Protokoll styrelsemöte
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Datum: 2019-01-20
Plats: Kyrkogårdsgatan 10
Närvarande:
Vice-ordförande
Kassör
Sekreterare
Aktivitetsansvarig
Debattklubbsansvarig
Karriäransvarig
Föreläsningsansvarig
PR-ansvarig
Redaktör
Reseansvarig
UFS-representant

Alina Kaiser
Jacob Sandström
Rebecca Rieschel
Louise Nordling
Annika Breidenstein
Hanna Ladstedt
Johan Bergman
Viktor Karlsson
Magnus Lundström
Fredrika Andersson
Sonya Sammarco

-

Frånvarande:
Ordförande
Aktivitetsansvarig
Föreläsningsansvarig
PR-ansvarig
Redaktör
Webbredaktör
Radioansvarig

Maia Bishop
Nicole Nordström
Julia Thelin
Nathalie Larsson
Marina Dokken
Beatrice Chamberlain
Sandra Fors Magnström

§1 ÖPPNANDE AV MÖTE
Mötet öppnas kl. 10:10.
§2 VAL AV SEKRETERARE (1) OCH JUSTERARE (2)
Rebecca Rieschel väljs till sekreterare och Fredrika Andersson och Hanna Ladstedt till
justerare. Beslutet tas kl. 10:11.
§3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl. 10:11.
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§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN, SAMT ANMÄLAN AV
ÖVRIG FRÅGA
Övriga punkter om videokamer och mikrofon, utvärdering av Open Uffice och pubrunda,
arkiveringsplan samt medlemskort anmäls. Styrelsen godkänner den uppdaterade
dagordningen 10:13.
Styrelsen adjungerar in Ulrika Lundin Glans och Ivar Wahlstein.
§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll är justerat och uppladdat på hemsidan.
§6 EKONOMISK PROGNOS
Sandström berättar att FBA-ansökan har blivit beviljad och extra anslag har anslagits.
Innebär mer pengar än föregående år.
Medlemsintäkterna ser mindre ut än planerat men de extra pengarna innebär ändå att
pengarna ligger inom budget.
Sandström har haft möte med revisorn som tycker att allt ser bra ut.
Kommer att maila ut till alla verksamheter hur de enskilda budgetarna ligger till.
Styrelsen adjungerar in Harald Bergman kl. 10:16.
§7 RAPPORTER FRÅN STYRELSELEDAMÖTER
Ordf. och vice: Kaiser och Bishop har skickat in kompletterande dokument till FBA.
Kassör: Ska träffa Career Day för resursfördelning.
Sekreterare: Har varit på en givande helg i Örebro med UFS och uppmanar fler
styrelsemedlemmar att chansen att åka på dessa tillfällen. Har börjat föra ordentlig
medlemsstatistik och ser en dipp i januari jämfört med föregående år. Tror dock att det
är på grund av att Get Active var i januari förra året.
Aktivitetsansvariga: Är i full gång med planeringen av gasquen med tema Studio 54.
Toastmaster blir Sonya Sammarco och sånganförare Rebecca Rieschel. Styrelsen får
gärna säga till om det finns intresse av att hålla spex eller hålla tal. Andersson undrar om
Members of the Year. Kommer att tas upp. Efterfest kommer att hållas i Uffice men
alkohol kommer då att betalas av styrelsen. Har pratat om signering av kontraktet på
Värmlands och undrar om man behöver ha med sig firmatecknare då det handlar om
stora summor. Sandström tror att det är nödvändigt.
Gruppen har beställt en cut-out och undrar om den kan ses som stötande på grund av
hudfärg på en av figurerna.
Anmälan kommer antagligen ut i veckan.
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Debattklubbsansvarig: Har haft sina första två möten vilket gick bra med många nya som
har dykt upp. Kan dock fortfarande inte säga något om regelbundenheten.
Karriär: Ladstedt berättar att ett event om karriärseminarium kommer ut snart för mars.
Planerandet för mingel på slottet är i full gång. Går i allmänhet bra för
karriärverksamheten.
Föreläsningsasvariga: Bergman berättar att mars har varit svårt att fylla men gruppen
jobbar på det. Säger att planerandet av EU-dagen behöver komma igång.
PR-ansvariga: Karlsson jobbar mycket med hemsidan och tror att det blir bra. Har
tillsammans med ämbetsperson jobbat på de nya medlemskorten.
Redaktörer: Lundström berättar att det nya numret äntligen har skickats till tryckeriet.
1100 ex vilket är 200 färre än förra gången på grund av en rensning av medlemsantal.
Bjuder in styrelsen till en kommande releasefest. Håller även på att publicera en artikel i
Luthagsnytt. Ska sätta igång arbetet med det nya numret.
Webbredaktör:
Reseansvarig: Resan går till Etiopien. Har varit på UFS Forum Weekend i Örebro och
håller med Rieschel om att det var givande, speciellt att få prata med sin motpart. Fick
där bra tips om övningar som går att göra med styrelsen. Har fått mail om Uppsala
Fredsnätverk och ska gå på uppföljningsmöte för UF:s räkning. Återkommer med exakta
datum ifall någon mer vill följa med.
Radioansvarig:
UFS-representant: Har också varit i Örebro och har kommit överens om med de andra
representanterna att ha egna möten utan UFS-presidiet vilket hon tror kommer att vara
givande. Årsmötet blir i Linköping 18-19 maj och UFS har börjat utlysa lediga
presidieposter.
§8. BESÖK AV VALBEREDNINGEN
Valberedningen berättar att valberedningen vill gå igenom sin tidsplan. Utlysning av
posterna är planerat till 8-15 april men kommer att baseras på när valårsmötet hålls. Vill
gärna besöka de olika verksamheterna så att medlemmar får ett ansikte på
valberedningen. Uppmuntrar också grupperna att själva prata om att poster finns att
söka. Ansökningsperioden kommer att vara ungefär en månad.
Andersson flikar in att resegruppen kommer att vara borta under början av maj vilket
gör att intervjuer eventuellt kommer att hållas över Skype. Valberedningen kommer att
försöka ha alla intervjuer på plats i Uffice och kan då anpassa datum.
De gamla utlysningstexterna kommer att skickas ut till alla styrelsemedlemmar för
uppdatering och ber styrelsen återkomma med tankar kring vad som är viktigt för sin
specifika post med utmaningar och önskvärda egenskaper.
Valberedningen tycker att det är upp till styrelsen att bestämma hur marknadsföringen
ska gå till.
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Påminner om att det är upp till styrelsen att bestämma vilka poster som ska utlysas .
Ivar Wahlstein, Ulrika Lundin Glans och Harald Bergman lämnar mötet.
§9 FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR VALÅRSMÖTE
Mötet kan inte hållas samtidigt som UFS årsmöte och vill inte ha mötet för tidigt i
månaden så att tid finns för att skicka in ansökningar. Tycker inte att hänsyn ska tas till
UPS möte trots att önskningar från det hållet har uttryckts.
Styrelsen beslutar att hålla valårsmötet tisdag den 21:a maj 18:15 kl. 10:44.
§10 TILLSÄTTANDE AV CAREER GROUP TRUSTEES
Bakgrund: Se Bilaga A
Ämbetspersonen i karriärgruppen har bestämt sig för att sluta sitt engagemang i
karriärgruppen för våren.
Styrelsen beslutar att tillsätta Maja Pekkari och Clara Alm till karriärämbetsperson för
vårterminen 2019 kl. 10:47.
§11 MOTION OM RESA TILL ETIOPIEN
Bakgrund: Se Bilaga B
Styrelsen beslutar att föreningens resa för vårterminen 2019 går till Etiopien kl. 10:48.
§12 MERCH
Merchkommittén har haft ett möte om vad som skulle passa bäst för föreningen att
beställa. Gruppen kom fram till att pennor, tygpåsar och sweatshirts skulle passa bäst.
Pennor passar bra att dela ut när UF står vid bokbord och kommer inte att säljas utan
endast att dela ut.
100 stycken tygpåsar kostar drygt 3000:-. Med sweatshirts börjas det antagligen med att
beställas för enbart styrelsen som står för kostnaden själva.
Andersson undrar om fler koppar kommer att köpas in och Bergman poängterar att det
kommer att behöva fortsätta om de ska delas ut till föreläsare. Detta är inte del av
kommitténs förslag. Styrelsen tycker att kopparna ska fortsätta att köpas in.
Styrelsen ger i uppdrag till merchkommittén tillsammans med PR att ta fram designförslag och
presentera på nästa möte.
§13 BILJETTER TILL NORDIC CONVENTION

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

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

Sammarco berättar om att Nordic Convention kommer att hållas i Lund 24-26 maj och
att 30 biljetter kommer att finnas för UFS medlemsföreningar. Sedan kommer fler
biljetter att släppas men ingen förtur för föreningar finns då. Först till kvarn gäller och
Nordic Convention är liknande det nationella konventet men större och är främst ett
samarbete mellan föreningar i Lund, Malmö och Köpenhamn. Sammarco kommer att
dela länk för anmälan.
Styrelsen beslutar att adjungera mötet till 11:18 kl. 11:03.
Mötet återupptas 11:17.
§14 DISKUSSION OM KLIMATKOMPENSATION
Bakgrund: Se Bilaga C
UPF Lund och UPF Umeå klimatkompenserar när föreläsare flygs in eller grupperna åker
på resa och Andersson tycker att även föreningen bör fundera över detta. Tycker dock
inte att det ska vara en anledning att välja bort andra miljöalternativ, exempelvis att åka
tåg till resmål.
Bergman flikar in att föreningen redan klimatkompenserar för föreläsare som flygs in.
Ladstedt undrar vad det innebär att klimatkompenserar. Man betalar lika mycket som
koldioxiddelen av flygbiljetterna till vissa projekt. Bergman efterfrågar i så fall mer
information om typen av organisationer som dessa pengar går till.
Sandström ställer sig kritisk och ser i så fall att andra klimatåtgärder görs då det känns
som att mycket pengar skickas till ett ändamål vi inte vet mycket om. Skulle istället se
fundraising eller liknande som i slutändan skulle ge samma effekt. Rieschel ser inga
fördelar med klimatkompensation förutom marknadsföringen den skulle kunna ge till
föreningen.
Karlsson tittar på sidor och ser att en del företag går med mycket vinst men ser också
andra sidor med organisationer som verkar för ett bra ändamål.
Bergman inflikar att det känns motsägelsefullt att flyga över halva jorden men ändå föra
ett hållbart arbete. En idé skulle då vara att sluta flyga och istället ta tåget. Andersson
säger att risken är att dessa idéer försvinner då många vill åka till ställen längre bort.
Bergman säger att en idé skulle då vara att ta ett styrelsebeslut på att en resa måste vara
med tåg.
Andersson får i uppdrag att hitta mer information om klimatkompensation till nästa möte.
§15 POLICY FOR TRAVEL SUBSIDIES
Bakgrund: Se Bilaga D och E
Handlar framför allt om att en policy behöver förtydligas. Förtydligas där vad som är
reseutgifter, i detta fall transport och boende, samt att åtgärderna som policyn säger kan
varieras beroende på föreningens ekonomiska läge samt vad styrelsen anser vara
lämpligt.
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Sammarco undrar om det måste vara i form av en policy och Rieschel tillägger att det
istället kan uttryckas i ett testamente.
Bergman vill fortsätta diskussionen med att hålla det som något fast att resan ska
subventioneras för förtroendevalda för att alla ska ha möjligheten. Ladstedt inflikar att
en fara då finns att posten enbart söks för att få en billig resa. Dock är det fortfarande
en demokratisk process och personen måste bli vald.
Andersson undrar om det bör tas upp en motion till nästa möte om reseanvarigs och
reseassistens subvention av resa men styrelsen tycker att det ska vara upp till varje
styrelse att avgöra detta. Bergman tycker att det ändå är viktigt att även de som är
under medelklass ska kunna söka posten men Rieschel invänder att varje styrelse bör ta
beslut för hur man vill främja allas deltagande.
Styrelsen beslutar att inte anta den föreslagna policyn kl. 11:30 med motivering att istället
inkludera den i en lathund för reseansvarig.
§16 EU-DAGEN
Bergman har varit i kontakt med Uppsala Kommun som vill främja EU-valet. Vi får i så
fall i uppdrag att styra upp olika evenemang och aktiviteter som kommunen stödjer. Det
får inte vara politiskt men annars har föreningen mycket fria händer.
Föreslaget datum är 12:e maj men har reflekterat över att vardagar antagligen är bättre
för att få dit deltagare och föreläsare. Ett nytt preliminärt datum är 16:e maj kl. 16.
Bergman föreslår att en grupp tillsätts för att prata om utformningen av dagen för att
sedan återkoppla till Uppsala kommun.
Karriärverksamheten och aktivitetsgruppen vill gärna delta. Styrelsen tror att även
radion och webbverksamheten också vill vara med. Sandström bidrar gärna som
ekonomiskt bollplank.
Styrelsen har mycket att göra men tittar efter med sina ämbetspersoner för att senast
onsdag kunna komma igång med planeringen.
§17 LIVBOJ
Bakgrund är att det har pratats om att skapa en policy kring trakasserier och interna
konflikter i styrelsen samt ett eventuellt bildande av en krisgrupp. Diskussionen fördes
på workshopen om vårens projekt.
Sammarco har inte kommit vidare i arbetet med framtagandet av en policy men vill bjuda
in styrelsen till en skrivarstuga 2:a mars kl. 13.
§18 ÖVRIGA FRÅGOR
§18.1 UPPFÖLJNING OUTREACHKAMPANJ
Bergman och Kaiser har mailat till lärarna men inte fått någon respons vilket känns
tråkigt. Rieschel hörde från andra föreningar att det enda effektiva är att träffa lärare och
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rektorer direkt vilket ger väldigt bra effekt.
Hoppas på att kunna fastställa en ny medlemsavgift för gymnasieelever så att det kan
röstas igenom på valårsmötet.
Bergman tycker att det har fungerat bra att stå på föreläsningar och Andersson tillägger
att det var bra att ha det i samband med Open Uffice och att det är bra att även i
framtiden ha ett event i anslutning till presentationen. Har dock misslyckats med att nå
ut till nya målgrupper på naturvetenskapliga program.
Rieschel poängterar att detta arbete inte får falla mellan stolarna nu. Bergman säger att
arbetet kommer att fortsätta på samma sätt men att det bygger på att
styrelsemedlemmar skriver upp sig.
§18.2 ARKIVERINGSPLAN
Rieschel har varit i kontakt med revisor om att upprätta en arkiveringsplan för
föreningen. Efter lite övervägning under pausen verkar det dock vara ett omfattande
arbete och Daniel Kjellén ska kontaktas för hjälp.
§18.3 MEDLEMSKORT
PR har tagit fram en design för nya medlemskort för att plastkort ska köpas in.
Diskussionen gick kring att eventuellt koppla det till individuella ID-nummer på
CoachHippo men det kommer antagligen bli för krångligt i början, speciellt sedan
tillförlitligheten på CoachHippo ännu inte är 100 procent.
Kaiser ställer sig kritisk till miljöaspekten och vill i så fall säkerställa att man kan
uppdatera samma kort. Karlsson säger att det kommer att bli svårt att lösa det med
hjälp av programmering av både kostnads- och krångelskäl men Rieschel tillägger att det
borde gå att lösa med klisterremsor.
Styrelsen efterfrågar en kostnadskalkyl på skillnaden mellan att beställa in plastkort och
beställa in papperskort.
Styrelsen ger i uppdrag till PR tillsammans med sekreterare att ta fram en slutgiltig design och
kostnadskalkyl.
§18.3 INKÖP AV VIDEOKAMERA FÖR FÖRELÄSNINGAR
Bergman har tittat på kostnad av att köpa in videokamera och mikrofon och tror att det
kommer att kosta sammanlagt kring 5000 SEK. Sandström säger att det kommer att
bokföras som en investering som påverkar även kommande styrelser vilket gör att det
inte blir en stor kostnad för föreningen.
Bergman har pratat med Karlsson om hur man skulle kunna lägga upp biblioteket på
hemsidan och koppla det på YouTube. Den stora frågan är om man ska ha det öppet
eller inte. Lundström lägger till att det finns ett stort värde i att folk får se vår logga.
Andersson tillägger att det också finns ett värde i att föreläsarna kan dela med sig av sina
bilder.
Karlsson säger att det skulle innebära mycket krångel med att stänga hemsidan då det då
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skulle behöva byggas ett system med lösenord vilket medför krångel. Lundström
förespråkar öppenhet och att man i så fall får utvärdera senare om man skulle märka ett
färre antal besökare på föreläsningar.
Bergman säger att ett starkt argument för att inte ha inspelningarna tillgängligt för alla är
att det kommer att vara lättare att sälja medlemskap till exempelvis gymnasieungdomar.
Karlsson säger att värdet ändå kan ligga i branding.
Ladstedt säger att det kommer att innebära mycket arbete och att i så fall en extra
ämbetsperson bör tillsättas för att klara arbetsbördan, samt att denna tillsättning bör
göras innan en ny kamera köps in.
Bergman undrar om det verkligen behövs en vinjett men Ladstedt tycker att det bör
kvalitetssäkras.
Lundström tycker att det har enorm potential och att det bör skickas med till
kommande styrelser.
Karlsson säger att en idé också är att köpa in vinjetten av en duktig frilansare, men det
kommer fortfarande behövas några timmar till att klippa.
Andersson undrar om en idé är att fråga fotoämbetsperson om att filma några
föreläsningar men Ladstedt inflikar att det är två helt olika medier. Bergman tycker dock
att det kan göras enkelt i början och sedan utvärderas.
Styrelsen når ett konsensus om att inte vilja köpa in videokamera eller mikrofon.
Styrelsen beslutar att sätta ett datum för workshop om att diskutera UF:s framtid. Workshop
sätts till 10:e mars kl. 10.
§18.4 UTVÄRDERING AV ”OPEN UFFICE” OCH PUBRUNDA
Sandström tycker att ”Open Uffice” var ett lyckat koncept med många besökare.
Breidenstein säger att många besökare sedan besökte debattklubben. Ladstedt säger att
det även var många besökare som uttryckte intresse för ett framtida
styrelseengagemang. Tycker också att styrelsen borde styra upp ett ”Board Mingle” eller
marknadsföra öppna styrelsemöten.
Sandström tycker att föreningen borde föra in fler små evenemang för medlemmar,
exempelvis kvällar för att diskutera utrikespolitik.
Andersson säger att pubrundan var över förväntan med bra uppslutning. Tror att det är
bra med något uppstyrda evenemang så att nya medlemmar ska våga komma.
§18.5 DATUM FÖR NÄSTA STYRELSEMÖTE OCH FIKAANSVAR
Datum sätts till den 24:e mars kl. 10. Andersson har fikaansvar.
§19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 12:34.
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BESLUTSSAMMANFATTNING
Styrelsen har beslutat
• Att hålla årsmötet den 21:a maj klockan 18:15.
• Att tillsätta Maja Pekkari och Clara Alm som karriärämbetspersoner för vårterminen
2019.
• Att föreningens resa för vårterminen 2019 går till Etiopien.
• Att ge merchkommittén tillsammans med PR i uppdrag att ta fram designförslag och
presentera på nästa styrelsemöte.
• Att ge Andersson i uppdrag att ta fram mer information om klimatkompensation till
nästa möte.
• Att inte anta policy om resesubventioner.
• Att ge sekreterare tillsammans med PR att ta fram en slutgiltig design och
kostnadskalkyl för nya medlemskort.
• Att sätta ett datum för en workshop om föreningens framtidsfrågor till den 10:e mars
klockan 10.

Justerare: Fredrika Andersson

Ort/datum:

Uppsala 2019-03-24
Justerare: Hanna Ladstedt

Ort/datum:

Stockholm 2019-03-17

Sekreterare: Rebecca Rieschel
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