den 15:e maj 2018

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 15:e
maj 2018
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 18.49
Närvarande: Hvalgren, Sörme, Brolén, Linderoth, Rosenlund, Bergling, Enoksson,
Wahlstein, Nilsson, Nuder, Almqvist
Frånvarande: Torres Ahlqvist, Lundin Glans, Stenberg, Bishop, Albo, Herold, Henriksson
Inadjungerad: Ebba Holmström. Beslutas 18.50
Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder, Ivar Wahlstein
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Sörme väljs till sekreterare, samt Rosenlund och Nuder till justerare. Beslutet tas 18.51.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut söndag 13/5, två dagar innan mötet. Styrelsen beslutar att godkänna
kalleseförfarandet. Beslutet tas 18.52.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Enoksson anmäler en övrig fråga gällande att bjuda in till evenemang på fb. Styrelsen
godkänner den reviderade dagordningen kl. 18.53.
5. Föregående mötesprotokoll
Är inte justerat än. Det kommer att justeras när justerare är tillbaka i Uppsala. Styrelsen
beslutar att bordlägga punkt 5 till nästa styrelsemöte kl. 18.53.
6. Ekonomisk prognos
Bakgrund: Wahlstein redogör muntligen för bakgrunden till diskussionen (se dokument
för ekonomisk policy, finansieringspolicy och riktlinjer för projektfinansiering).
Allt är bokfört fram till i söndags (13/5). Föreningen har nu 770 medlemmar registrerade,
vi har alltså inte uppnått de1000 som var vårt mål. Föreningen kommer troligtvis inte att
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gå minus i och med att vi fick större bidrag och lägre utgifter än budgeterade. Troligtvis
kommer ett PC-beslut skickas ut kring hur mycket föreningen ska avsätta till
projektpotten. Det bör inte bli några större problem med ekonomin.
7. Rapporter från styrelseledamöter

Ordf. och vice: Hvalgren: Planerat inför valårsmötet, översatt dokument till engelska i
enlighet med språkpolicy. Sekreterare och mötesordförande fixade till valårsmötet.
Nuder: Har jobbat med lathund inför nästa år.

Kassör: Betalt fakturor, bokfört, fixat med Kulturarrangemangblanketter. Jobbat med
Överlämning. Fixat med bokslut. Inget utöver det vanliga

Medlemssekreterare:
Aktivitetsansvarig: Rosenlund: Aktivitet har hållit i en filmvisning, deras sista evenemang.
Gått bra. Tagit det lugnt. Förberett lathund och överlämning.

Debattklubb:
Karriäransvarig:
PR-ansvariga: Enoksson: Har gjort klart alla event för föreläsningar. Har haft kontakt med
valberedninig, nomineringar kommer finnas tillgängliga imorgon (16/5).

Programsekreterare: Sörme: Vi har jobbat på, fixat det mesta med de sista
föreläsningarna. Planerar överlämning.

Radio: Brolén: Som vanligt. Två avsnitt kvar, vilka kommer att handla om landgrabbing och
Kina.

Redaktörer: Bergling: Sista numret av Uttryck finns ute, och det bev extremt snyggt. De
var på tidningsgalan förra veckan och vann ett pris för bästa illustration. Minskade
upplagan med ca 200 exemplar.

Webbredaktör: Nilsson: Var också på tidningsgalan. Det har kommit in artiklar som
Melinda har kollat igenom, de kommer ut på webben inom kort.
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Reseansvarig:
UFS-representant: Almqvist: Det har inte varit något styrelsemöte med UFS sen sist,
nästa är på fredag. Preppat inför valårsmötet. Skrivit motionssvar till en motion som
kommit in till valårsmötet, UPF Lunds motion. Förbereder inför överlämning.
8. Per Capsulam-beslut
Inte
tagit
några

sedan

sista

mötet.

9. Diskussion om UFS-frågor
Almqvist: Försvarskonferens som hålls av AFF 4/6,medlemmar får ansöka om plats på
konferensen. Det här ska spridas till medlemmar. Ny hemsida för UFS. Info om UFS
valårsmöt, Arash och Salomon har dragit sig tillbaka sina ansökningar. Tre poster måste
fattas beslut om: Ordförande, vice, sekreterare. Almqvist har tänkt igenom och kommer
ge sin rekommendation. Hanna som söker till ordförande skulle göra ett väldigt bra jobb,
och fortsätta på samma spår som Oscar har börjat, vilket varit bra. De som åker på
valårsmötet får fatta beslut då, efter utfrågning.
Vice: Emilia mot Sakke. De båda kandidaterna skulle göra ett bra jobb. Hvalgren: Någon
tydlig linje hos dem? Almqvist: Sakke har inte lagt sig i debatten mellan
medlemsföreningarna och UFS. Nilsson: Vi borde rösta på den som bäst kan medla mellan
UFS och mföreningarna. Almqvist: Inte fått så mycket om deras inställning till olika frågor.
Enoksson: Någon nominerad? Almqvist: Salomon var nominerad.
Sekreterare, Almqvist: Julia skulle göra det bra, hon är väldigt duktig. Inte träffat Ida så
mycket. Julia ofta hållit samma linje som UF Uppsala. Almqvist anser därför att Julia skulle
vara bäst.
Det kommer att fortsätta tryckas på diskussionsprotokoll. Lund har skickat in en motion
gällande förändring av policy för UFS valberedning. Att valberedningen ska ha ansvar att
nominera icke-förtroendevalda. Att en majoritet av valberedningen ska vara med på varje
intervju, att de ska skriva en sammanfattning av alla kandidater. De som skriver
motionssvaret har skickat en remiss till valberedningen. De säger att de inte har tid och
möjlighet att vara med på varje intervju. Vissa kommer behöva tillsättas under året, vilket
blir svårt för valberedningen att hantera. Almqvist är positiv till att det ska skrivas
sammanfattningar av varje kandidat. Motionssvaret från UFS styrelse rekommenderar att
motionen avslås med motivering att det den syftar till ska ändras när hela policyn enligt
verksamhetsplanen ska revideras under nästa år. Medlemsföreningarna kommer att rösta
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om det här på valårsmötet. Hur ska UF Uppsala rösta? Wahlstein:
pressekreterarpositionen har varit kontroversiell, motionen föreslår ett bra sätt att
förankra positionens tillsättande hos medlemsföreningarna. Wahlstein: står det något om
hur policyn ska revideras? Almqvist: det är upp till nästa styrelse. Om det tas beslut att
ändra policy på valårsmötet, blir det svårt att ändra framöver i UFS styrelse. Det som
beslutas på valårsmötet kan inte tas bort av styrelsen utan måste beslutas av årsmötet.
Kan också komma att avskräcka folk från att söka till valberedningen. Almqvist: kort
motivering för varje kandidat borde vi rösta för, Hvalgren håller med. Almqvist: att plocka
ut vissa delar och rösta om det på valårsmötet är inte optimalt. Almqvist: vi föreslår att
det som står i motionen tas med till framtida revidering av policy. Niclas: att det kan vara
en idé att rösta för det här för att trycka på att det här är något vi vill se. A: Enligt
valberedningen finns det risk att tillsättning av pressekretarare och
organisationsutvecklare sker genom valberedningen strider mot UFS stadgar. Niclas:
avancerad fråga. Inget konkret nu. Almqvist: Bra att veta ungefär hur UF Uppsala tänker
kring frågan. Kommer bli en stor fråga på valårsmötet. Niclas: rösta för för att visa på att
det här är viktigt. Troligtvis inte förenlig med UFS stadgar. Vi fattar inget beslut om det
här nu.
Almqvist: Diskussionspunkt på nästa styrelsemöte att avveckla utrikespolitskt konvent på
hösten, och istället anordna ännu en forumhelg. Medlemsföreningarna gör samma saker
som konventet och bättre. Istället två forumhelger. Almqvist positiv till det här. Rimmar
bättre med det syfte UFS ska ha som kompetensutvecklare för medlemsföreningarna
snarare än att utföra dess uppgifter. Niclas: Väldigt få i Uppsala har varit på konventet,
mer populärt med forumhelgen. A: mer i enlighet med vår bild av vad UFS ska syssla med.
Presidiet ställer sig positiva till det. Nilsson: bra idé. Wahlstein instämmer. Almqvist:
Kommer att framföra dessa åsikter på UFS nästa styrelsemöte på fredag.
10. Styrelseöverlämning
Styrelsen ska besluta om ett datum då vi träffar hela nya styrelsen. En timme borde räcka.
Gärna innan slutet på maj. Vi ska under träffen meddela vad vi gjort under året och vad
nästa styrelse kan gå vidare med. Nilsson: Är det inget positionsspecifikt? Hvalgren: Nej,
men träffen kan kopplas ihop med den egna överlämningen. Vilket datum kan passa?
Wahlstein: 23/5? De flesta håller med. Styrelsen beslutar att lägga styrelseträffen 23/5
klockan
17.00.
11. Inbjudan till Stingfestivalen 2018
Hvalgren: Det här är något som inkom under helgen. Stingfestivelen är naturvetar och
teknikvetar-kårens insparkstradition i samband med att nya studenter börjar. Det
kommer att vara utanför Ångström. Under festivalen kommer flera föreningar att ställa ut
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och introducera sig själva. Det fungerar på så sätt att föreningarna bör ha ett jippo av
något slag. För att vara del av festivalen måste en anmälan skickas in. Förslaget är att vi
gör en anmälan och nästa styrelse sen beslutar vad de vill göra specifikt. Wahlstein: Kan
det vara en idé att aktivitet drar i det här, att de lämnar det till nästa aktivitetsansvariga?
Rosenlund: Ja det skulle kunna vara en idé. Hvalgren: Föreslår att vi ger i uppdrag till
nästkommande styrelse att de gör det här.
Styrelsen beslutar kl.19.41 att ge i uppdrag till näskommande styrelse att delta i
Stingfestivalen
2018.
12. Gamla pins
Hvalgren: Det här har vi pratat om tidigare, det finns 13 pins med gamla loggan i
kassaskåpet. Vad ska vi göra med dem? Almqvist: Vi borde spara minst en av dem.
Wahlstein: Vill först kolla om de har ett värde i bokföringen. Hvalgren: Det är rimligt att
vi utreder om de är bokförda, om så, så får intresserade köpa dem.
13. Information om verksamhetsberättelse
Hvalgren: Verksamhetsplanen är färdigskriven och översatt till engelska i enlighet med
policy. Den är instruktion till nästa verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen är istället vad
vi som styrelse har gjort. Den kommer att presenteras på nästa årsmöte av Hvalgren. Det
är bra om den finns på båda språk. Hvalgren: Det vore bra om alla kunde bli klara med sin
del av verksamhetsberättelsen innan första veckan i juni, och vi borde komma överens
om ett specifikt datum. Den ska vara skriven på både svenska och engelska. Hur lång den
ska vara är upp till de enskilda. Deadline för att skriva klart verksamhetsberättelse blir
den 10/6.
14. Mat till valårsmötet
Valårsmötet kommer att äga rum på kvällstid. Det är många som har sökt till posterna
och det kan komma att ta tid. Vi kommer att behöva mat. Alla skulle kunna swisha och
någon köper. Wahlstein: Mackbuffe? Mackor verkar vara en bra idé tycker de flesta.
Nilsson
fixar,
Wahlstein
och
Bergling
hjälper
till.
15. Information om överlämningar och lathundar
Hvalgren: Det är hög tid att titta igenom och uppdatera lathundarna, det är viktigt att de
är uppdaterade. Det kommer också att hållas överlämningar inom varje post. Viktigt att
det görs gedigna överlämningar, och vi bör alla tänka igenom hur vi ska lägga upp
överlämningen. Bergling: Viktigt att lathunden kommer i samband med överlämningen, så
att de nya kan läsa på, bra om de läser den innan överlämningen.
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16. Styrelse-kickout
Hvalgren: Kickouten kommer att äga rum den 2/6. Det är planerat under både dag och
kväll. En bastu finns hyrd vid Fjällnora. Planen är att vi åker dit och grillar, bastar och sen
avslutar i Uppsala. Bastun är bokad mellan 12.00 och 15.00. Middag och bra häng på
kvällen,
sedan
utgång.
17. Ämbetsmannafest
Kommer att ske måndag 21/5, starttid 18.00. Planeringen är öppen. Om vädret är bra så
äter vi middag ute, med bål och lekar. Hvalgren: Det vore kul att göra något fint till
ämbetspersonerna, kanske medaljer så som gjordes förra året. Varje styrelsepost gjorde
då papptallrikar som dekorerades och gavs till varje ämbetsperson. Aktivitet får i uppdrag
att köpa in material för att göra dessa medaljer. Alla måste göra medaljer innan 21/5.
Aktivitet skickar ut riktlinjer på Slack.
18. Övriga frågor
Inbjudningar på fb. Enoksson: Det är viktigt att vi bjuder in folk på facebook, påminnelse
att göra det för de sista eventen som finns ute på UF Events.
19. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Sista mötet idag, alltså beslutas inte om något nästa möte.
20. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 20.11.
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