Protokoll styrelsemöte
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Datum: 2019-01-20
Plats: Kyrkogårdsgatan 10
Närvarande:
Ordförande
Vice-ordförande
Kassör
Sekreterare
Karriäransvarig
Föreläsningsansvarig
Föreläsningsansvarig
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig
Redaktör
Redaktör
Webbredaktör
Radioansvarig

Maia Bishop
Alina Kaiser
Jacob Sandström
Rebecca Rieschel
Hanna Ladstedt
Johan Bergman
Julia Thelin
Viktor Karlsson
Nathalie Larsson
Magnus Lundström
Marina Dokken
Beatrice Chamberlain
Sandra Fors Magnström

Frånvarande:
UFS-representant
Reseansvarig
Debattansvarig

Sonya Sammarco
Fredrika Andersson
-

§1 ÖPPNANDE AV MÖTE
Mötet öppnas kl. 10:17.
Det noteras att Alina Kaiser anmält sen närvaro och anländer 10:21.
§2 VAL AV SEKRETERARE (1) OCH JUSTERARE (2)
Rebecca Rieschel väljs till sekreterare och Beatrice Chamberlain och Marina Dokken till
justerare. Beslutet tas kl. 10:18.
§3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl. 10:19.
§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN, SAMT ANMÄLAN AV
ÖVRIG FRÅGA
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Frågor om merch, styrelsebild, Get Active och Ufficeinvigning anmäls som övriga frågor.
Styrelsen godkänner den ändrade dagordningen kl. 10:20.
§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll är justerat och uppladdat på hemsidan.
§6 EKONOMISK PROGNOS
Bishop berättar att ett mail från FBA har kommit om att UF:s redovisning från 2016 har
godkänts, vilket är märkligt då det är 2018 års godkännande föreningen väntar på. Bishop
och Sandström ska titta på det.
Sandström redogör annars för att det inte har hänt mycket sedan sist på grund av jullov.
Ska ha kontakt med revisor i nästa vecka. Inredningsbudgeten är fylld.
Påminner styrelsen om att skicka in kvitton för styrelsefika.
§7 RAPPORTER FRÅN STYRELSELEDAMÖTER
Ordf. och vice: Bishop berättar om att ny ordförande för Debate Club har intervjuats.
Kassör: Sandström berättar att det inte har hänt mycket sedan sist.
Sekreterare: Inte hänt mycket förutom att nya medlemskort ska köpas in.
Aktivitetsansvariga: Nordström berättar att gruppen ser fram emot nya terminen, särskilt
Get Active och gasquen.
Debattklubb:
Karriär: Ladstedt berättar att första mötet hålls på tisdag, dragit igång ett samarbete med
Career Day om ett mingel på Fredens Hus. Även ett samarbete med EU Careers på
gång.
Föreläsningsasvariga: Bergman berättar att gruppen ser fram emot våren och att det var
roligt med en välbesökt första föreläsning. Har också pratat med en besökare som
tidigare ställt långa och ingående frågor om att det inte är hållbart, vilket besökaren tog
bra.
PR-ansvariga: Karlsson redogör för att gruppen har legat lite efter men att det känns som
att de nu kommer ikapp. Nya hemsidan kommer antagligen att lanseras om två till tre
veckor. Ska börja att titta på nya medlemskort.
Redaktörer: Lundström berättar om att planerandet för nya numret går bra och att allt
går enligt plan.
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Webbredaktör: Chamberlain berättar om att arbetet går bra och att publicerandet har
fortsatt på ett bra spår. Har haft planeringsmöte med webbassistent
Reseansvarig:
Radioansvarig: Magnström berättar om att gruppen ser fram emot nya våren med
medlemmar som gör att radion kommer att bli mer självgående.
UFS-representant:
§8. FÖRSLAG TILL VÄRVNINGSPLAN 2019
Bakgrund: Se Bilaga A.
Kaiser och Bergman berättar om att en ny värvningsplan har tagits fram om att främst
värva gymnasiemedlemmar. Detta för att säkerställa att andelen medlemmar under
förblir över 60% så att MUCF-bidraget kommer att gå att söka även i fortsättningen.
Planen är att få lärare och rektorer på gymnasieskolorna att inse värdet i våra
föreläsningar och verksamhet och på så sätt köpa medlemskap till sina elever; exempelvis
för att främja internationell förståelse. Bergman och Kaiser har kontaktat lärare på alla
samhällsprogram i Uppsala och väntar nu på svar. Har pratat om att ett problem är att
medlemskapet kan ses som dyrt, ett förslag skulle vara att sänka avgiften för medlemmar
under 20.
Magnström föreslår att införa en speciell avgift för gymnasieskolor.
Frågan kommer att handla om hur en eventuell ändring blir stadgeenlig samtidigt som vi
ser till att hålla en god ekonomi.
Kaiser och Bergman tror inte på att stå med bokbord på gymnasieskolor.
Rieschel undrar om värvningsplanen innehåller att värva även teknologer då föreningen
domineras hårt av studenter på programmen för Pol Kand och Freds- och Konflikt.
Bergman säger att det finns med en liten del men att planen för närvarande består i att
till en början värva från de program där det finns störst chans att utöka medlemsantalet.
Trots att idén är att kontakta lärare tror Lundström att det skulle vara en god idé att
efter att skolor köpt medlemskap själva åka ut för att presentera föreningen så att
eleverna vet vad de nu är medlemmar i.
Bergman uppmuntrar att fortsätta diskussionen om värvningsplanen utanför
styrelsemötet.
Chamberlain undrar om planer finns på att stå utanför föreläsningar. Bergman säger att
det ska tittas mer på det men att ett schema kommer.
§9 TILLSÄTTANDE AV ORDFÖRANDE FÖR DEBATE CLUB
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Bishop berättar om att tre personer har sökt till posten och att hon tillsammans med
Kaiser och Bergman har hållit i intervjuer. Båda ämbetspersoner har sökt och stort värde
har lagts på att ordförande ska vara strukturerad. Avgående ordförande har under förra
terminen lagt en bra grund för ett hållbart och långsiktigt arbete och det är viktigt att det
fortsätter.
Styrelsen beslutar att tillsätta Annika Breidenstein som ordförande för Debate Club och
Alexander Jansson som ämbetsperson i Debate Club. Beslutet tasn kl. 10:44.
§10 GASQUE 2019
Nordström redogör för att gasquen är bokad till den 26:e mars på Värmlands Nation.
Förra året var gasquen stor på grund av jubileumet men i år blir det en mer avslappnad
gasque med endast två rätter (huvudrätt och efterrätt). Två glas vin och en avec kommer
att ingå i biljettpriset samt en fördrink. Nordström vill ha styrelsens åsikter på teman.
Förslag är filmer/musikal, Studio 54, Terminal 5, alter ego eller hattfest. Många i styrelsen
gillar temat Studio 54 eftersom UF nu är inne på sitt eget sjuttiotal.
Tanken är att ha ett eget släpp och inte sälja släppbiljetter. Kommer dock att ha en
extralista för aktiva UF-medlemmar.
Nordström ber styrelsen att höra efter i verksamheterna för lust till att framföra spex
eller annat.
Nordström tar upp frågan om DJ, antingen används Värmlands system vilket innebär en
högre kostnad eller så används en egen DJ. Ladstedt föreslår att fråga Anton Näslund.
Förra året såldes 147 biljetter inklusive gamla hedersmedlemmar och i år kommer det att
sättas ett max till ungefär 90.
Styrelsen beslutar att ajournera mötet till 11:05.
Mötet återupptas 11:10.
§11 INSPELNING AV FÖRELÄSNINGAR
Bergman redogör för att det är många föreläsningar med duktiga föreläsare som inte
alltid är välbesökta. Gruppen har då pratat om att det är synd att den kunskapen som
sprids inte är tillgänglig under en längre tid. Vet dock inte hur det skulle genomföras, ett
förslag skulle vara att filma föreläsningen och sedan lägga upp den ungefär en månad
senare. Antingen ha den tillgänglig för alla medlemmar eller ha det som en flik på
hemsidan.
Bishop säger att det tidigare har funnits en diskussion om detta och att motargumentet
då var att föreläsningar riskerar att inte längre bli välbesökta. Tycker dock att vi bör
anpassa oss till verkligheten där många får sin information från internet.
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Ladstedt påpekar att det kommer att bli ett extra arbete med inspelning och
ihopklippning och att i så fall kanske en filmansvarig behövs vid varje föreläsning.
Karlsson undrar vad föreläsarna själva har för inställning. Bergman svarar att inställningen
har varierat.
Sandström undrar om alla föreläsningar ska läggas upp eftersom vissa inte kommer att
vara så efterfrågade. Bergman tycker dock att värdet ligger i att skapa en kunskapsbank,
vilket också är positivt för värvningen av nya medlemmar.
Lundström lägger till att det kommer att krävas en diskussion kring vilka som har
tillträde till materialet och på vilket sätt. Bishop säger att det positiva med att ha det
öppet för alla är spridningen. Andra är mer inställda på att ha banken stängd men
Ladstedt föreslår att ha det stora öppna för att få spridning och då lägga in informationen
om banken med resterande filmer.
§12 ANTAGANDE AV POLICY FÖR ADVISORY BOARD
Bakgrund: Se Bilaga B.
Bishop redogör för att Advisory Board behövs för att komma runt problemet med att
föreningsminnet saknas i styrelsen då det är hög omsättning mellan verksamhetsåren.
Policyn är relativt öppen och upp till styrelsen hur man vill använda det.
Bergman tycker att det bör finnas en karantän då det finns en risk att man vill fortsätta
sin egen agenda när man nyligen har suttit i styrelsen själv. Bishop invänder att fördelarna
med att ha erfarna styrelsemedlemmar överväger denna nackdel. Ladstedt tillägger att
det är viktigt för de nya styrelsemedlemmarna att ha kontakt med den förra styrelsen då
de har färskast minne men Rieschel invänder att detta inte är syftet med en Advisory
Board. Det är en del av den avgående styrelsens arbete att finnas tillgänglig för råd i
övergångsperioden. Syftet med en Advisory Board ska snarare vara att hålla föreningens
långsiktiga minne levande.
Bishop har funderat på att ha några ”häftiga” namn i Advisory Board men tror inte att
det är syftet.
Styrelsen är överens om att ha ett års karantän.
Bishop poängterar att det inte kommer att vara en konkret styrelse utan en grupp som
kan rådfrågas.
§13 WORKSHOP FÖR UFS-UTVÄRDERING
Sammarco kommer att hålla i en workshop för att fylla i UFS-utvärderingen fredag den
25:e januari 15:00 i Uffice.
§14 WORKSHOP OM VÅRENS PROJEKT
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Workshop om att diskutera frågor som vill drivas av styrelsen under våren hålls den 3:e
januari 10:00 i Uffice. Bishop föreslår att ett stort projekt skulle vara positivt att
genomföra, exempelvis med koppling till EU-valet.
§15 KICKOFF VT 19
Kaiser har tänkt en middag med styrelsen. Preliminärt fredag den 8:e februari.
§16 AVTALSFEST MED SIV
Stop Illegitimate Vetos brukar ha en årlig fest tillsammans med UF och har bjudit in oss i
år igen. 2:a februari har föreslagits.
Lundström berättar att vi inte kan skriva avtal om att hyra ut lokalen egentligen.
Bishop ska även kontakta dem om att lösa frågan om posthantering.
§17 ÖVRIGA FRÅGOR
§17.1

MERCH
Rieschel säger att det skulle vara roligt att ha merch i föreningen, exempelvis
tygpåsar, tröjor och pennor.
Styrelsen beslutar att skapa en kommitté med uppdrag att ta fram förslag. Beslutet
fattas 11:40.
Kommittén består av Hanna Ladstedt, Rebecca Rieschel och Magnus
Lundström.

§17.2

STYRELSEBILD
Vill ha en bild med tema. Förslag är House UF Cards eller Oval Uffice. En
majoritet tycker Oval Uffice.

§17.3

GET ACTIVE
Get Active hålls den 5:e februari klockan 16:00 på Gästrike-Hälsingland Nation.

§17.4

INVIGNING AV UFFICE 2.0
Inredningsgruppen har gjort klart inredningen och förslag till ett litet firande
hålls fredag 25:e februari klockan 20:15.
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§18 DATUM FÖR NÄSTA STYRELSEMÖTE SAMT FIKAANSVAR
Styrelsen beslutar att hålla nästa möte 24:e januari klockan 10:00. Bergman har fikaansvar.
§19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 11:53.
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