
Protokoll styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 4 november 2018	
 
	

1.  Öppnande av möte 
Mötet öppnades kl. 10.21	

	
Närvarande: Karlsson, Dokken, Magnström, Nordling, Bergvall, Chamberlain, 
Sammarco, Larsson, Sandström, Ladstedt, Bishop, Rieschel, Kaiser, Thelin Bergman 
Frånvarande: Lundström (anländer 10:30), Nordström, Andersson 
 
Det noteras att Lundström har anmält sen närvaro. 	

	
Firmatecknare: Maia Bishop , Alina Kaiser och Jacob Sandström.  

	
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2) 
 

Rieschel väljs till sekreterare och Ladstedt och Thelin som justerare. Beslutet 
fattas 10:22. 

	
3. Godkännande av kallelseförfarandet 
 

Styrelsen godkänner kallelseförfarandet 10:22. 
	
4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga 
 

Styrelsen godkänner dagordningen 10:22.  
Bishop anmäler en övrig fråga om rekrytering av medlemmar under 26.  

	
5. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på hemsidan.  
	
6. Ekonomisk prognos (Jacob) 
 

Bidraget från Folkuniversitetet är något mindre än väntat, Sandström uppmanar 
styrelsen att anmäla studiecirklar. Antalet medlemmar under 26 minskar och är 
nära gränsen på 60%.  

	
7. Rapporter från styrelseledamöter 
	

Ordf. och vice: 
Bishop och Kaiser har lämnat in ansökan till bidraget från FBA. Kaiser har 
anordnat sittning för ämbetspersoner som blev succé.  
	
Kassör: 
Sandström säger att sekreterare kan köpa in kontorsmaterial istället för att 
varje grupp gör det enskilt. Ska sätta in de kontanter som finns på bankkontot.   
	
Sekreterare: 
Inte mycket nytt förutom att ha tittat på andelen medlemmar under 26.  



	
Aktivitetsansvariga: 
Nordling berättar om att de planerar inför valvakan på tisdag den 6:e november 
samt för fundraisern i slutet av november. Har fortfarande inte fått svar från 
förening men har nu satt en deadline och får i så fall ta en annan förening. Ska 
också ha en filmvisning och tittar på UF-gasque längre fram. 
	
Karriär: 
Ladstedt berättar om karriärseminarium som börjar nästa vecka vilket känns 
bra. Nästa evenemang blir antagligen ett karriärmingel som förhoppningsvis 
kommer att hållas på Fredens hus. Ser fram emot ett eventuellt samarbete med 
EUCareers. 	
	
Debattklubb: 
Bergvall berättar att de har fått inbjudan från Stockholm om debattävling, går 
bra.  
	
Föreläsningsansvarig: 
Bergman redogör för framtida planering där riksbankschef är inbokad inför 
våren. Allt är planerat för den här terminen vilket känns bra. Frågar efter input 
på att ha haft en stängd programgrupp med öppna möten en gång i månaden.  
Rieschel frågar hur de öppna mötena har fungerat och Bergman säger att 
närvaron inte har varit hög men att det kan bero på att gruppen på Facebook 
är stängd. 
Larsson undrar vad poängen är med Facebookgruppen om mötena ändå är 
stängda, Bergman håller med om att en inaktiv grupp kan vara anledning till att 
inte många dyker upp.  
Chamberlain lägger till att det är bra om det fungerar men att man då måste 
vara noga med att utlysa ansökningsperioden till den stängda gruppen till våren.  
Bergman poängterar att de som sökte till föreläsningsansvariga förra året kom 
in i UF:s verksamhet sent.  
Kaiser väcker frågan om risken att UF ses som elitistiskt men Bergman 
invänder att man då kan fokusera på andra aspekter i verksamheten och att det 
är mycket jobb för föreläsningsansvariga att ta hand om alla nya.  
Bishop berättar att programverksamheten alltid har varit UF:s största 
verksamhet och att de flesta engagerade förr var aktiva i just programgruppen 
och att det har varit UF:s flaggskepp. 
Larsson erbjuder sin hjälp med att marknadsföra de öppna mötena på UF:s 
officiella sida. 
 
PR-ansvarig: 
Karlsson berättar att det går bra och att UF har fått en sida i Luthagsnytt. 
Öppnar dock upp för risken att fler äldre medlemmar kommer till föreningen. 
Larsson berättar om att programblad ska ordnas inför EU-dagen och för resten 
av året. Karlsson berättar om att Facebookannonseringen går bra och att det 
finns en idé om att skapa ett veckobrev där veckans kommande evenemang 
sammanfattas.  
	
Redaktörer: 



Dokken berättar att de har haft sin första deadline och att feedback har 
skickats ut till samtliga skribenter. Redaktionen har tittat på illustratörer till 
tidningen men det har inte funnits något överväldigande intresse än. Releasefest 
blir i slutet av december men planeringen har inte börjat.  

	
Webbredaktör: 
Chamberlain berättar att hon snart är klar med webbens temavecka och att det 
känns som att grundverksamheten är bra. Hoppas på större regelbundenhet 
framöver nu när verksamheten är stabil. Vill prata mer med Radion om 
samarbeten och studiebesök.  

:	
UFS-representant: 
Berättar att delar av styrelsen har varit på UFS årsstämma i Lund och att alla 
motioner gick igenom på UFS styrelsemöte som hölls efteråt, inklusive 
begränsningen för mediakommunikation. Konvent är kommande helg som 
troligen kommer att vara det sista av sitt slag då det blir ersatt med Nordic 
Convention.   
	
Radioansvarig: 
Har avvaktat med att byta namn då Studentradion har varit skeptiska.	

	
8. Utrikespolitiskt konvent 10-11 november 

Bishop påminner om att det behövs volontärer.  
	
9. Presentation och antagande av ny budget (Jacob)  

Sandström berättar att godkännande gick igenom redan förra mötet men att 
budgeten nu finns med som bilaga. Sandström har korrigerat 
karriärverksamheten och andra småjusteringar.  
 
Rieschel väcker frågan om att föreningen har två hemsidor och tanken är att 
långsiktigt gå över till en ny hemsida. Karlsson erbjuder sig att titta mer på det 
men risken är att den inte kommer upp på sökningar. PR och ordförande vill 
sätta en deadline innan nästa år.  
 
Styrelsen beslutar att anta den reviderade budgeten 10:58. 

	
10. Marknadsföring av projektstöd 

Bishop berättar om att förrförra styrelsen hade många besparingar och för att 
undvika risken att pengar sparas på hög skapades ett projektstöd. Maxbelopp 
att söka är 20 000 som endast har sökts en gång. Bishop poängterar att dessa 
pengar måste spenderas och uppmuntrar om att söka dessa pengar. Tidigare 
har även resan till Colombia sökt pengar samt Career Day. Diskussion har då 
skapats om huruvida den egna verksamheten ska stödjas eller enbart utanför. 
Tanken är att endast pengar ska sökas för projekt utanför den ordinarie 
verksamheten. 
 
Karlsson inflikar att det kan locka nya medlemmar om man marknadsför 
projektstödet.  
 
Sandström berättar att det finns ungefär 40 000 på budgetposten.  



 
Mötet ajourneras till 11:15. 
 
Mötet återupptas 11:22. 
	
11. Motion om ersättning för förtroendevaldas resa till Balkan 
(Maia) 

Bakgrund: Se bilaga A.  
 
Bishop berättar om att förra resan ersattes med 16 000 och att förslaget är att 
ersätta förtroendevalda med 1500 per person. Ingen policy finns på plats ännu 
men Bishop öppnar upp för att skapa en sådan. Tycker att en ny bedömning ska 
göras inför varje resa utifrån föreningens ekonomiska läge så att posten inte 
söks enbart med motivering att få en billig resa. Tillägger att pengarna endast 
ska gå till förtroendevalda då övriga ändå har ett annat typ av val ansöka till 
resan. 
 
Bishop berättar att Andersson principiellt stödjer idén om att inga ekonomiska 
krav ska ställas på förtroendevalda men också uttryckt en känsla av att vara 
obekväm till att få en billigare resa än resterande grupp. 
 
Bergman tycker att förslaget låter bra fram till att en mer långsiktig plan finns 
tillgänglig då styrelsen ändå tycks vara överens om att någon slags ersättning 
bör utgå. 
 
Styrelsen beslutar att subventionera reseansvarig och resekoordinators 
kostnader med 3000 SEK.  

	
12. Motion om tillsättande av inredningskommitté (Maia) 
 

Bakgrund: Se Bilaga B.  
 
Rieschel undrar om även resterande styrelsemedlemmar kan komma med 
förslag och styrelsen når ett konsensus om att det ska vara fallet men att 
kommittén ska ha slutordet.  

 
Bergman föreslår att kommittén kommer med ett förslag som presenteras på 
mötet. Kaiser tycker att kommittén ska ha fulla befogenheter.  

  
Styrelsen beslutar att tillsätta Sammarco, Sandström, Bergman, Ladstedt och 
Kaiser som inredningskommitté som får 15 000 SEK till sitt förfogande. 
Beslutet fattas 11:36. 

	
13. Delningspolicy för karriärmöjligheter, fortsatt diskussion 

Bishop föreslår att lägga till en flik på hemsidan och att man får ta diskussionen 
om vilka organisationer och företag som får ingå när det är aktuellt.  
 
Larsson säger att PR får många mail med karriärmöjligheter och Bishop föreslår 
att dessa vidarebefordras till karriäransvarig.  
 



Lundström poängterar att många av de organisationer som vi är intresserade av 
ofta inte är politiskt obundna. Undrar hur föreningen ställer sig till politiska 
partier.  
 
Bishop uttrycker att politiska partier inte bör få ingå och Karlsson inflikar att 
det kan tolkas som att ta ställning genom att inte tillåta vissa organisationer och 
partier att finnas på hemsidan.  
 
Ladstedt tycker att en rimlig bedömning bör göras från fall till fall.  
 
Lundström föreslår att en brasklapp bör läggas in om att föreningen är politiskt 
obunden och att alla organisationer och företag tas med som kan tänkas vara av 
intresse för föreningens medlemmar.  

  
14. Motion om inköp av extern hårddisk (Jacob) 

Bakgrund: Se Bilaga C.  
I nuläget använder vi Google Drive men förut har Dropbox använts för 
arkivering.  
 
Styrelsen beslutar att köpa in en extern hårddisk. Beslutat fattas 11:45. 

	
15. Övriga frågor 
15.1 Andelen medlemmar under 26 
 Kaiser erbjuder sig att ställa sig utanför en A-kurs för att värva medlemmar.  
 
 Lundström öppnar upp för att marknadsföra Livstidsmedlemskapet.  
 

Bergman föreslår att samarbeta med lärare i samhällskunskap och att reducera 
priset vid köp av medlemskap vid köp av flertalet medlemskap. 

 
Larsson väcker frågan om att föreningen måste ta fram policys om alkoholbruk 
om föreningen får många medlemmar under 18. 
 
Bishop berättar att Uppsala satsar på att bli världens ”fredstad” och att en 
möjlighet eventuellt finns där för kommunen att rabattera medlemskap. 
 
Larsson och Karlsson vill fokusera på kommun och skolor.  
 
Sandström öppnar upp diskussion för att rabattera medlemskap men styrelsen 
tycker att föreningen bör vänta med det. Karlsson säger att det inte är mycket 
pengar för en skola. Karlsson föreslår att prova utan att rabattera och sedan 
utvärdera. 
 
Sandström föreslår att en idé skulle vara om att hålla kvällsföreläsning på 
gymnaiseskolor.  
 
Dokken berättar om att Uttryck försökte rekrytera illustratörer på 
gymnasieskolor och att ett samarbete skulle kunna finnas där.  
 



Bergman föreslår att samarbeta med gymnasieskolornas elevkårer. Lundström 
invänder att elevkårer ofta inte har hög status bland elever och lärare. Kaiser 
tror att det är lättast att gå genom lärarna.  
 

15.2  Fest 
Datum för UF-fest är den 23:e november med tema Magaluf och 
aktivitetsansvarige håller på att planera julfest tillsammans med Studentradion.  

	
16. Datum för nästa styrelsemöte samt fikaansvar 

Datum för nästa styrelsemöte är den 9:e november klockan 10:00. Bergvall är 
fikaansvarig. 

	
17. Mötets avslutande 

Mötet avslutas 12:10.  
 
 
Justerare: Hanna Ladstedt   Ord/datum: 
 
 
 
 
Justerare: Julia Thelin    Ort/datum: 
 
 
 
 
Sekreterare: Rebecca Rieschel   Ort/datum:  
     Uppsala 2018-11-26 
 


