den 18:e april 2018

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 18:e
april 2018
1. Öppna nde a v m öte
Mötet öppnas kl. 17.43.
Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Almqvist, Ahlqvist, Stenberg,
Herold, Berling, Linderoth, Rosenlund, Nilsson, Bishop, Enoksson, Brolén
Frånvarande: Albo, Henriksson, Sörme
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 Stenberg och Wahlstein till justerare kl.
17.43.
3. Godk ä nna nde a v k a llelseförfa ra ndet
Kallelsen utgick den 10:e april, åtta dagar innan mötet. Styrelsen godkänner
kallelseförfarandet kl. 17.44.
4. Godk ä nna nde a v da gordningen, sam t a nm ä lan a v övrig frå ga
Ahlqvist anmäler en fråga gällande finansieringsstöd för resan till Colombia,
Rosenlund anmäler en fråga gällande kick-out, Herold anmäler en fråga gällande
strategi för att öka medlemsantalet, Lundin Glans anmäler en fråga gällande
eventuellt samarbete med CEMUS. Styrelsen godkänner den reviderade
dagordningen kl. 17.46.
Brolén anländer kl. 17.47.
5. F öregå ende m ötesprotok oll
Föregående mötesprotokoll är ej ännu justerat och därmed inte upplagt på
hemsidan. Protokollet bordläggs tills vidare men finns tillgängligt i fysisk form på
kontoret.
6. Ek onom isk prognos
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B a k grund: Wahlstein redogör muntligen för bakgrunden till diskussionen (se
dokument för ekonomisk policy, finansieringspolicy och riktlinjer för
projektfinansiering).
Wahlstein berättar att ett minskat medlemsantal och därmed minskade intäkter är
ett fortsatt orosmoment. Dock kommer föreningen mest troligt inte gå minus då
annat har kostat mindre än beräknat. Lokalhyran har dock eventuellt gått över
budget då föreläsningen med Stefan Löfvén blev dyrare än beräknat. Eftersom förra
verksamhetsåret inte hade föreläsningar i Universitetshuset var kostnaderna svåra att
beräkna.
7. Ra pporter frå n sty relseleda m öter
Ordf. och vice: Nuder har tillsammans med Wahstein gjort en revidering av
riktlinjerna kring projektfinansierng och planerat inför bidragsansökan till Forum Syd.
Hvalgren har haft korrespondens med Dag Hammarskjöld Foundation gällande
föreläsningen med António Guterres.
Kassör: Wahlstein har haft möten med UMUN för att redovisa projektet och arbetat
med betalningar till gasquen.
Medlemssekreterare: Lundin Glans har assisterat Hvalgren med utskick gällande
föreläsningen med António Guterres och påbörjat föreningens övergång till det nya
medlemssystemet CoachHippo. Hon har även börjat läsa in sig på den nya
personuppgiftslagstiftningen GDPR.
Aktivitetsansvarig: Linderoth och Rosenlund är väldigt nöjda med gasquen, och har
utöver det arbetet organiserat lyckade valvakor.
Debattklubb:
Karriäransvarig: Stenberg arbetar med ett panelsamtal gällande praktik vid
utrikespolitiska institutioner. Career Day gick väldigt bra trots dåligt samarbete med
de andra föreningarna. Karriärgruppen kommer fira sitt första verksamhetsår med
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ett networking-mingel och alla i styrelsen och aktiva medlemmar från de olika
verksamheterna är inbjudna.
PR-ansvariga: Bishop och Enoksson
marknadsföringen av styrelseposter.

har

arbetat

med

valberedningen

om

Programsekreterare: Herold berättar att arbetet rullar på som vanligt, och att han och
Sörme får mycket hjälp från den aktiva programgruppen. Det enda negativa är det
minskande medlemsantalet, och de avser föra vidare i lathunden att för många
samarbeten inte är bra för föreningen.
Radio: Radion sänder avsnitt som vanligt, och nästa avsnitt kommer handla om
Afrikanska Unionen. Gruppen har haft sista möte, och den har varit aktiv och
fungerat bra under året.
Redaktörer: Berling berättar att denna vecka innan tidningen skickas till tryck är
intensiv, och har föregåtts av en lång period av redaktionsarbete. Hon påminner om
att tidningen är ett bra ställe att marknadsföra olika saker, t.ex. inför valårsmötet.
Webbredaktör: Nilsson har arbetat mycket med den tryckta tidningen, och alla
artiklar från det förra numret är nu uppe på webben.
Reseansvarig: Ahlqvist berättar att resegruppen har bokat många intressanta besök,
och den anordnade även en väldigt lyckad föreläsning.
UFS-representant: UFS har haft två styrelsemöten och skickat ut kallelsen och
mötesdokument till valårsmötet. Almqvist påpekar att det är viktigt att kolla på
verksamhetsplanen. Han har skickat ut en sammanfattning av kandidaturer till
presidiet.
8. P C- beslut seda n föregå ende sty relsem öte
8.a . P C- beslut om by tet frå n Sporta dm in till Coa chhippo sa m t hjälp från
UF S F örbundsa dm in m ed by tet
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B a k grund: "Kan styrelsen besluta att byta medlemsregistreringssystem från
Sportadmin till Coachhippo, samt uppdra UFS förbundsadministratör att hjälpa till
med övergången?"
Ivar Wahlstein, Sara Nuder, Oscar Almqvist, Hannes Brolén, Julius Rosenlund, Hanne
Enoksson, Ulrika Lundin Glans, Valentina Torres Ahlquist, David Sörme, Niclas
Hvalgren, samt Maia Bishop röstade för yrkandet. (11)
Theo Herold, Alexander Albo, Gabriella Linderoth, Lotta Stenberg, Rut Berling,
Tove Henriksson, samt Melinda Nilsson lade ned sina röster. (7)
Omröstningen stängde 18:e mars, 16:21.
Styrelsen antar förslaget.
8.b. P C- beslut om
ga squebiljetter

finansiering a v P eter och Lena Wa llensteens

B a k grund: “Kan styrelsen besluta att betala Peter och Lena Wallensteens biljetter
till årets UF-gasque?”
Valentina Torres Ahlquist, Maia Bishop, Gabriella Linderoth, Ulrika Lundin Glans,
Julius Rosenlund, Sara Nuder, Tove Henriksson, David Sörme, Niclas Hvalgren, samt
Theo Herold röstade för yrkandet. (10)
Alexander Albo, Lotta Stenberg, Rut Berling, Melinda Nilsson, Ivar Wahlstein, Oscar
Almquist, Hanne Enoksson samt Hannes Brolén lade ned sina röster. (8)
Omröstningen stängde fredag den 30:e mars, klockan 19:11.
Styrelsen antar förslaget.
9. M otion om revidering a v Rik tlinjer för UF:s projek tfina nsering
B a k grund: Wahlstein och Nuder redogör för de föreslagna ändringarna i syfte att
förtydliga riktlinjerna för UF:s projektfinansiering. Se bilaga A.
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Ändringar är till för att förtydliga ansökningsförfarandet. Medlemskap ska vara ett
krav för alla ansökanden, och de har även förtydligat processen för hur kassör och
vice ordf. går vidare med en ansökan.
Styrelsen godkänner de föreslagna ändringarna. Beslutet fattas kl. 18.21.
Mötet ajourneras kl. 18.21.
Mötet återupptas kl. 18.33.
10. Disk ussionspunk t UF S
B a k grund: Se bilaga B.
Gällande kandidaturerna behöver styrelsen besluta hur den vill gå till väga för att välja
på vilka kandidater föreningen ska lägga sin röst. Hvalgren tillägger att man antingen
ger delegaterna makt att rösta i föreningens namn, eller så beslutar styrelsen vilka
kandidater föreningen ska rösta på i förväg. Det senare alternativet blir något
problematiskt eftersom folk kan spontankandidera på själva mötet. Almqvist vill
behandla respektive post för sig i diskussionen, samtidigt som styrelsen bör ha i
åtanke de som sökt tillsammans. Dock bör varje individ utvärderas utifrån sina
specifika meriter. Ahlqvist anser att man måste förhålla sig till de som sökt som
grupp, då det inte går att bortse från gällande presidiets framtida sammansättning.
Almqvist tycker inte att en persons kandidatur bör hänga på en annans. Rosenlund
tycker att det är bra att folk sökt tillsammans då det ger enhetlig bild av vart UFS är
på väg. Wahlstein tror att det blir problematiskt om en inte blir vald, och man då
står utan flera roller om folk drar tillbaka sina kandidaturer. Han ser även en poäng i
att man ska kunna höra allas anföranden och utfrågningar och ta ställning utifrån det,
och att delegaterna därmed bör kunna bestämma föreningens röst. Styrelsen håller
med om att delegaterna bör ha viss flexibilitet i röstningen. Amlqvist tillägger att UFS
snart ska få en ny hemsida. Nytt gällande bidraget från MUCF nästa år är att UFS vill
införa rekrytering av gymnasieungdomar, vilket kommer vara en opt-in från
medlemsföreningarna. Detta skulle ge ca 108 000 från MUCF, beroende på hur
många föreningar som deltar. Lundin Glans avser undersöka föreningens demografi
vid slutet på året för att se om detta kan vara viktigt.
11. Utly sning a v va lå rsm öte
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B a k grund: vi behöver en ny styrelse till nästa verksamhetsår och ska därför utlysa
ett valårsmöte. Nu är det dags att bestämma när detta ska äga rum.
Styrelsen beslutar att förlägga valårsmötet till den 17:e maj kl. 17.30. Beslutet tas kl.
18.53.
12. Va l a v delega ter till UF S va lå rsm öte
B a k grund: Till UFS valårsmöte kommer UF Uppsala skicka en delegation. De
kommer representera vår förening och våra medlemmar och rösta för UF Uppsalas
räkning. Almqvist kommer att åka som UFS-representant och Ahlqvist och
Wahlstein har anmält att de är intresserade av att representera UF Uppsala.
Styrelsen beslutar att utse Almqvist, Wahlstein och Ahlqvist till UF Uppsalas
delegater till UFS valårsmöte. Beslutet tas kl. 18.56.
13. Ök a t behov a v UF S - a rk ivering.
B a k grund: UFS-admininistratören Daniel Kjellén har indikerat att UFS är i behov av
ytterligare plats för arkivering av bokföring mm. Exakta volymer är oklart, men det
rör sig om minst dubbelt så mycket plats som de har nu (i den vita möbeln). En
lösning skulle kunna vara inköp av hyllor till förrådet, vilket skulle kunna gynna även
UF, och administratören har indikerat att förbundet skulle kunna erbjuda
delfinansiering. I det fall att det inte finns plats för bokföringen, kan det bli svårt att
fortsätta lokalkontraktet som tecknades i början av året.
En lösning för att göra förrådet mindre fullt är att köpa mer hyllor och öka
lagringsutrymmet. Det skulle eventuellt göra plats för UFS bokföring. De har erbjudit
sig att del- eller helfinansiera nya hyllor. Det skulle röra sig om ett avtal som går att
säga upp. Ahlqvist ställer sig frågande till hur deras behov av utrymme kommer se ut
i framtiden, och Hvalgren är osäker gällande detta. Almqvist anser att om UFS ska
betala för lagring av dokument är det bättre att de gör det till UF Uppsala än en
extern aktör. Rosenlund ser inte UF Uppsalas lokaler som en långsiktig lösning, och
Nuder undrar vad som händer om de anställer en förbundsadministratör som inte är
baserad i Uppsala. Wahlstein anser att förslaget inte är konkret nog att ta ställning
till. Hvalgren summerar att möjligheten inte utesluts, men kommer be om mer
information och en långsiktig plan. Bishop påminner om den legala aspekter, och
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påpekar att UFS kan få besittningsskydd på lång sikt om föreningen tar betalt för
lokalhyra.
14. F inansiering för ny hem sida
B a k grund: Den nya hemsidan som framarbetades av Nilsson kan implementeras,
men då trial-perioden tagit slut behövs pengar i så fall avsättas. Styrelsen bör
diskutera kostnader, vinster med en ny sida, och budgetutrymme.
Wahlstein och Ahlqvist tar upp de problem med domännamnet som diskuterades på
föregående styrelsemöte. Nilsson har inte tid att fortsätta arbetet med den nya
hemsidan. Hvalgren vill gärna att föreningen övergår till den nya sidan, men ser
många problem med övergången, speciellt gällande föreningens Gmail-grupp som är
kopplad till den nuvarande hemsidan. Wahlstein ser hellre att nästa styrelse lägger
mer tid på att lära sig Wordpress, men Enoksson påpekar att det är svårt att hitta
folk som har intresse och tid av att göra detta. Hvalgren instämmer och ser två
alternativ i nuläget: Alternativ 1 är att fortsätta med den nuvarande hemsidan och
lägga mer tid i framtiden på att rekrytera kunniga människor eller lära sig mer i
styrelsen som är ansvarig för hemsidan. Alternativ 2 är att betala för Squarespace,
göra klart den nya hemsidan och lansera den, ta ner den gamla men behålla namnet.
Nilsson har personligen inte tid att syssla med detta, men berättar att basen till sidan
finns kvar. Hon anser det bättre att nästkommande styrelse får ta ställning till detta.
Hvalgren summerar att ett uppdrag kommer ges till nästa års styrelse att utreda
frågan då ingen har möjlighet att ta tag i detta nu. Den nya sidan kommer lämnas
vilande, och föreningen kommer fortsätta använda den gamla hemsidan.
15. Övriga frå gor
Ahlqvist har diskuterat med Wahlstein gällande ett möjligt resebidrag för vårens UFresa till Colombia. UF-resorna har inte fått bidrag tidigare år, men denna resa blir lite
dyrare än tänkt. De har kommit fram till att det finns utrymme för att ge ett litet
bidrag till varje resenär då Uttryck blivit billigare än tänkt. Förslaget är att ge
finansieringsstöd på 1000 SEK per person, vilket skulle bli 16 000 SEK totalt.
Wahlstein menar att dessa pengar kan avsättas utan att påverka föreningens
ekonomi negativt och anser att det är en rimlig utgift i syfte att stödja
reseverksamheten. Hvalgren instämmer, och tillägger att detta inte blir
prejudicerande utan är ett engångsbeslut.
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Styrelsen beslutar att allokera 16 000 SEK med ändamål att finansiera UF:s resa till
Colombia. Beslutet fattas kl. 19.24.
Rosenlund anser att styrelsen borde avsluta året med en stor fest och vill gärna ha
en kick-out. Hvalgren tillägger att en fest kommer arrangeras för ämbetspersonerna,
men att kick-outen är något separat. Modellen kan vara en helgresa eller en fest.
Linderoth och Rosenlund tar på sig ansvaret för tack-festen för ämbetspersonerna
och den nya styrelsen. Havlgren ger Nuder i uppdrag att undersöka när och var kickouten kan anordnas.
Herold har tillsammans med Sörme har gått igenom föreläsningsstatistiken och
jämfört med Lund, och både föreläsningen med Cecilia Malmström och gällande
Taiwan fick färre besökare i Uppsala. De funderar på hur evenemangen kan spridas
bättre. Bishop menar att PR då skulle behöva en utökad budget, och trycker på
vikten av att alla i styrelsen bjuder in sina vänner på Facebook till alla evenemang.
Lundin Glans påpekar att vissa kan ha missat nyhetsbreven sedan övergången till
MailChimp, då dessa mail ibland hamnar under kampanj-fliken på Gmail. Hvalgren
tror att det generellt är svårare att få genomslagskraft nu för tiden. Wahlstein
påpekar att många fortfarande frågar efter programblad och att affischeringen inte
verkar fungera. Hvalgren instämmer i att den fysiska marknadsföringen inte fungerar.
Programbladen är viktiga, dels för att de kan sättas in på affischnoteringen, och dels
kan de ges ut föreläsningar. Tidigare trycktes programblad upp från ett tryckeri, och
delades ut i folks brevlådor. Detta är möjligt då det inte räknas som reklam utan
samhällsinformation. Den fysiska marknadsföringen har varit mer extensiv tidigare,
och det är nu svårt att ta sig igenom det digitala bruset. Enoksson anser att det är en
bra idé som kan skrivas in i verksamhetsplanen, men om många inte ens sätter upp
affischer i nuläget är det svårt att få dem att göra mer och leder då till onödiga
kostnader. Bishop är nöjd med det affischeringsschema som finns, och tror att ökad
tydlighet behövs i nästa styrelse. Herold påpekar att UpF Lund har nått ut till fler på
Facebook, och Hvalgren tror att detta beror på att deras styrelse är större och de
har bra rutiner för marknadsföringen. Bishop tillägger att UpF Lund delar mycket
färre saker, och tror att det är fler i styrelsen som bjuder in till evenemangen.
Hvalgren betonar vikten av att föra detta vidare i styrelseöverlämningen.
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Lundin Glans har mottagit ett samtal från CEMUS gällande en brasiliansk politiker
och forskare som är på besök, och styrelsen har fått förfrågan att träffa honom.
Ingen i styrelsen anser sig ha tid att göra detta.
16. Nä sta sty relsem öte sa m t fik a a nsva r
Nästa styrelsemöte blir den 15:e maj kl. 17.30. Beslutet fattas kl. 19.53. Hvalgren är
fikaansvarig.
17. M ötets a v sluta nde.
Mötet avslutas kl. 19.56.
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