Protokoll styrelsemöte
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Datum: 2019-03-24
Plats: Kyrkogårdsgatan 10
Närvarande:
Ordförande
Vice-ordförande
Sekreterare
Aktivitetsansvarig
Aktivitetsansvarig
Debattklubbsansvarig
Karriäransvarig
Föreläsningsansvarig
Föreläsningsansvarig
PR-ansvarig
Redaktör
Webbredaktör
Reseansvarig
UFS-representant
Radioansvarig

Maia Bishop
Alina Kaiser
Rebecca Rieschel
Nicole Nordström
Louise Nordling
Annika Breidenstein
Hanna Ladstedt
Julia Thelin
Johan Bergman
Viktor Karlsson
Marina Dokken
Beatrice Chamberlain
Fredrika Andersson
Sonya Sammarco
Sandra Fors Magnström

Frånvarande:
Redaktör
Kassör
PR-ansvarig

Magnus Lundström
Jacob Sandström
Nathalie Larsson

-

§1 ÖPPNANDE AV MÖTE
Mötet öppnas kl. 10:25.
§2 VAL AV SEKRETERARE (1) OCH JUSTERARE (2)
Rebecca Rieschel väljs till sekreterare och Johan Bergman och Julia Thelin till justerare.
Beslutet tas kl. 10:26.
§3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl. 10:27.
§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN, SAMT ANMÄLAN AV
ÖVRIG FRÅGA
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Övriga punkter om valborgsfirande, samarbete med The Challenge Group och
klimatkompensation läggs till. Den reviderade dagordningen godkänns 10:27.
§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll är justerat och uppladdat på hemsidan.
§6 EKONOMISK PROGNOS
Sandström är frånvarande men Bishop informerar om att läget ser bra ut.
§7 RAPPORTER FRÅN STYRELSELEDAMÖTER
Ordf. och vice: Kaiser har varit på Folkuniversitet och träffat den nya kontaktpersonen.
Har tittat på årets medlem och förberett för EU-valet.
Kassör:
Sekreterare: Kontakten med CoachHippo har varit dålig fastän Rieschel har behövt få svar
på problem som har uppstått. Bland annat har fakturor skickats ut till medlemmar trots
att de har betalat. Har även tittat på medlemsstatistik och ska börja titta på en
arkiveringsplan.
Aktivitetsansvariga: Gruppen har pysslat med gasquen och mer info kommer på senare
punkt. Aktiviteter är färdigplanerade för resten av året.
Debattklubbsansvarig: Det har varit få deltagare på debattklubben och Breidenstein är
rädd att det blir en ond cirkel när det är få deltagare på mötena. Uppmanar styrelsen att
gärna delta och komma med förslag på förbättringar eller ökad spridning. Öppnar upp för
att det nästa år kan vara en idé att bara ha debattklubb varannan vecka. Bishop undrar
om det skulle vara bra att marknadsföra mötena mer på Facebook men Breidenstein tror
att det redan är bra spridning. Karlsson säger att det kan vara bra att dela
Facebookgruppen på den officiella sidan. Bergman öppnar upp för att göra alla
evenemang för debattklubb officiella. Karlsson säger att Breidenstein gärna får höra av sig
om ett evenemang ska publiceras på den officiella sidan.
Karriär: Ladstedt berättar att karriärseminarierna går bra och att det är kul att det känns
som att det nu är institutionaliserat. Planerandet för minglet efter Career Day är i full
gång.
Föreläsningsasvariga: Föreläsningarna rullar på med EU-debatten som nästa stora event.
Bergman har tittat på att köpa en videokamera eftersom Ekonomikums vaktmästare har
sagt att det inte går att filma i salen.
PR-ansvariga: Ett datum för öppningen av nya hemsidan har planerats till preliminärt den
3:e april. Funderar på att öppna upp den för styrelsen tidigare. Har designat färdigt merch
och medlemskort.
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Redaktörer: Har börjat planera för det nya numret och har haft en lyckad release för det
senaste numret. Redaktörerna har försökt att delegera arbetet mer efter feedback från
redaktörerna för att göra arbetet mer transparent.
Webbredaktör: Det har varit en dipp i antalet artiklar i februari men nu har fler kommit in.
Ett tema som började på internationella kvinnodagen har börjat och artiklarna är riktigt
vassa. Säger dock att marknadsföringen med Uttryck bör bli bättre eftersom det är liten
spridning på artiklarna och få som läser dem.
Reseansvarig: Planerandet för resan går bra och Andersson håller på att boka boende.
Resegruppen har också skickat in en stipendieansökan till Olof Palmes minnesfond.
Gruppen känns annars mysig och en gemensam middag är planerad till nästa vecka. Friday
Fika var mysig men tyvärr var få medlemmar där utöver styrelsen. Tror dock att det är
ett lyckat koncept att öppna upp Uffice för ”Working Hours”.
UFS-representant: Evenemanget för Nordic Convention är nu uppe och det går
fortfarande att anmäla sig. Tycker att det känns som att det kommer att bli ett riktigt bra
evenemang. En artikel där UFS tog ställning i försvarsfrågor har blivit stoppad. Deadline
för ansökningar till presidiet har blivit förlängd då inga ansökningar har kommit in för
posten som ordförande eller kassör. Utbytet med UF Stockholm var ett lyckat koncept.
Radioansvarig: Har haft mycket i skolan på sistone och radioassistenten har fått dra i
mycket. Det har dock fungerat bra. Magnström har också mottagit intresseanmälningar
om att engagera sig i radion.
§8. INFORMATION INFÖR GASQUE
I början av gasquen kommer styrelsen att göra en flashmob. Rieschel ska lägga ut en
video om det. Till efterfesten i Uffice är planen att köpa in alkohol privat som
aktivitetsansvariga köper in till en summa av 50 SEK per person. Ingen har anmält att
vilja göra ett spex men öppnar upp för att styrelsen gärna får göra någonting.
§9 EVENTUELL MEDLEMSUTVÄRDERING
Rieschel och Andersson har haft tankar om att göra en medlemsutvärdering för att få in
värdefull input till hur föreningen kan förbättras. Ladstedt säger att hon har gjort det
inom sin egen verksamhet vilket har varit givande. Förslaget är att tillsätta en kommitté.
Andersson och Rieschel tittar på det.
§10 MOTION OM MERCH
Bakgrund: Se Bilaga A, B, C och D
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Förslaget är att köpa in tygpåsar till alla medlemmar, tröjor till intresserade och pennor.
Tröjor kommer vid det första inköpet att köpas till intresserade förtroendevalda och
aktiva medlemmar.
Styrelsen beslutar att godkänna motionen i dess helhet. Beslutet fattas 11:00.
Karlsson lägger till att styrelsen gärna får komma med input för designen på den
slutgiltiga designen. Många tycker om design nummer två även om det är ett stort avsteg
från den grafiska profilen man tidigare har haft. Rieschel öppnar upp för diskussion om
UF borde sätta en grafisk profil men PR tycker inte att det är en bra idé eftersom det är
bra att ha fria händer. Speciellt när man gör headers är det jobbigt att behöva följa en
grafisk profil.
Styrelsen beslutar att ajournera mötet till klockan 11:00.
Mötet återupptas 11:19.
§11 MOTION OM NYA MEDLEMSKORT
Bakgrund: Se Bilaga E och F
Rieschel redogör för bakgrunden till inköp av nya medlemskort.
Kaiser undrar om förnyelse på grund av miljöaspekten och Rieschel säger att det
antagligen kommer att kunna utformas ett system där medlemskort uppdateras med
datum genom att sätta på en ny remsa på baksidan. Bergman undrar om inte fler ska
köpas in men Rieschel säger att det är bäst med ett lägre antal i första omgången. Det
blir inte heller mycket billigare av att köpa in fler.
Styrelsen beslutar att godkänna motionen i dess helhet kl. 11:25.
§12 EKONOMISK PROGNOS
Sandström delger via mail informationen om att budgetuppföljning är pågående och att
alla utbetalningar har gått igenom.
§13 INFORMATION OM VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bishop redogör för att en verksamhetsberättelse ska skrivas och att alla skriver sin del.
Förslaget är att sätta en deadline på detta först till juni eftersom man vill skriva om allt
man har gjort under året. Andersson undrar hur man ska få med tankarna gällande
föreningen till nästa styrelse. Bishop säger att det är hennes ansvar och att det ska
komma med till verksamhetsplanen som presenteras på valårsmötet.
§14 DISKUSSION OM UTLYSNINGAR OCH STYRELSEMINGEL
Alla ska skriva ihop utlysningen för sin post och skicka det till PR. Deadline är 7:e april
och man kommer att kunna söka fram till 5:e maj.
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Bergman öppnar upp för diskussion om hur man ska marknadsföra utlysningarna.
Styrelsen tycker att minglet förra året var lyckat. Andersson föreslår att lägga ut bilder
på styrelsen på sociala medier. Karlsson tycker att det skulle vara lyckat att göra det
personligt.
Bishop tycker inte att det är en bra idé med ett öppet styrelsemöte då det antagligen
inte kommer att ge så mycket och styrelsen håller med.
Datum för ett mingel där det finns möjlighet att träffa hela styrelsen sätts till tisdag 16:e
april 17:00.
§14 MOTION OM SUBVENTIONERING AV RESA TILL ETIOPIEN
Bakgrund: Se Bilaga G
Detta är något som har diskuterats länge vilket återges i motionen och tidigare
protokoll. Även i FBA:s motivering återfinns att bidrag borde användas till resa. Kassör
är okej med utgiften. Förra året gjordes samma subvention för den långa resan. Styrelsen
når konsensus om att detta bör göras för årets långa resa även i framtiden.
Motionen godkänns i dess helhet klockan 11:39.
§15 ÅRETS UF-MEDLEM
Kaiser har fått in tre kandidaturer; Rebecka Bjuremalm, Isak Lefvert och Sara Ölander.
Kaisers förslag är att utse Isak och Sara eftersom både Isak och Rebecka är medlemmar i
programgruppen. Aktivitetsgruppen nominerar även Per Risberg.
Styrelsen vill nominera Isak, Per och Sara då alla har utmärkt sig samtidigt som det är en
bra blandning. Styrelsen vill dela ut ett diplom med respektive personlig motivering.
Styrelsen beslutar att utse Isak Lefvert, Per Risberg och Sara Ölander till årets UFmedlemmar kl. 11:46.
§16 ÖVRIGA PUNKTER
§16.1 VALBORG
Förra året hade styrelsen en smygpremiär för Valborg med häng utanför Uffice och
kubb. Styrelsen tycker att detta borde göras igen för att även få möjlighet att prata med
de som är sugna på att söka styrelseposter. Datum sätts till lördag 27:e april ungefär
klockan 14.
§16.2 KLIMATKOMPENSATION
Andersson fick i uppdrag på förra mötet att titta på alternativ till klimatkompensation.
Hon kommer att titta mer på det nästa vecka.
§16.2 SAMARBETE MED THE CHALLENGE GROUP
Breidenstein undrar vad som gäller gällande samarbetet med The Challenge Group. Det
finns ett gammalt kontrakt som inte har blivit förnyat. Förut hade gruppen access till
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kontorslokalerna men det togs bort förra året av Ekonomikum. UF får inte hyra ut
lokalerna i andrahand men Ekonomikum säger att vi i övrigt får sköta det hur vi vill.
Breidenstein undrar om hon får boka lokalerna till The Challenge Group. Styrelsen
informerar om att diskussionen tidigare har varit att endast UF-arbete får ske i Uffice
och Rieschel tycker därför det är konstigt om bokningar ska kunna ske för annat arbete.
Breidenstein säger att en stark koppling ändå finns till The Challenge Group och att det
därför kan argumenteras för att de kan boka tider. Bergman argumenterar för att det är
viktigt med att hålla hårda principer. Rieschel poängterar också att diskussionen tidigare
kom fram till att principer måste hållas för att inte risken ska vara att Uffice används till
fel saker. Det kan tyckas vara en liten grej att bara ge TCG access men då är det svårt
att veta var man drar linjen.
§17 DATUM FÖR NÄSTA STYRELSEMÖTE OCH FIKAANSVAR
Nästa styrelsemöte sätts till den 14:e april klockan 10:00. Kaiser är fikaansvarig.
§19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 12:07.
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BESLUTSSAMMANFATTNING
Styrelsen har beslutat
• Att ge Andersson och Rieschel i uppdrag att titta närmare på en medlemsutvärdering.
• Att anta motionen om att köpa in merch. Merchkommittén får i uppdrag att
verkställa beslutet.
• Att anta motionen om att köpa in medlemskort. Sekreterare får i uppdrag att
verkställa beslutet.
• Att sätta datum för styrelsemingel i Uffice till den 16:e april klockan 17:00.
• Att anta motionen om subventionering av resa till Etiopien.
• Att utse Isak Lefvert, Per Risberg och Sara Ölander till årets UF-medlemmar.
• Att ha smygpremiär för Valborg den 27:e april klockan 14:00.
• Att ge i uppdrag till Andersson att titta närmare på klimatkompensation.
• Att ha nästa styrelsemöte den 14:e april klockan 10:00.

Justerare: Johan Bergman

Ort/datum:
Uppsala 2019-05-19

Justerare: Julia Thelin

Ort/datum:
Uppsala 2019-05-20

Sekreterare: Rebecca Rieschel
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