Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 9:e december
2018
1. Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 10:23.
Närvarande: Bergman, Kaiser, Bergvall, Thelin, Sandström, Dokken, Lundström,
Magnström, Sammarco, Bishop, Ladstedt, Chamberlain, Larsson, Nordström, Rieschel
Frånvarande: Andersson, Nordling, Karlsson
Firmatecknare: Maia Bishop , Alina Kaiser och Jacob Sandström.
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Rieschel väljs till sekreterare, Lundström och Larsson till justerare. Beslutet tas 10:24.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen godkänner kalleselförfarandet 10:24.
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga
Rieschel lägger till en punkt om språk i nyhetsbrev. Styrelsen godkänner den
reviderade dagordningen 10: 24.
5. Adjungering
Styrelsen beslutar att adjungera in Johanna Wallén med närvarorätt och yttranderätt.
Beslutet fattas 10:25.
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på hemsidan.
7. Ekonomisk prognos
Sandström berättar att finanserna ser goda ut givet att bidrag kommer in som de ska.
Det är inga pengar vi behöver göra av med innan årsskiftet.
8. CareerDay (Johanna–Trustee)
Career Day har gjort anspråk på 17 000 SEK, främst för att täcka lokalkostnader
samt kostnader för projektgruppen under året. Projektgruppen vill att Career Day
ska bli större för varje år eftersom det är den enda mässan i Uppsala som har den
nischen.
Bishop undrar vad som händer med vinst eller underskott och hur de andra
föreningarna bidrar. UF är den enda föreningen som har ämbetspersoner för mässan
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vilket innebär en stor skillnad. Johanna Wallén säger att ett eventuellt överskott
självklart går tillbaka till föreningen. Bishop föreslår att UF ska få större plats
eftersom föreningen bidrar mest. Johanna Wallén tillägger att det redan nu är UF:s
namn som används. Exempelvis har projektgruppen börjat att använda sig för UF
Career Day istället för Career Day.
Kaiser undrar hur de andra föreningarna ställer sig till att UF får mer inflytande.
Johanna Wallén svarar att det inte har diskuterats i detalj men att det finns konsensus
kring att UF är den som är huvudarrangör.
Bishop öppnar för diskussion om det vore en idé med öppna styrelsemöten i
föreningen. Johanna Wallén tror inte det eftersom andra än styrelsen inte har insyn i
budgetfrågor och annat och att det därför inte skulle vara givande. Nordström
öppnar upp för en idé om att ha det till våren för att locka nya medlemmar.
Johanna Wallén lämnar mötet 10:34.
9. Rapporter från styrelseledamöter – utvärdering och mål
Bishop bad om svar på följande frågor;
1. Vad har jag/vi gjort bra under höstterminen, dvs vad vill jag/vi fortsätta med?
2. Vad ska jag/vi förbättra?
3. Mål och ambitioner för vårterminen
4. Vad behöver jag/vi hjälp med från andra i styrelsen för att nå målen?
Ordförande:
Bishop berättar att FBA-ansökan har behövts göras om eftersom UMUN har sökt
bidrag med samma organisationsnummer. 189 000 har sökts.
Utvärdering:
Bishop tycker att styrelsemöten har fungerat bra med effektiva och korta möten och
vill fortsätta så. Tycker att arbetsuppdelning i kommittéer är en lyckad approach.
Kassaschemat har fungerat bra och föreningen kommer att fortsätta med att hålla det
inom endast styrelsen.
Tidigare år har det pratats om att minska styrelsen eftersom långa styrelsemöten har
varit ett problem, inget problem nu.
Bishop vill vara mer engagerad och insatt i verksamheten. Är dock rädd för att det
kan trampa folk på tårna, men vill då att styrelsen säger till. Vill i större utsträckning
säga till om hon ser förbättringar.
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Vill se fler målsättningsdagar och workshopsdagar. Vill se mer riktning och att alla
jobbar mot samma mål, då blir det enklare att jobba tillsammans. I så fall måste alla
lägga till mer tid som krävs, och då måste man säga till om man inte har den tiden.
Styrelsen har varit bra på att närvara på möten. Praxis är annars att man kan missa
var fjärde möte.
Vill trycka på att man måste säga till om man är missnöjd med något inom styrelsen.
Vice-ordförande:
Utvärdering:
Vill jobba mer med att inkludera ämbetspersoner och andra aktiva medlemmar
eftersom det är de som kommer att ta över.
Vill tillsammans med Bergman jobba på medlemsvärvning.
Säger också till styrelsen att de gärna kan säga till om det behövs hjälp eftersom vice
ordförandes tid är ganska fri.
Kassör:
Utvärdering:
Har pratat om att övergå till digital bokföring. Kommer att fortsätta jobba med
interna och praktiska saker som är bra för den långsiktiga verksamheter.
Vill vara bättre på att ge tydligare ekonomisk återkoppling till verksamheterna.
Håller med om att det skulle vara roligt med att jobba med större gemensamma
projekt.
Sekreterare:
Har tillsammans med Sandström gjort en storrensning i Uffice. Uppmanar styrelsen
att generellt hålla bättre ordning och tänka efter var saker läggs. Har även rensat i
medlemsregistret efter en bugg i CH har åtgärdats.
Utvärdering:
Vill själv få ordning på arkiveringsrutiner och håller annars med presidiet i
målsättningar. Tycker särskilt att en ordentlig riktning har saknats.
Föreläsningsasvariga:
Utvärdering:
Bergman redogör att en hög standard har hållits på föreläsningar vilket de vill
fortsätta med. Föreläsningsgruppen har fungerat otroligt bra med ett bra driv.
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Thelin tillägger att gruppen vill jobba med könsfördelningen på föreläsningar, mycket
män den här terminen. Besökssiffrorna har även varit sämre än förra terminen men
vet inte riktigt vad det beror på och vad man ska lägga vikt på. Bishop tror att det
beror på att det förra året var två stora föreläsningar som drog mycket folk men
Bergman säger att det även ser ut så på enskild nivå.
Sammarco undrar vad PR:s synpunkt är på hur väl spridningen är på events. Larsson
säger att vi har fått 200 000 räckvidd men lite interaktion.
Dokken tillägger att det kan bero på att de som står kassa har varit dåliga på att
räkna.
Bergman vill även se samarbeten med institutioner där det finns potentiella
medlemmar som vi vill ha i föreningen. Exempelvis ingenjörer och läkare.
Hjälp: Bergman vill se att styrelsen säger till om ämnen och föreläsare blir för
enkelriktat, och att gillningar och kommentarer på marknadsförda evenemang är
välkommet.
Aktivitetsansvariga:
Utvärdering:
Nordström berättar att både hon och Nordling har varit otroligt nöjda med
terminen, speciellt hur bra fundraisern till slut blev. Mycket problem i början vilket
kändes osäkert.
Har en bra grupp som är väldigt involverade i arbetet, har nu tagit steget tillbaka och
frågat vad de själva vill göra. Har då fått många roliga idéer.
Vill förbättra effektivitet och konkretisering. Det har funnits idéer som sedan har
försvunnit.
Största målet för vårterminen är att ordna gasque/sexa. Har planer på att börja jobba
med andra föreningar och har redan samarbeten med UN Women och Amnesty.
Hjälp: Vill tacka PR som redan har varit till stor hjälp. Ligger snarare på aktivitet att få
fram material snabbare.
Debattklubb:
Utvärdering:
Bergvall berättar om att det har varit bra med konsekventa möten. Har en liten men
engagerad grupp som brukar komma. Har haft en tydlig struktur vilket har varit bra.
Vill försöka värva fler tjejer, att exempelvis ämbetspersoner kan göra bättre reklam
vid mässor samt att sätta affischer utanför rummet när debattklubb pågår.
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Vill även få bort gamla Facebookggrupper och håller på att kontakta deras
administratörer.
Har ett samarbete på gång med UMUN för ett mindre rollspel.
Hjälp: Åsikter om förslag på utveckling är alltid välkommet.
Karriär:
Utvärdering:
Har varit nöjd med tillsättningen av ämbetspersoner. Även nöjd med hennes egen
grupp som är otroligt engagerade. Seminariemånaden var en succé, har fått bra
återkoppling både från gäster och deltagare.
Skulle vilja se seminariemånaden som något återkommande en gång per termin. Vill
att verksamheten ska bli större, ambitionen är att karriärverksamheten ska ha årliga
evenemang så att namnet etableras.
Hjälp: Utvecklingen av ett eventuellt mentorskapsprogram måste det behövas ett
samarbete med annan verksamhet eller en ämbetsperson. En ensam karriäransvarig
kommer aldrig att kunna göra det.
PR-ansvariga:
Utvärdering:
Larsson säger att gruppen har varit nöjd med arbetsfördelningen. Digitala
marknadsföringen har fungerat bra, det nya ”This Week with UF” fungerar bra.
Vill vara mer aktiv då Larsson känner att hon har varit passiv denna termin.
Ska under vårterminen fixa hemsidan där den nya ska komma ut i mitten av januari.
Ska även jobba mer med affischering.
Hjälp: Vill alltid ha hjälp med affischering. Vill också gärna att man skickar eventtexter
och information i tid, på både svenska och engelska.
Redaktörer:
Utvärdering:
Lundström säger att gruppen känner sig otroligt nöjd med ämbetspersonerna och
övriga medlemmar. Stolta över nya numret. Det blev lite kort med tid och schemat
var tvunget att läggas om, det positiva är att de nu vet hur mycket tid som krävs inför
nästa termin.
Samarbetet i redaktörsgruppen har fungerat bra.
Hjälp: Illustratörer behövs alltid. Vill också gärna ha feedback på numret som har
kommit ut.
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UFS-representant:
Forumhelgen är spikad till den 15–17 februari. Föreslagen ort är Örebro och
föreslaget schemat är Hållbart engagemang. LSU jobbar mycket med det temat så det
finns mycket material att tillgå.
UFS har en gemensam bössa till Musikhjälpen.
Ett dokument, Operation and Goals, är ett dokument som kommer att tas fram för hur
verksamheten ska se ut tre år framåt. Vill se en förlängd deadline då frågorna
skickades ut med endast drygt en månad svarstid och det är viktigt att frågorna
besvaras ordentligt.
Utvärdering:
Samarbetet med Lund har varit bra, en tanke är att fortsätta det samarbetet även
utanför UFS.
Vill även bli bättre på kommunikationen med UF:s styrelse. Vill själv få en större
förståelse för UFS arbete.
Hjälp: Mer input för att kunna lyfta Uppsalas röst i UFS.
Många i styrelsen lyfter fram att Sammarco har gjort ett fantastiskt jobb. Det är
komplexa frågor och Bishop vill se framtida workshops där dessa frågor diskuteras
ordentligt. Har velat hålla diskussionerna på styrelsemöten om UFS till ett minimum
då det tog alldeles för mycket tid förra året.
Radioansvarig:
Utvärdering:
Känner sig nöjd över att många livesändningar och reportage har gjorts. Har beslutat
att behålla namnet ’Radio UF’.
Vill diskutera mer med gruppen om vad som är okej att sända och inte. Det har inom
gruppen förekommit viljor om att sprida sin egen agenda. Det är dock nästan
omöjligt att få igenom eftersom radion är bottenstyrd och man därför inte kan få
igenom individuella viljor.
Vill också göra fler sociala sammanhang på radion.
Hjälp: Vill gärna att styrelsen hör av sig om de har en idé.
Reseansvarig:
Utvärdering:
Bishop har fått en hälsning från Andersson. Känner sig nöjd med gruppen och att det
har varit väldigt demokratiskt inom gruppen. Vill förbättra delegeringen till
reseassistenten.
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Vill tänka mer på hur man kan marknadsföra resorna bättre, ambitionen är att få fler
ansökningar.
Vill ha en brainstorm om resmål innan Get Active och rösta där.
Webbredaktör:
Utvärdering:
Chamberlain känner sig nöjd över studiebesöket som anordnades på Dagens
Nyheter, generellt har en bra grund byggts upp. I början fanns det inte så mycket att
gå på. I nuläget publiceras ungefär en artikel i veckan. Samarbetet med
ämbetspersonen fungerar bra, ambitiös med ambitioner.
Vill publicera mer regelbundet, tror att en specifik dag i veckan kan vara bra. Vill ha
mer varierat innehåll, i nuläget är det många analyser. Vill ta sig tiden att sätta sig in i
Wordpress och utöka samarbetet med radion. Kommer också att jobba mer med
temaveckor.
Generellt sett vill hon se att webbredaktionen blir en mer etablerad verksamhet.
Hjälp: Vill gärna ha input om vad redaktionen bör skriva om.
10. Rapport från inredningskommittén
Uffice har möblerats om. Akademiska Hus kommer att måla om lokalen utan
kostnad, allt målas vitt.
Nya bord, stolar och fåtöljer kommer att beställas in.
Tydligen får vi inte ha en egen router då det är en eventuell ingång till Uppsala
Universitets servrar för externa intrång.
Skrivaren kommer antagligen bara att användas med USB och inte med WiFi.
Mötet ajourneras till 11.55
Mötet återupptas 11:56.
11. Projektansökningar
Bakgrund: Se Bilaga A
Sandström: UF Göteborgs ansökan är dåligt formulerad och det finns ingen direkt
koppling till UF Uppsala. Föreslår att ansökan ska avslås.
Styrelsen beslutar att avslå UF Göteborgs ansökan om projektbidrag 11:58.
Bakgrund: Se Bilaga B
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Kaiser: En aktiv medlem i föreläsningsgruppen har ansökt om bidrag för att skriva sin
C-uppsats i USA. Presidiet ville se en tydligare UF-förankring och efterfrågade
komplettering men har inte fått svar. Uttrycker sig som att hon i princip kan göra vad
som helst för UF. Ansökan avser alltså inte ett specifikt projekt.
Chamberlain tycker att det är bra att hon är öppen till att göra något som UF
behöver, samtidigt som att det är bra marknadsföring för föreningen. Ladstedt
invänder att det tycks konstigt att UF finansierar en resa som i huvudsak ska ägnas till
något annat. Dokken håller med om att man måste tänka på relationen mellan
mängden pengar som beviljas och vad som fås ut av projektet för föreningen.
Av vad Bergman har kunnat se i föreläsningsgruppen är sökande en drivande person
och tror att anledningen till att inte ha specificerat ett projekt är en genuin vilja av att
vilja göra det som är till mest nytta av UF.
Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet om Tuulias ansökan om projektbidrag.
Beslutet fattas 12:07.
Bakgrund: Se Bilaga C, Bilaga D
Kaiser: Career Day har sökt pengar till deras projekt. Eftersom ekonomin ser god ut
föreslår Sandström att lägga in en ny budgetpost i föreningens budget för Career
Day. Kaiser tycker dessutom att det är orimligt att de söker bidrag för alla kostnader
då de dessutom kommer att ta ut avgifter för platser på mässan. Därför är förslaget
att ge projektet pengar men inte lika mycket som beviljas.
Bishop är orolig för att pengarna indirekt ges till andra föreningar om inte projektet
går med vinst och vill i så fall se att UF har sitt namn på mässan.
Styrelsen beslutar att avslå projektbidraget. Beslutet fatta 12:14.
Styrelsen beslutar att bevilja motionen om att 12 000 SEK avsätts för Career Day.
Beslutet fattas 12:14.
12. Motion om tillsättande av Advisory Board
Bakgrund: Se bilaga E.
Lundström: Tycker att idén är bra men viktigt att styrelsen specificerar att det är
styrelsen som rådfrågar dem och att den yttersta beslutsmakten ligger i UF:s styrelse.
Bishop förtydligar att det är tänkt att vara passivt, medlemmarna ska inte ha uppgifter
utan endast finnas där för att kunna rådfrågas.
Dokken undrar om det kommer att vara en post per styrelsemedlem men Bishop
tänker sig runt fem personer. Sandström tillägger att man kanske snarare vill ha äldre
personer med mycket expertis. Dokken oroar sig för att det blir en skev maktbalans.
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Bergman introducerar tanken att man kanske inte vill ha före detta
styrelsemedlemmar då det finns risk för att de då vill driva sin egen agenda. Då
kanske man vill ha ett eller två års karantän.
Lundström är kritisk mot namnet, vill inte ha bilden av att det är ett råd av äldste
utan vill snarare se det som rådgivande. Vill inte ha en parallell styrelse. Sammarco
håller med om att fem personer skulle vara lagom.
Rieschel poängterar att Advisory Board är ett vanligt namn som används och att det
därför är ett bra namn. Tror också på att medlemmarna ska vara personer av specifik
kompetens som hela styrelsen ska kunna använda. Bishop håller med om att värdet
ska finnas i att ha någon som håller minnet av organisationen levande och att man
måste vara tydlig med att reglera i policy hur den ska utformas.
Styrelsen beslutar att bevilja motionen om att utforma en policy om utformandet av
en Advisory Board till våren 2019. Beslutet fattas 12:27.
13. Samarbete mellan Uttryck och Radion (diskussion)
Bakgrund: Se Bilaga F.
Chamberlain vill tillägga att radion i Lund ligger under deras tidning. Lundström ser
ett samarbete som något välkommet men undrar om det finns praktiska eller
juridiska problem. Magnström tror att det inte finns annat än att radions namn måste
skrivas ut när det publiceras.
Sandström välkomnar initiativet men tror inte att det behövs en policy för det.
Styrelsen är överens om att initiativet är välkommet.
14. Utförlig uppdatering från UFS, särskilt avseende samarbetet med Frivärld
Sammarco: UFS har i november haft ett panelsamtal i samarbete med Frivärld, dock
var panelisterna även från andra tankesmedjor.
Kritiken består dels av att det inkräktar i medlemsföreningars egen verksamhet, i
detta fall UF Stockholm. Att samarbeta med en specifik politisk riktning riskerar även
att påverka bilden av förbundets medlemsföreningar. Ett alternativ skulle vara att
introducera samarbeten med tankesmedjor av andra politiska åsikter.
Sammarco föreslår att det ska kunna vara okej om man lyckas hålla sig neutral. Ingen
annan förening i UFS tycker att det är ett problem.
Generellt finns det en stor skillnad mellan medlemsföreningarna då UF Uppsalas
medlemmar utgör en fjärdedel av UFS medlemmar och att föreningen därför inte
tjänar lika mycket på samarbetet som de små föreningarna. Sammarco vill lyfta frågan
om vilken framtid UF Uppsala ser för samarbetet inom UFS.
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Rieschel undrar om tanken på att UF Uppsala ska lämna UFS har tagits upp i
förbundet. Då kanske förbundet skulle slå in på en annan bana och gå UF Uppsala
mer till mötes.
Bergvall tror att det är vettigt att undvika ett hot om att dra sig ur då det skulle ge en
aggressiv stämning och förstöra ett konstruktivt samarbete. Öppnar också upp
diskussionen för att det är bra att UFS finns för småföreningarna och att det även är i
Uppsalas intresse att vi kan finnas där som inspiration för att de mindre föreningarna
ska växa. Undrar om även UFS ser att detta är förbundets främsta syfte.
Bergman tillägger att det är ett stort steg att lämna förbundet. Det skulle vara
konstigt för UF Uppsala att försöka starta upp ett nytt förbund i längden.
Sandström håller med Bergvall om att det är skumt att förbundet inte sätter
samverkan mellan föreningarna som första prioritet och att förbundet i första hand
ska finnas till som stöd för medlemsföreningarna.
Lundström undrar hur mycket UF Uppsala tjänar ekonomiskt på att vara med i UFS.
Bishop säger att en stor anledning till de olika synerna på UFS beror på historien.
Förbundet skapades en gång i tiden just för att kunna söka bidrag, vissa föreningar har
då funnits i över 50 år medan andra föreningar endast är fem år gamla. Tillägger att
det ofta bara är Lund och Uppsala som är aktiva från ledningens håll medan resten av
föreningarna är passiva. Otroligt synd då Lund och Uppsala har en stor minoritet av
rösterna i UFS.
Bergman tycker att panelsamtal skulle gå an men att marknadsföra Frivärlds
Utrikesakademi går långt över gränsen då det handlar om att utbilda liberala
opinionsbildare.
Bishop tror att det har varit bra att UF Uppsala har varit diplomatiska i år, kommer
inte att hjälpa att ta i med hårdhandskarna. Bergman håller med om att vi ska vara
tydliga i vår kritik men göra det konstruktivt. Dokken tillägger att man ska föra fram
att det skapar problem för UF Uppsala verksamhet.
Rieschel lägger till att det som alltså bör läggas fram i UFS är en mer övergripande
kritik om ifrågasättandet av vad den principiella prioriteten har blivit för UFS.
Sandström håller med Rieschel om att den främsta kritiken bör bestå i ifrågsättandet
av vad förbundets främsta prioritet har blivit. Det är ingen lösning på problemet att
ha fler panelsamtal egentligen.
Det kommer att hållas en workshop då många styrelsemedlemmar känner att detta
bör diskuteras ordentligt.
15. Arbetsro i Uffice och städ
Bishop: Många har suttit i Uffice för att plugga och det har hänt att det har inkräktat
på verksamheten. Efter att ha använt Uffice bör alla även bli bättre på att städa.
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Magnström tar upp att det har varit lite konstigt att folk som inte är aktiva sitter i
Uffice och pluggar. Rieschel invänder att dessa personer är medlemmar och att Uffice
ska vara tillgängligt för alla medlemmar. Det är synd att en så fin lokal står tom när
medlemmar vill använda den.
Sandström föreslår att det skulle vara en idé att sätta upp en kalender på väggen och
att man ska vara noga med att boka in verksamhet.
Kaiser tycker att det inte är problem att Uffice står tomt eftersom det har varit
skitigt och att det inte är hållbart.
Lundström tillägger att det är av en anledning som enbart vissa har tillgång till
lokalerna.
Dokken tillägger att det känns konstigt att medlemmar som inte är aktiva lyssnar på
diskussioner om vad som händer i UF.
Bergman tycker att enbart ämbetspersoner och styrelsemedlemmar ska få access
men Ladstedt tycker att det snarare ska handla om UF-arbete. Rieschel tillägger att
det annars finns risk att aktiva medlemmar inte känner sig välkomna, de ska självklart
ha tillgång för UF-arbete.
Chamberlain undrar om inte heller UF-medlemmar ska få plugga men styrelsen håller
med om att det ska vara okej så länge inga möten pågår.
Sandström tillägger att det också är viktigt att kaffet enbart används till UF:s
verksamheter.
16. Opinionsbildande artiklar i Uttryck
Redaktionen vill höra med styrelsen hur den ställer sig till att publicera
opinionsbildande artiklar. Känner själva att de inte vill utföra censur då Uttryck ska
vara en plats för debatt. Dokken säger att den bör publiceras så länge den är
ordentligt skriven och baserad i fakta. Konspirationsteorier kommer inte att
publiceras.
17. Motion om hemsidan
Bakgrund: Se Bilaga G
Larsson: Undrar hur mycket av de avsatta pengarna som används. Bishop svarar att
det är ungefär hälften.
Bishop kommer att samarbeta med Karlsson innan ett definitivt byte görs efter
medskick av före detta IT-ansvarig. Larsson vill göra ett medskick om att det skulle
vara bra att ha webbsidan i bruk innan nya Get Active.
Sandström förstår inte varför det blir en ökad kostnad. Som Bishop har förstått det
behålls Wordpress men en ny design köps. På Wordpress måste man ha en egen
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host. Det svåra med WordPress är att ändringar är definitiva, därav stora krav på
försiktighet. Egentligen kommer kostnaden i längden bli plus minus noll förutom den
initiala kostnaden på 1000 SEK.
Styrelsen beslutar att avsätta budget för och införa ett nytt webbhotell. Beslutet
fattas 13:21.
18. Motion om Outreach-kampanj
Bakgrund: Se Bilaga H
Bergman: Styrelsen har länge pratat om att värva fler yngre medlemmar. Det måste
göras någonting aktivt för att få bort denna risk.
Styrelsen beslutar att tillsätta Alina Kaiser och Johan Bergman för att till nästa läsår ta
fram en kampanj för att värva fler medlemmar. Beslutet fattas 13:23.
19. Ny ordförande för Debate Club 2019
Bergvall åker utomlands och kommer att sluta som ordförande. Hon har fått in två
ansökningar från hennes ämbetspersoner som Bergvall har högsta förtroende för.
Bergvall själv rekommenderar varmt att en av hennes ämbetspersoner bör tillsättas
där hon särskilt rekommenderar en kandidat. Bishop öppnar för att utlysa posten
men Bergvall har svårt att se att andra ansökningar skulle komma in.
Som det ser ut nu kommer inte debattklubben att sätta igång förrän i februari.
20. Kassaschema 2019
Bishop uppmanar styrelsen att skriva upp sig på det nya schemat på minst fyra
tillfällen.
21. Stop Illegitimate Vetoes postfack i kontoret
Bishop: 2014 var Kofi Annan i Uppsala och berättade om problematiken kring
vetorätten. Några UF-medlemmar fick upp ögonen för detta och startade Challenge
Group, som är en utbrytare ur UF då de inte är politiskt obundna. De har nu inte
längre tillgång till lokalen då intendenturen satte sig emot det.
Lundström tycker att man bör prata med dem först och Dokken håller med.
Eftersom de inte har tillgång längre är frågan relevant. Eftersom de är gamla UFmedlemmar är det sympatiskt att prata med dem först.
Bishop pratar med företrädare för föreningen till nästa möte.
22. Uppsala fredsnätverk (diskussionspunkt)
Bakgrund: Se Bilaga I
Chamberlain: Chamberlain och Andersson var på ett glöggmingel med
fredsengagerade i Uppsala. Där pratades det om ett eventuellt uppstartande av ett
fredsnätverk. Intresset för oss är möjligheten att dela arrangemang som har med fred
att göra och på så sätt få större spridning.

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

Org. Nr. 817603-5221
ufuppsala.se
info@ufuppsala.se

Bergvall tar upp risken för att vi får många medlemmar som är över 26, Rieschel
poängterar dock att registren kontrolleras endast vid årsskiftet och att vi ligger på
rätt sida spärren nu.
Finns konsensus om att det låter som en bra idé.
23. Sexual Harrassment Policy
Sammarco: Bakrund är att personer har uteslutits på grund av dessa grunder tidigare
och att det därför vore välkommet med en policy där det går att ta stöd inför en
eventuell uteslutning. Lund har en policy, se bilaga J.
Inflikar att det är viktigt att inte ha för många policys men att det är viktigt med
policys som används i kristider.
Sammarco föreslår att UF Uppsala arbetar ut en egen policy, exempelvis genom att
sitta i Uffice två söndagar på vårterminen för att sedan lägga ut det som en motion på
styrelsemöten.
Bergman tycker att det känns skönt med en policy att luta sig mot på föreläsningar
för besökare som beter sig olämpligt. Föreslår också att en liten utbildning bör ske i
början på året för hur liknande situationer kan hanteras.
24. Workshops under nästa termin
Bishop tror att det kan vara välkommet att ha workshops eftersom det inte går att
diskutera alla punkter på styrelsemöten eftersom föreningen har en så pass stor
verksamhet. Exempel skulle vara riktning för styrelsen, UFS, hemsidan. Datum
kommer i så fall i januari.
25. Övrig punkt: Språk i nyhetsbrev
Rieschel undrar om hon ska övergå till att skriva introtexten i nyhetsbrevet på bara
engelska och verkar finna stöd för detta i styrelsen. Nyhetsbrevet testas att skrivas på
engelska. Rieschel håller på att utveckla ett system där nya medlemmar får ange vilket
språk de föredrar och utifrån det skapa två olika nyhetsbrev.
26. Datum för nästa styrelsemöte samt fikaansvar
Nästa styrelsemöte beslutas till den 20:e januari klockan 10:00. Chamberlain har
fikaansvar.
27. Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:50.
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