilsson anser att Squarespace är enklare att använda utan förkunskaper. Detta gör
posten som IT-ansvarig onödig. Hvalgren instämmer, och tror att det är enklare att
ha en enkel hemsida med lathund där alla verksamheter är ansvariga för att uppdatera
sin information. Coachhippo kommer finnas på hemsidan. Nilsson berättar att man
kommer fortsätta använda one.com där hemsidans domän ligger. Styrelsen är mycket
imponerad av den nya hemsidan.
12. Sk rivning a v verk sa m hetsberä ttelsen
B a k grund: Sommaren börjar krypa sig närmare, och för att underlätta skrivandet av
verksamhetsberättelsen bör verksamheterna tidigt påbörja utkasten till sina delar. Ett
inlämningsdatum för ett första utkast den 19:e mars rekommenderas.
Alla poster är ansvariga för sin egen del av berättelsen. Ordf. och vice ordf.
sammanställer sedan verksamhetsberättelsen. Den ska hållas så kort som möjligt. Det
kan finnas information i lathundar eller gamla utkast. Ett första utkast ska vara färdigt
den 19:e mars, samma datum som valberedningen vill ha utlysningstexterna.
13. Verk sa m hetspla n och m å lsä ttninga r för verk sa m heter
B a k grund: Verksamhetsplanen ska ge instruktioner till nästkommande styrelse om
vad som bör uppnås, och verksamheter bör fundera på vad de vill att nästkommande
år uträttar.
Verksamhetsplanen antas på valårsmötet och innehåller ungefär samma saker varje år.
Man har dock chansen att lämna specifika uppdrag till kommande styrelse. Hvalgren
uppmanar alla att kolla på verksamhetsplanen och föreslå förändringar. Det är viktigt
för föreningens utveckling.
14. Va lå rsm öte, m a rk nadsföring och pepp
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B a k grund: Valårsmötet ska äga rum i maj, och datum för detta kan med fördel
beslutas om tidigt eller i alla fall diskuteras. För största genomslag bör valårsmötet
marknadsföras väl, och en ‘kampanj’ med flera delar bör sammanställas i förväg.
Styrelseledamöter bör också peppa sina verksamheter, vänner och kontakter att
söka.
Det är en tredelad process – utlysning av mötet, marknadsföringsplan, och
styrelsepepp. Det är otroligt viktigt för föreningens fortsatta överlevnad. Det är
viktigt att uppmana individuella personer. Nilsson berättar om ett tips från UpF Lund,
som går ut på att styrelseledamöter går på andra verksamheters möten och
marknadsför sin post. Almqvist instämmer och menar att detta är särskilt viktigt för
de poster som inte har en egen verksamhet. Förslag som uppkommer är pubhäng
med olika verksamhetsgrupper, fest, styrelsemingel och ett öppet styrelsemöte.
Hvalgren före slår preliminärt den 17:e maj, och deadline för ansökningar skulle då
vara den 16:e april. Det är viktigt att börja marknadsföra tidigt, förslagsvis 1:a april.
19:e mars är deadline för utlysningstexter.
15. Disk ussion k ring by te a v m a ila dresser
B a k grund: Styrelseledamöternas mailadresser kan lätt bytas, utan att mail riktade till
tidigare adresser går förlorade. Engelska adresser skulle underlätta kommunikationen,
och framstå mer seriöst.
Hvalgren kan ändra det som administratör, och vidarebefordra allt till den nya
adressen. Alla ställer sig positiva till förslaget. Mailadressen bör passa med postens
titel. Utlysningarna kommer tas som ett styrelsebeslut på nästa möte. Alla har i
uppdrag att innan söndagen den 4:e mars ge ett förslag till sin nya adress. Ahlqvist
undrar om assistenternas adresser också ska ändras, och om beslut även ska tas
gällande deras engelska titlar. Hvalgren påpekar att titlarna sätts när man utlyser
posterna, och anser att de ska vara så enkla och allmängiltiga som möjligt. Wahlstein
tycker att det är enklast att ändra assistenternas mail nästa verksamhetsår. Hvalgren
instämmer, och överlämnar det till nästa styrelse.
16. Orga nisera d rek ry teringsk a m pa nj i term inssta rt
B a k grund: Hvalgren fick under forumhelgen lära känna att UpF Lund på ett mycket
välstrukturerat sätt sköter nyrekryteringen i början av varje termin, med ett schema
över en 1.5-månadersperiod med olika evenemang. Föreningens rekrytering skulle
vinna på en liknande tydlig plan, och en projektgrupp för att ta fram en sådan kan
skapas. Om så bör ett redovisningsdatum också sättas.
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Planen består av fyra steg. Steg ett är möten på olika föreläsningar, helst på alla Akurser på olika institutioner. UpF Lund har samlat mailadresser till alla ansvariga lärare
på A-kurserna och tagit fram ett standardiserat pitch så att alla kan göra detta. Steg
två är ett Get Active-mingel med rullande marknadsföring. Steg tre är ett start-up
möte i varje verksamhet där standardiserad information ges ut till alla intresserade.
Steg fyra är en gemensam social aktivitet, t.ex. en pubkväll med alla nya. Allt sker på
bestämda dagar och ansvarsfördelningen är tydlig. Detta görs två gånger per år. Man
kan tipsa den nya styrelsen om detta. Hvalgren anser det positivt om sittande styrelse
kan överlämna ett dokument med schema och vad som händer alla dagar. Bishop
undrar om UpF Lund kan skicka sin plan. Hvalgren tror det, men anser att det hade
varit kul att överlämna en egen variant till nästa styrelse. Bishop och Enoksson tar
gärna på sig detta.
17. Trello
B a k grund: UF Malmö använder projekthanteringsprogrammet Trello för att
samordna all verksamhet i sin förening. Det skulle kunna vara ett alternativ för
föreningen för att förenkla kommunikationen mellan verksamheter. Hvalgren redogör.
Trello är ett program som är till för projekthantering i organisationer. Det består av
en post-it tavla där man kan lägga in olika projekt som kan ha mallar, ha checklistor
osv. Man kan lägga in taggar gällande vilka som håller på med projektet och sätta
datum för att länka till Google Calendar. Eventuellt går det att koppla till den nya
hemsidans kalender. Trello skulle underlätta kommunikationen, t.ex. mellan
programansvariga och PR. Wahlstein tror att det blir jobbigt med ytterligare ett
program, och tror att det är bättre att fokusera på att använda Slack eller Excel så
effektivt som möjligt. Ahlqvist anser det positivt att man kan välja i vilken utsträckning
man vill använda Trello. Enoksson och Bishop tycker att det låter väldigt bra från ett
PR-perspektiv. Sörme tror inte att man helt kan ta bort användandet av
föreläsningskalendern, och tror mer på att utveckla den vidare. Enoksson anser att PR
och programansvariga bör diskutera detta utanför mötet. Hvalgren anser att den
största vinsten med Trello är att det förenklar alla processer. Det är också ett sätt
att hålla koll på extrainsatta projekt. Nilsson anser det viktigast att PR och program
testar detta för att se hur det fungerar. Hvalgren anser att styrelsen antingen bör
prova Trello eller låta denna fråga vara vilande till nästa styrelse.
18. Övriga frå gor
Herold och Sörme anser att det vara bättre med en föreläsning i veckan, att överföra
till nästa styrelse. Arbetsbördan skulle bli sundare. Herold anser att det har givande,
men svårt att balansera vid sidan av studierna. Många gånger har det blivit 25 h i
veckan. Även om det är bättre för UF Uppsala att ha två föreläsningar i veckan, anser
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han och Sörme att det är bättre för programsekreterarna att ha en föreläsning i
veckan. Sörme är inte övertygad om att det kommer påverka medlemsantalet
negativt. En negativ aspekt är att det kommer leda till mindre bidrag. Hvalgren
påpekar att det aldrig har varit en hemlighet att programsekreterarposten är den med
mest arbete, även om det går att ifrågasätta. I arbetsbeskrivningen står det att 30-40 h
i veckan bör läggas på posten. Det ska såklart vara hanterbart, men har varit förenligt
med studier tidigare. Det skulle få allvarliga finansiella komplikationer för resten av
föreningen. Som ordf. är Hvalgren med och skriver bidragsansökningar, och har bra
insikt i föreningens ekonomi. Sörme menar att det inte går att veta hur det påverkar
bidragsansökningarna. Hvalgren svarar att föreningen skulle förlora medlemsintäkter
och också minskat bidrag från MUCF. Bidraget från FBA baseras på föredrag, och även
där skulle bidraget minskas. Wahlstein påpekar att bidraget söktes för 20
föreläsningar, inflygning, lokal, middag och dylikt. Enoksson tillägger att de PRansvariga i snitt lägger 30 h i veckan på föreningsarbetet. Brolén undrar om det går att
strukturera arbetet på ett annat sätt. Stenberg undrar hur det har varit med två
assistenter i år istället för en som tidigare år. Herold anser att det har fungerat bra,
men att vissa har olika förväntningar på vad som krävs. Det är något som bör
diskuteras internt.
Almqvist avviker kl. 20.35.
Det finns mycket tillgänglig arbetskraft i gruppen, men programsekreterarna har det
slutgiltiga ansvaret gällande det praktiska utöver alla annan verksamhet. Det är dock
möjligt att lämna över mer ansvar. Henriksson anser att det inte är rimligt att lägga
ner så mycket tid. Då behövs fler programsekreterare. Att ha en uppdelning mellan
styrelse och verksamhetsråd känns då mer rimlig. Sörme menar att frågan är om det
är rimligt att ha så mycket arbete. Detta gäller även PR. Bishop och Enoksson känner
att arbetsbördan är rimlig, även då har de gjort det mesta själva. Oavsett är det inte
bra att känna sig överväldigad. En annan lösning är att utvärdera vad som är värt i
verksamheten, t.ex. eftersnack kanske inte är värt att ha. Samarbeten kanske inte
heller är bra. Panelsamtal kräver mycket jobb. Det finns mycket som kan tas bort
eller omstruktureras. Wahlstein vill belysa att UpF Lund har tre programansvariga,
och där var det ändå konkurrensval. Det kan vara bättre att ha tre ansvariga för att
kunna fortsätta med verksamheten som den är. Wahlstein är övertygad om att färre
föreläsningar kommer leda till mindre bidrag och medlemsintäkter. Föreläsningarna är
en viktig del av föreningens ekonomi. Rosenlund anser att tre programsekreterare
känns som en bra kompromiss då färre föreläsningar kommer vara avgörande för alla
verksamheter. Det är ett stort steg som man bör vara försiktig med. Ahlqvist tror på
att effektivisera verksamheten. Det har funkat tidigare, och då kan man hitta sätt att
få det att funka i framtiden. Hvalgren la 40 h i veckan på posten förra året, och
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programverksamheten har alltid drivits på ett karriärinriktat och ambitiöst sätt. Man
ska dock inte behöva gå in i väggen det ska gå runt. Att minska antalet föreläsningar
skulle bryta med en 30–40-årig tradition, och det är viktigt att vara stolta och värna
sin historia, och inte sänka målsättningarna för föreningen. Programgruppen kan t.ex.
göras om så att medlemmar ansöker för att vara med och ansvar delas upp mer
tydligt. Eftersnack kan tas bort i vissa fall, mail kan standardiseras, man kan göra
föreläsarlistor, ta bort panelsamtal och vissa samarbeten osv. Sörme är inte övertygad
att medlemsantalet skulle gå ner, och menar att det handlar mer om kvalitet versus
kvantitet. Herold tycker om sin post, och visste på förhand vad det innebar. Han
anser att de har fått bra input från styrelsen, och ämnar ge vidare i lathunden vad som
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
Sörme påminner om att de kassaansvariga måste lägga in statistik i
föreläsningskalendern. Hvalgren berättar att UFS vill ha månadsstatistik på
föreläsningar.
Under Forumhelgen pratade Rosenlund Lunds UFS-representant, och de har en grupp
som är inläst på krishanteringsdokument och dylikt. Han anser att det är en bra idé
även för UF Uppsala då det är en stor förening med många människor. Mycket kan
hända, och om något går snett är det bra att folk har koll på vad som kan göras och
hantera krissituationer. Hvalgren instämmer, och anser att det bara är en tidsfråga till
något händer, och då är det bra att vara förberedd. Beslut om detta kommer tas på
nästa möte. Han ger Rosenlund i uppdrag att kolla på Lunds och UMUNs policys.
Rosenlund har fundraiser och bokbord, men ska försöka hinna.
Wahlstein berättar att föreningen nu fått in 65 000 kr i medlemsintäkter. Målet är
1000 nya medlemmar under hela verksamhetsåret. Han vill flagga för att vi fått
bidragen som är mer än budgeterat, men föreningen har inte enormt mycket
ekonomiskt svängrum om den måste täcka upp för mindre medlemsintäkter. Alla
verksamheter bör titta på om hur de vill spendera sina pengar, så att Wahlstein har
koll på hur eventuella överblivna pengar kan användas. Bishop tror på tydliga, enkla
åtgärder för att få nya medlemmar. T.ex. bör föreningen sluta med samarbeten tills
året är slut, och försöka få ett stort namn att föreläsa. En kommitté kan lista upp
åtgärder för att rekrytera fler medlemmar. Hvalgren anser att någon av
programsekreterarna bör involveras i detta. Bishop blir ansvarig för detta.
Nuder påminner styrelsen om att anmäla studiecirklarna till Folkuniversitetet. Varje
möte räknas. Väldigt få cirklar har anmälts jämfört med förra året. Wahlstein
påminner att det som görs nu ges vidare till nästa verksamhetsår, och det är rimligt
att de får lika mycket som nuvarande verksamhetsår.
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19. Nä sta sty relsem öte sa m t fik a a nsva r
Nästa styrelsemöte kommer hållas den 13:e mars kl. 18.30. Enoksson har fikaansvar.
Beslutet tas kl. 21.02.
20. M ötets a v sluta nde.
Mötet avslutas kl. 21.02.
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