Protokoll styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 23
september 2018
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 13:34.
Närvarande: Nordling, Bergman, Sandström, Kaiser, Bishop, Andersson,
Chamberlain, Lundström, Sammarco, Magnström, Bergvall, Rieschel, Dokken
Frånvarande: Nordström, Ladstedt, Larsson, Thelin
Firmatecknare: Maia Bishop , Alina Kaiser och Jacob Sandström.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Rieschel väljs till sekreterare och Kaiser och Bergman väljs till justerare. Beslutet
fattas 13:25.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen skickades ut den 14:e september, vilket är mer än sju dagar innan mötet.
Styrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet 13:25.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Bishop anmäler en punkt om portade medlemmar. Sammarco anmäler en punkt
om styrelsefoto. Styrelsen godkänner den reviderade dagordningen 13:26.
5. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll 13:26.
6. Ekonomisk prognos
Sandström redogör för att ekonomin ser bra ut med många nya medlemsavgifter.
Nämner en osäkerhet kring programgruppens budget då det är svårt att förutse
gruppens utgifter gällande bokning av lokal och reseersättning. Sandström
påminner om att försöka hålla nere kostnader.
7. Rapporter från styrelseledamöter
Ordförande och vice-ordförande:
Kaiser berättar om att kontaktperson på Folkuniversitetet ska bytas på grund av
avhopp vilket har varit anledning till inställd studiecirkelutbildning. Information om
ny utbildning kommer snart. Håller på med intervjuer för tillsättande av ny
kommunikationsansvarig, se vidare på punkt 13.
Kassör:
Sandström informerar om att det inte finns behov av att köpa in ytterligare en
iZettle trots styrelsebeslut. Sammarco invänder att det finns en poäng i att köpa in
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en ny dosa att ha som backup ifall ordinarie inte skulle fungera. Sandström håller
med och ska titta närmare på det.
Sekreterare: Rieschel: Har varit i kontakt en del med förbundsadministratör om
CoachHippo där det fortfarande finns en del frågetecken även om det redan
fungerar bra. Har även jobbat fram en ny kassarutin, se vidare under punkt 15.
Påminner styrelsen om att informera sekreterare när kontorsmaterial är på väg
att ta slut.
Aktivitetsansvariga:
Nordling berättar om succén Get Active Mingle och har sitt första möte för
verksamhetsåret på onsdag.
Debattklubb:
Bergström informerar om att klubben har haft sitt första möte och det känns bra.
Programsekreterare:
Bergman berättar att gruppen har ett första möte nästa vecka och att det går bra
med föreläsningar.
Redaktörer:
Lundström informerar om att redaktionen har skjutit fram sin deadline med en
månad vilket känns bra.
Dokken berättar att många kom på det första mötet och ansökningar kommer in
för att söka ämbetspersonsposter. Berättar om redaktionens idéer att ta sig till
gymnasieskolor för att hitta elever intresserade av illustration.
Webbredaktör:
Chamberlain har uppdaterat hemsidan och fortsätter med det. Webbredaktionen
har redan fått in en artikel och har skapat en Instagramsida.
Reseansvarig:
Andersson berättar att det går bra och att hon har fått in många ansökningar till
reseassistent. Ett första möte är inplanerat nästa vecka.
UFS-representant:
Sammarco: Har haft sitt första fysiska möte med UFS varifrån styrelsen ska få
information via mail. Det viktigaste från mötet är arbetet med en treårsplan för en
vision på vilken riktning UFS ska ta vilket kommer ha märkbar effekt även för
Uppsala. Påminner om sista anmälningsdag till att åka till UFS årsmöte i Lund.
Radioansvarig:
Magnström: Har träffat redaktör på Studentradion om att byta namn till ”UFpodden” eller ”Uttryckspodden”. Har stött på motstånd då Studentradion vill att
namnen ska vara radioanknutna men tror ändå att det kan gå igenom trots att det
blir sura miner från Studentradion. Upplever att störst intresse bland medlemmar
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är för ett namnbyte till ”UF-podden”. Ska skissa på en ny logga tillsammans med
kommunikationsansvarig.
Introduktion av förbundsadministratör
Bishop: Berättar att Daniel Kjellén är vår förbundsadministratör och jobbar för
UFS och att han nu åker runt till UFS olika medlemsföreningar för att presentera
sig själv samt UFS arbete.

8.

Daniel Kjellén presenterar sig själv och säger att det är speciellt viktigt i Uppsala
att vi vet vem han är då han har tillgång till och använder UF:s lokaler. Han är
anställd som förbundsadministratör i UFS och har därmed som uppgift att se till
att ha koll på vad som händer i förbundet.
Går igenom UFS arbete gällande;
• tips på vad föreningen kan göra som tillhandahålls av UFS
• partnerorganisationer
• bidrag
Poängterar att han alltid finns där för att svara på vidare frågor.
Introduktion av Studentradion
Joanna och Joel, socialansvariga på Studentradion, presenterar sig. Är här i syfte
att öka kommunikationen mellan föreningarna, speciellt angående städrutiner av
gemensamma utrymmen. Poängterar att det har funkat mycket bättre än förra
terminen redan och att de mestadels vill främja kommunikationen. Frågar om UF
har roterande städansvar bland medlemmar men Bishop informerar att det är
utskotten som håller utkik under sina möten.
Studentradion undrar om bokningar av konferensrum. Tidigare har det uppstått
problem när en förening har bokat upp en viss tid varje vecka hela terminen.
Poängterar att föreningsverksamheten alltid har företräde i lokalerna.
Om man gör en bokning långt fram i tiden är det viktigt att hålla varandra
informerade.
Studentradion vill gärna ha en julfest tillsammans med UF, styrelsen håller med om
att det är en bra idé.

9.

Styrelsen beslutar att mötet ajourneras till 14:40.
Mötet återupptas 14:43.
10.

Information om årsmöte
Bishop: Årsmötet kommer att hållas den 21:a oktober 14:00. Mötet handlar
framförallt om att ge ansvarsfrihet till förra styrelsen och rösta igenom
stadgeändringar. Uppmanar hela styrelsen att närvara.

11.

Utvärdering av kontantfri månad
Bishop: Undrar vad styrelsen tycker. Många känner sig nöjda. Lundström
poängterar att det snarare handlar om hur det har blivit bemött och Sandström
informerar om att det har varit bra med få undantag. Styrelsen håller med om att
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ett kontantfritt hanteringssätt har fungerat bra. Sandström poängterar att det som
har krånglet kan bero på bytet av medlemsregistreringssystem och inte den
kontantfria hanteringen. Bishop poängterar att kassarutinen kommer att ta mycket
längre tid om kontanthantering behålls.
12.

Reseersättning för delegation till UFS årsstämma i Lund
Sammarco: Sex styrelsemedlemmar har varit intresserade av att åka varav två
inklusive UFS-representant får kostnaden täckt av UFS. Sammarco uttrycker att
det är viktigt att UF vill satsa på detta då styrelsemedlemmar kan få mycket ut av
att träffa sin motsvarighet i andra föreningar. Bishop har tittat på resekostnader
och uppskattar ett tak till 3500 SEK.
Styrelsen beslutar att avsätta 3500 SEK till styrelsemedlemmars resa till Lund
14:53.

13.

Process för tillsättande av kommunikationsansvarig
Bishop: Styrelsen har haft avhopp och styrelsen behöver tillsätta en ny medlem.
Det finns inget i stadgarna som säger att detta behöver ske på ett valårsmöte.
Bishop föreslår att ordförande, vice ordförande och kommunikationsansvarig
håller i intervjuer men välkomnar åsikter och inputs från resterande
styrelsemedlemmar. Styrelsen tycker att förslaget låter bra.

14.

Information om möte med representanter från Colombia
Lundström: Har en kontakt på organisationen PeaceWorks som organiserar ett
seminarium med en fredsaktivist och före detta rebellmedlem från Colombia.
Organisationen undrar om det finns intresse från styrelsen att delta och uppfattar
från styrelsemedlemmar att så är fallet. Andersson informerar om att hon redan
är del av evenemanget och kan dra i organiserandet lite extra.

15.

Information om uppdaterad kassarutin med anledning av GDPR
Sandström och Rieschel går igenom den nya kassarutinen och säger att
informationen med de nya dokumenten ligger på Google Drive. Välkomnar
styrelsemedlemmar att gärna komma med frågor och läsa igenom de nya rutinerna
i god tid.

16.

Motion om namnbyte för programsekreterare
Bakgrund: Bilaga A.
Lundström och Sandström uttrycker gillande för en gammal titel men öppnar
också upp för att programsekreterare själv ska besluta om sin titel. Kaiser
poängterar att det är snyggt med enhetlighet när andra styrelsemedlemmar har
namn i likhet med den föreslagna namnändringen. Sandström invänder att det
också är många andra namn som inte är enhetliga och att man i så fall borde ändra
alla namn.
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Styrelsen beslutar att godkänna motion om att byta namn från
programsekreterare till Head of Lectures respektive Föreläsningsansvarig 15:08.
Sandström och Lundström reserverar sig mot förslaget.
17.

Övriga frågor
17.1 Portade medlemmar
Bishop informerar om incidenter där medlemmar inte har betett sig i enlighet med
föreningens policys. En medelålders kvinna har taggat UF i konspiratoriska inlägg i
sociala medier och uppträtt aggressivt på föreläsningar samt privat kontaktat
styrelsemedlemmar och frågat om boende hemma hos dem. En ung man har
uppträtt obehagligt vid föreläsningar. Bergvall undrar hur situationen ska hanteras
om dessa personer kommer till föreläsningen. Bergman har haft kontakt med
säkerheten på Ekonomikum och om personer uppträder hotfullt ska de först
avvisas från platsen och i nästa steg ska polis kontaktas.
17.2 Styrelsefoto
Bishop informerar om att en person har sökt posten som fotoämbetsperson och
föreslår att vi ska vänta tills dess. Uppmuntrar övriga styrelsemedlemmar att tänka
på tema.

18.

Datum för nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Bishop föreslår att ett nästa styrelsemöte ska hållas snart då ämbetspersoner och
nya styrelsemedlemmar ska röstas in. Efter diskussion bestäms nästa datum för
styrelsemöte till den sjunde oktober klockan 13:00. Sammarco är fikaansvarig.

19.

Mötets avslutande
Mötet avslutas 15:18.

Justerare: Johan Bergman

Ort/datum: Uppsala 2018-09-20

Justerare: Alina Kaiser

Ort/datum: Uppsala 2018-09-20

Sekreterare: Rebecca Rieschel

Ort/datum: Uppsala 2018-09-27
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