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§1 ÖPPNANDE AV MÖTE
Mötet öppnas kl. 10.31.
§2 VAL AV SEKRETERARE (1) OCH JUSTERARE (2)
Fredrika Andersson väljs till sekreterare, Alina Kaiser och Jacob Sandström till justerare.
Beslutet fattas kl. 10.31.
§3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl. 10.32.
§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN, SAMT ANMÄLAN AV
ÖVRIG FRÅGA
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Dagordningen godkänns kl. 10.34.
§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll är inte justerat och bordläggs till nästa möte.
§6 EKONOMISK PROGNOS
Sandström redogör för nuvarande ekonomiska läge. Alla ligger bra till förutom lokalhyra
som inte har kostat lika mycket i år. Sandström påpekar att fler inkomster kommer att
komma in.
Vid budgetuppföljningen har Sandström anmärkt på att inkomsterna från entréavgift till
föreläsningar har ökat från 15 000 SEK till 10 000 SEK och har undrat varför de inte väljer
att bli medlemmar. Chamberlain och Ladstedt menar på att det kan bero på tiden det tar
att fixa ett medlemskap medan man står i kö. Bergman föreslår att sänka medlemsavgiften
och att ta bort entré. Sandström håller inte med då det skulle orsaka problem med
insläpp. Kaiser föreslår att ta bort alternativet att bli medlem på plats. Larsson föreslår att
framtagandet av en QR-kod som man laminerar och ställer fram skulle göra processen
smidigare. Sandström visar att vi redan har BusinessSwish som skulle kunna användas.
Bergman föreslår ett opt-in system där alternativet att betala entré inte presenteras
direkt till besökarna. Bishop tillägger att det ändå brukar vara få som betalar entré men
Ladstedt menar att det är fler på vissa föreläsningar. Sandström poängterar också att de
ökade intäkterna kan vara något positivt då det betyder att föreläsningarna har fått större
spridning.
Ladstedt säger att kassasystemet hade behövts göras om då det ofta uppstår problem och
att ett alternativ skulle vara att ha en workshop i början av året. Bishop och Karlsson
lägger till att ett alternativ skulle vara att ändra anmälningsformuläret så att man klickar sig
vidare istället för att scrolla. Ladstedt menar att problemet är att det är många steg i
kassarutinen; både uppdatering av medlemskap och att kolla upp medlemskap. Lundström
menar snarare att det handlar om underbemanning. Sandström föreslår att använda
trustees som en extra resurs vid kassa, att det totalt blir två från styrelsen och en trustee.
Bishop föreslår även en provisorisk lösning på att lägga in anmälningslänken till
medlemskap i eventbeskrivningen.
Larsson undrar när det togs bort att även trustees stod kassa och Bishop säger att det
beslutades på ett styrelsemöte föregående verksamhetsår då det endast ledde till
krångligheter. Larsson lägger till att alla blir mer rutinerade om vi utökar antalet
kassaposter och Andersson menar att det även skulle vara kul för trustees samtidigt som
de känner sig inkluderade.
Bergman öppnar upp för att det eventuellt skulle bli mer lönsamt att sänka
medlemsavgiften men Ladstedt menar att vi snarare bör trycka mer på fördelarna av ett
medlemskap. Larsson föreslår att istället höja entréavgiften till 70 kronor. Sandström
tillägger att det ekonomiska inte är något problem utan att det positiva ligger i att folk blir
medlemmar. Ladstedt poängterar återigen att problemet ligger i den krånliga proceduren.
Kaiser undrar om alla uppgifter som fylls i i ansökningsformuläret verkligen behövs.
Sandström säger att adress behövs för att kunna skicka ut Uttryck men Bergman öppnar
upp för att endast samla in personnummer och mailadresser och sedan hämta adresser
från folkbokföringsregistret.
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§7 RAPPORTER FRÅN STYRELSELEDAMÖTER
Ordf. och vice: Bishop varit frånvarande, men tänker på valårsmöte. Kaiser har planerat
EU-dagen, träffat Lena och Peter Wallensteen samt haft kontakt med Folkuniversitetet.
Kassör: Sandström har gjort det vanliga jobbet. Har skrivit till Harald om Challenge
Group och Bishop tillägger att hon har pratat med Anton. Sandström ska börja med
avstämning efter påsk och kolla budget inför nästa år.
Sekreterare:
Aktivitetsansvariga:
Debattklubbsansvarig:
Karriär: April var intensivt men allt gick bra. Funderar på vad karriärgruppen mer vill och
orkar göra innan nästa verksamhetsår. Mycket glad över verksamheten i stort.
Föreläsningsasvariga: Mycket rullar på, ganska få föreläsningar kvar. EU-dagen börjar bli en
bra helhet. Ser fram emot det. Försöker peppa medlemmar att söka styrelse. Thelin
håller med.
PR-ansvariga: Har lanserat hemsidan, påpekar lite smått som inte funkar. Har utlysningar
på FB. Påminner styrelsemedlemmar om att skicka bilder.
Redaktörer: Jobbar på med det sista numret. Det blir ett nummer i slutet av maj trots att
det har varit tveksamt på grund av få artiklar. En artikel från UpF Lund ska publiceras i
Uttryck men det är fortfarande osäkert om de publicerar en av våra. Chamberlain
tillägger att de redan har haft en artikel från Uttryck. Det uppmärksammas även att
Uttryck (Sedef) vunnit pris.
Webbredaktör: Haft ett artikeltema med Female Leaders och testat att marknadsföra en
artikel. Planerar inför en artikeltävling inför EU-dagen.
Reseansvarig: Lite stressad med tomma hål i schemat men vet att det brukar lösa sig ju
närmre resan kommer. Resten av resan är under kontroll.
UFS-representant: Det är mycket som har hänt i UFS med ett styrelsemöte sedan senast.
Ska skicka ut ett mail med en uppdatering. Operational Goals har röstats igenom och
Sammarco tror att det blir bra då målet om transparens och andra viktiga punkter har
gått igenom. En karriärspool diskuterades vilket var en överraskning. Göteborg och
Umeå får inte MUCF vilket kommer att påverka förbundets ekonomi. Besparingar inom
förbundet kommer att göras men det ska fortfarande vara billigt för olika styrelser i
landet att träffa varandra. Förbundsadministratören har sagt upp sig och en ny kandidat
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ska hittas vilket inte nödvändigtvis kommer att vara en heltidstjänst. Deadlinen till
Almedalen har blivit förlängd. Nomineringar till varje post inom presidiet har kommit in.
Radioansvarig: Två nya har kommit in i gruppen. Planeringen för alla avsnitt i slutet på året
är färdig för att kunna vara flexibel och ändra sen. Två avsnitt om EU-valet är planerade.
§8. MOTION OM KOPPAR TILL ETIOPIEN
Bakgrund: Se Bilaga A
Styrelsen beslutar att anta motionen i dess helhet.
§9 MEDLEMSUTVÄRDERING
Bakgrund: Se Bilaga B och C
Styrelsens synpunkter:
• Bishop menar att fler frågor med fritext bör läggas in. Bergman lägger till att vi
kan sammanställa i efterhand men Ladstedt invänder att det kan bli mycket jobb.
Andersson föreslår istället att ha med Multiple Choice och sedan ha med en
fråga som heter ’Övrigt’. Sandström tror inte att så många svar kommer fås och
att det därför borde fungera att ha fritext. Thelin lägger till att styrelsen får
hjälpas åt om många svar skulle fås in.
• Larsson – fråga efter institution istället för fakultet. Sandström säger att även
SLU bör tas med.
• Bishop tycker att fråga 10 bör strykas och ersättas med vad vi kan göra för att bli
mer tillgängliga.
• Magnström tycker att frågan om tidningen bör tas med.
• Fråga 6-9:
o Bör ändras till ”hur skulle du bättre kunna komma i kontakt med
föreningen” och välja mellan olika alternativ. Formulera om frågorna till
hur du vill motta informationen.
o Förslag om att ta bort frågan om föreningens information fungerar bra.
Bergman föreslår att ändra den till från vilken källa medlemmen FRÄMST
vill motta information ifrån.
o Bra att ha kvar frågan om hur synliga UF har varit för att kunna jämföra
kommande år.
• Fråga 10:
o Bishop anser att den bör tas bort men Ladstedt menar att den har ett
värde. Sandström ifrågasätter vad vi skulle göra med informationen.
• Fråga 12 och 13
o Frågan bör formuleras om till ”HAR du…?”
Bishop vill lägga till en fråga där medlemmarna får uttrycka vilka ämnen som intresserar
dem. Bishop vill ha mindre frågor likt 1-5 och ha mer konstruktiva frågor men Ladstedt
menar att det bör vara fler liknande då medlemmar inte kommer orka svara på
fritextfrågor. Larsson menar att undersökningen främst riktar sig till de som vi inte har
bra koll på. Bergman tillägger att vi bör påminna på föreläsningar och på Facebook om
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att fylla i. Frågan om att utlysa en tävling som incitament lyfts. Bergman tillägger även att
utvärderingen bör vara så kort som möjligt.
Andersson och Rieschel kommer att revidera förslaget utifrån synpunkterna och skickar
ut ett förslag på Slack.
§10 UFS VALÅRSMÖTE
Sammarco frågar om någon kan åka på valårsmötet den18 maj, sista anmälningsdagen är idag.
Om ingen kandiderar på plats är det endast vice ordförande som innebär konkurrensval.
Sammarco har inte fått veta något mer om den nominerades motkandidat. Motionsstopp är
den 26 april. Sammarco vill att posten som pressekreterare ska tas bort. Bishop vill tillsätta
någon som löser CoachHippo men vet inte hur en skriver en sådan motion. Sandström vill
se ett förslag att ersätta policyutskottet med ett medlemssutskott som jobbar med
CoachHippo mm. Sammarco menar att utskottens vikt revideras varje år. Bishop tillägger att
fråga kan formuleras utifrån att vi har ett medlemsproblem (flera föreningar får nu inte
MUCF exempelvis).
Bergman undrar hur valårsmötet funkar praktiskt om vi inte är där fysiskt – Sammarco
menar att det är möjligt. I så fall kan vi specificera våra röster (”ja, med dessa ändringar”).
Bergman menar att vi borde vara bättre på att visa att vi finns här med hjälp för mindre
föreningar. I så fall hur? Bishop ser det också som en möjlighet att förbättra vår image.
Andersson öppnar upp för att potentiellt ha fler samarbeten med andra (mindre föreningar)
och att vi drar i det. Bergman tycker att det bör hållas en utbildningshelg nästa
verksamhetsår där det tas in någon som är bra på photoshop etc och sedan räcka ut en hand
till andra föreningar att vara med om de vill.
11.49 mötet ajourneras till klockan 12.00
12.02 mötet återupptas
§11 VERKSAMHETSPLAN 2019/2020
Enligt tidigare ordförande är det inget som en fattar styrelsebeslut på. Bishop undrar hur
involverade vi vill vara. Om vi vill ändra något i budgeten så borde det tas med, samt
skicka med upplägget av workshops. Ska ta fram ett förslag och skicka ut på Slack som
resten av styrelsen får ta ställning till.
§12 KICKOUT
Alla vill ha ett datum efter tentor som för många är den 7e. 8:e är det examenscermoni.
9e är en idé, annars hinner folk åka hem och jobba. Bishop – ta en heldag och så får de
som kan sova över någonstans. Förslag på aktiviteter den 8:e på kvällen och bjuda på
brunch till de som kommer på söndagen. De flesta vill vara på landet. Andersson ger
förslag på hennes stuga som hon ska kolla upp. Förslag på kommitté – görs i Slack.
§13 PLANERADE UF-AKTIVITETER
Den 16:e är det mingel med styrelsen. Mysigt att vara ute lite, eller sprida ut sig i källaren så
att det inte blir så högljutt.
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27:e april valborgsprepp – lite mer informellt häng. Klockan 10.
Bishop frågar om ordförande och sekreterare till årsmötet. Viktoria Piirainen från UPS ska
tillfrågas.
§16 ÖVRIGA PUNKTER
§16.1 BESTÄLLNING AV FLER NUMMER AV UTTRYCK
Sandström föreslår att inför nästa tidningsupplaga trycka fler nummer av Uttryck för att ha
som reklam inför nästa år i marknadsföringssyfte etc. Larsson frågar hur många som brukar
beställas, Sandström svarar att det brukar ligga på 100 stycken utöver det antal som skickas
ut till medlemmar. Ett nytt förslag är att beställa 200 extra.
§17 DATUM FÖR NÄSTA STYRELSEMÖTE OCH FIKAANSVAR
Nästa styrelsemöte sätts till den 20 maj klockan 17:00. Jacob Sandström är fikaansvarig.
§19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 12.26.
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BESLUTSSAMMANFATTNING
Styrelsen har beslutat
• att anta motionen om koppar till Etiopien i dess helhet.
• att ge Andersson och Rieschel i uppdrag att revidera medlemsundersökning med de
diskuterade synpunkterna.
Ort/datum:

Justerare: Jacob Sandström

20/5-19 Uppsala

Ort/datum:

Justerare: Alina Kaiser

20/5-19 Uppsala

Sekreterare: Fredrika Andersson

Ort/datum:
20/5-19 Uppsala
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