Protokoll styrelsemöte 2019-05-20
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Datum: 2019-05-20
Plats: Kyrkogårdsgatan 10
Närvarande:
Ordförande
Vice-ordförande
Kassör
Sekreterare
Debattklubbsansvarig
Aktivitetsansvarig
Aktivitetsansvarig
Karriäransvarig
Föreläsningsansvarig
Föreläsningsansvarig
PR-ansvarig
PR-ansvarig
Redaktör
Webbredaktör
Reseansvarig
UFS-representant
Radioansvarig

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

Frånvarande:
Redaktör

Magnus Lundström

§1 ÖPPNANDE AV MÖTE
Mötet öppnas kl. 17:07.
§2 VAL AV SEKRETERARE (1) OCH JUSTERARE (2)
Rebecca Rieschel väljs till sekreterare, Beatrice Chamberlain och Nicole Nordström till
justerare. Beslutet fattas kl. 17:08.
§3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet kl. 17:08.
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§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN, SAMT ANMÄLAN AV
ÖVRIG FRÅGA
Punkter om valårsmöte och styrelseutvärdering läggs till. Den uppdaterade dagordningen
godkänns kl. 17.09.
§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på hemsidan.
§6 EKONOMISK PROGNOS
Sandström säger att allt ska vara inne senast sista maj. Några saker till MUCF ska fixas.
§7 RAPPORTER FRÅN STYRELSELEDAMÖTER
Ordf. och vice: Bishop har haft fullt upp med tentaplugg. Har haft möte med UMUN och
skrivit verksamhetsberättelse samt förberett valårsmöte. Kaiser har jobbat med
medlemsantal och påminner styrelsen om att fixa studiecirklar.
Kassör: Ska börja sätta igång med bokslut. För Career Day har endast hälften av
utställarna betalat vilket är problematiskt. Föreslår att presidiet ska ha ett möte med
projektansvariga.
Sekreterare: Har varit på UFS valårsmöte och fixat med merch.
Aktivitetsansvariga: Ska ha en filmkväll på onsdag och avslutningssittning på torsdag. Säger
till styrelsen att skriva på Slack vad man tar med sig om man tänker delta. Funderade på
att köpa in vin men beslutade att alla får ta med eget. Andersson undrar om diplom till
alla ämbetspersoner kommer att delas ut och styrelsen tycker att det skulle vara fint.
Nordström föreslår att ha en liten pysselstuga precis innan.
Debattklubbsansvarig: Har på senaste tiden haft bra debattklubbar och det finns några nya
som kommer på en regelbunden basis.
Karriär: Karriärverksamheten har varit vilande. Har fixat med merch, pennor och tygpåsar
har kommit och tröjor bör komma i veckan.
Föreläsningsasvariga: Bergman har varit på UFS valårsmöte. Programverksamheten har
rullat på bra utan några större dippar, ingen föreläsning har haft dåliga publiksiffror. EUdagen gick väldigt bra vilket känns skönt.
PR-ansvariga: Karlsson har haft lite att ta igen efter Etiopien. Ämbetspersonen Anton har
styrt i mycket på sista tiden. Meet the Board blev lyckat.
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Redaktörer: Sista numret av Uttryck är skickat till Tryckeriet; 1200 ex. Releasefest är
planerad till nästa vecka.
Webbredaktör: Har haft en artikeltävling och har i maj fått in många artiklar vilket känns
kul.
Reseansvarig: Resan var fantastisk och samtidigt känns det skönt att det är genomfört. Har
inte hunnit kolla på medlemsundersökningen.
UFS-representant: Missade UFS valårsmöte på grund av sjukdom men har ändå haft fullt
upp med förberedelser. Utlysningen för ny förbundsadministratör kommer ut och
projektkoordinator har avsagt sig sitt uppdrag.
Radioansvarig: Har varit sjuk under en längre tid men radion rullar på och sista avsnittet
sänds nästa vecka.
§8. MEDLEMSUNDERSÖKNING
Varken Andersson eller Rieschel har haft tid att titta på medlemsundersökningen men
Rieschel föreslår att skicka ut medlemsundersökningen i samband med ett medlemsbrev.
§9 MOTION OM NAMNBYTE PÅ PROGRAMGRUPPEN
Bakgrund: Se Bilaga A
Tidigare i höstas byttes namnet på posten och det känns bra att även byta namn på
gruppen.
Styrelsen beslutar att anta motionen i dess helhet klockan 17:33.
§10 UPPDATERING FRÅN UFS ÅRSMÖTE
Bergman berättar att det var ett spännande möte med en motion skriven av UF Uppsala som
yrkade för att avskaffa rollen som pressekreterare. Styrelsens motionssvar innebar att ha
kvar rollen men motionen röstades ändå igenom efter en lyckad debatt från UPF Lunds sida.
UF Uppsala försökte även få till en ändring i budgeten där 4000 kronor skulle flyttas från
representation till resor för medlemmar. Motargumentet var att potten för medlemsresor
inte har använts men det beror snarare på misskommunikation.
Bergman nämner att endast fem föreningar var aktiva på mötet.
Det känns som att det nya presidiet har rätt fokusfrågor men det kommer alltid finnas stora
olikheter i synen på UFS mellan de olika föreningarna.
Bergman, Thelin, Karlsson och Chamberlain lämnar mötet. 17:40.
Mötet ajourneras 17:41.
Mötet återupptas 17:58
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§11 INFORMATION OM VERKSAMHETSPLAN
Några stavfel ska rättas till men annars är allt färdigt.
§12 MOTION OM SUBVENTIONERING TILL NORDIC CONVENTION
Bakgrund: Se Bilaga B
Sandström tycker att resor för att representera föreningen generellt ska betalas av
föreningen. Bishop tycker att ett tak ska sättas för säkerhets skull.
Styrelsen beslutar att avsätta 4500 kronor till resor till Nordic Convention den 25-26 maj
klockan 18:04.
§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 UMUN OCH UNA-SAMARBETE
Bishop har haft ett möte med presidiet för UMUN 2019. Avtalet som finns idag är
undermåligt, speciellt nu när FBA söks gemensamt. Ordförande och vice-ordförande tror att
fler skulle söka till UMUN om det var tydligare kopplat till UF. Det finns inget bindande avtal
som säger att UF måste ha ett avtal med UNA. De har inte heller några önskningar om att
ha större inflytande än vad de har idag. Ett förslag som har tagits upp är att UNA är med i en
valberedning där vice-ordförande väljs. Det har även diskuterats om UMUN-ordförande ska
bli till en styrelsepost i UF.
Sandström argumenterar för att det inte är ett svårt beslut att ta eftersom UMUN redan
idag styr med allt. Kaiser lägger till att det inte är rättvist att de då får ha med sitt namn.
Bishop informerar om att ändringar som röstades igenom i UF för styrdokumentet inte har
gått igenom hos UNA.
Bishop poängterar dock att det finns en vikt i att behålla goda relationer med UNA då de har
ett starkt namn och det är bra om UF har ett gott samarbete med en FN-förening.
Tanken är att nästa styrelse tar ställning till samarbetet. Ladstedt argumenterar för att
UMUN-ordförande bör ha en styrelsepost då det är ett så pass stort projekt men Rieschel
invänder att UMUN-ordförande inte ska syssla med styrelsearbete eftersom det just är ett så
pass stort projekt. I så fall kanske en idé är att adjungera in UMUN-ordförande för att
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informera styrelsen om arbetet. Syftet är att inkludera UMUN mer. En idé är att ha en
styrelsemedlem som är ansvarig för kontakten mellan UF-styrelsen och UMUN-presidiet.
UNA har tryckt på att de vill att tillsättningsprocessen ska bli mer demokratisk då de har
tyckt att för mycket har skett internt bland sittande UMUN-presidium.
Sandström poängterar också att det är viktigt att se till att UNA:s redovisning sker på rätt
sätt då FBA-ansökan annars riskerar att inte godkännas.
§14 DEADLINE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSEUTKAST
Verksamhetsberättelse ska vara färdig till årsmötet. Bishop säger att det är ett bra tillfälle för
sig själv att reflektera året. Dessutom läses denna ofta ordentligt av ens efterträdare.
Deadline sätts till 1:a juli.
§15 KICKOUT
Platsen blir Herräng i Anderssons sommarstuga. Aktiviteter på söndag med möjlighet till
övernattning både lördag och söndag.
§16 ÖVRIGA PUNKTER
§16.1 STYRELSEUTVÄRDERING
Kaiser tycker det skulle vara bra med en utvärdering. Styrelsen tycker att det låter bra men
Andersson poängterar att det är svårt att hitta ett gemensamt datum. Det kommer att sättas
ett datum då det inte heller gör någonting om inte hela styrelsen deltar.
§16.2 INFORMATION OM VALÅRSMÖTE
Bishop informerar om att det är bra om alla är på plats i tid för att kunna sammanställa
röstlängden. För att kunna ställa upp måste man vara medlem och för att kunna rösta måste
man ha varit medlem i 14 dagar.
Förslaget är att sätta konkurrensvalen först och att inga applåder ges förrän någon har blivit
vald.
§17 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 18:27
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BESLUTSSAMMANFATTNING
Styrelsen har beslutat
• att anta motionen om namnbyte på programgruppen.
• att avsätta 4500 kronor för resor till Nordic Convention.
• att sätta deadline för verksamhetsberättelsen till 1:a juli.
•
Justerare: Beatrice Chamberlain

Ort/datum:

Justerare: Nicole Nordström

Ort/datum:
Stockholm 2019-07-12

Sekreterare: Rebecca Rieschel

Ort/datum:
Uppsala 2019-07-08
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