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Till den nya styrelsen / T
 o the coming board
Detta dokument har två huvudsakliga syften. Dels så ska verksamhetsplanen fungera som
en instruktion från det tidigare styrelsen och våra medlemmar genom valårsmötet genom
att de viktigaste delarna av föreningens verksamhet finns nedskrivna här. Utöver detta ger
verksamhetsplanen vägledning för den nya styrelsen då vägen framåt är osäker. Här finns
förslag på förbättringar och förändringar för att ge en överblick de utmaningar och
möjligheter nästa verksamhetsår kan komma att medföra. Se därför inte
verksamhetsplanen som en begränsning! Tvärtemot är det något ni kan luta er emot och
förlita er på då ni vågar ta nya kreativa vägar för att utveckla föreningen vidare inför det
nya årtiondet.
Stort lycka till med det kommande året!

This document has two main objectives. The operational plan aims to work as an
instruction from the previous board and our members through the annual election
meeting by summarizing the main parts of the associations different operations. Further,
the operational plan aims to work as a guide for the new board when the way forward is
less clear. In this document we have compiled suggestions for improvements and changes
to give an overview of the challenges and opportunities that the next operational year
will entail. Don’t see the operational plan as a restriction! On the contrary, it is
something to lean against and rely on when you dare to find new creative ways to
develop the association further into the new decade.
Best of luck in the coming year!

____________________________
Maia Bishop,
President 2018-2019
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Inledning / I ntroduction

Under verksamhetsåret 2019/20 avser Utrikespolitiska föreningen i Uppsala att både
förvalta och utveckla sin verksamhet. Föreningen har sett en positiv utveckling under de
senaste åren genom såväl ett ökat medlemsantal, engagemang från styrelse och
medlemmar och nu även en påtaglig ökning i ekonomiska resurser. För att slå vakt om
föreningens framgång förutspår vi dock att vissa nödvändiga förändringar bör vidtas för
att anpassa oss för framtiden och så att föreningens ställning, engagemang och höga mål
kan fortskrida. I verksamhetsplanen har vi skissat upp mål och riktlinjer som bör ses som
en vägledning. Hur visionen för det kommande verksamhetsåret utformas och hur
verksamheten bedrivs är dock i princip upp till den kommande styrelsen att bestämma,
varför planen med några undantag är att se som en övergripande helhetsbild för
föreningens verksamhet under det kommande verksamhetsåret. Nya idéer, utmaningar
och möjligheter kommer naturligtvis upp till ytan under ett nytt verksamhetsår och är
ingenting som denna verksamhetsplan ämnar att begränsa.

For the operational year of 2019/20 the Uppsala Association of International Affairs aims
to maintain and develop its operations. For the last few years, we have seen a positive
development as well as an increased member count and engagement from the board as
well as from our members
now also a substantial increase in funding. To safeguard
this development we however foresee some necessary changes in order to adapt to the
future so that the associations position, engagement and high ambitions can continue. In
the operational plan we have summarized goals and directions that should be seen as a
guideline for the coming year. How the vision for the coming year will be conveyed and
how the association chooses to operate is however in principle a question for the board
of that year, and thus the operational plan as with only a few exceptions formulated as a
broad overview for the associations operations under the next operational year. New
ideas, challenges and opportunities naturally surface during a new operational year and is
not something that this operational plan is meant to restrict.
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Målsättning för verksamhetsåret / G
 oals for the operational year

Allmänt
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på Förenta
Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets
konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna. Föreningens syfte är att sprida
kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska, internationella och globala frågor.
Detta för att öka möjligheterna för ömsesidig förståelse och respekt. Ett av målen är att
väcka engagemang om utrikespolitik och internationella frågor bland unga, studenter och
allmänheten, samt att vara en arena där detta intresse kan utvecklas och förstärkas.
För nästa verksamhet har vi valt att ta fram fem övergripande mål att verka för under
verksamhetsåret 2019/20:
● Främjandet av samordning, vision och gemensamma projekt
● Nationell samverkan
● Digitalisering
● Enklare medlemsregistrering
● Värvning, mångfald och inkludering
Dessa behandlas i rubrikerna nedan, men även under rubriken för de enskilda
verksamheterna.
Främjandet av samordning, vision och gemensamma projekt
En styrka och utmaning för föreningen är ett ökat engagemang från styrelse, trustees och
medlemmar. Detta ställer högre krav på samordning och integrering av verksamheten,
samtidigt som effektivitet måste värnas. Under det kommande verksamhetsåret bör
styrelsen verka för samordning genom att fortsätta anordna workshops utanför
styrelsemöten. På detta sätt kan styrelsemötena ha en mer exekutiv karaktär samtidigt
som föreningen kan fortsätta utveckla en vision och samordna de olika verksamheterna.
Det ökade engagemanget har även resulterat i att flera verksamheter såsom
webbtidningen och projekten Career Day och Uppsala Model United Nations har
expanderat avsevärt. Nästa styrelse har därför att arbeta för att ytterligare integrera
projekten och olika verksamheter inom UF. Längre fram i dokumentet har vi flera förslag
på hur ett sådant fördjupat samarbete kan se ut.
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Nationell samverkan
Under verksamhetsåret bör föreningen agera för nationell samverkan genom UFS och
med de andra föreningarna genom att bidra till gemensamma kunskapsutbyten och aktivt
engagera sig i frågor på förbundsnivå. UFS kommer ha mindre ekonomiska resurser under
året, vilket även kan komma att påverka UF varför det är av vikt att UF Uppsala har en
tongivande roll i frågor om nationell samverkan och att verkar för att UFS fortsatt kan
vara till stöd för UF Uppsalas verksamhet och ambitioner.
Digitalisering
Under det kommande året är en viktig del av utvecklingen att verka för en ökad
digitalisering av verksamheten. Detta sker i syfte att nå ut till fler och uppfylla syftet att
främja utrikespolitisk debatt genom att göra UF:s evenemang mer tillgängliga digitalt.
Styrelsen bör agera för att föredrag spelas in och tillgängliggörs på nätet. Arbetet med att
vidareutveckla den nya hemsidan bör fortsätta därför fortsätta under det kommande
verksamhetsåret. Mer resurser bör även läggas på digital marknadsföring då vi under de
två senaste året sett en tydlig koppling mellan betald marknadsföring och deltagarantal
bör föreningen fortsatt använda sig av betald marknadsföring på sociala medier och
utveckla digitala marknadsföringsstrategier.
Enklare medlemsregistrering
Ett gemensamt medlemsregister har tagits fram av UFS vilket innebär att
medlemsregistrering numera sker digitalt. Detta register har börjat användas under
föregående verksamhetsår, men flera ändringar i systemet för medlemsregistrering skulle
vara önskvärt. Det är därför av vikt att föreningen under verksamhetsåret 2019/20 är
pådrivande i arbetet med att utveckla medlemsregistreringen genom att föreslå
förbättringar till UFS och själva utforska alternativ till det nuvarande systemet för
medlemsregistrering.
Värvning, mångfald och inkludering
Under verksamhetsåret bör metoder och rutiner för medlemsvärvning fortsätta utvecklas
för att öka mångfalden för att nå ut till en medlemsbas med olika bakgrund,
studieinriktning och åldrar. Under verksamhetsåret bör arbetet med att värva yngre
medlemmar även fortgå, exempelvis genom att ge ut gratis medlemskap till
gymnasieungdomar. Genom att kontinuerligt kontrollera att minst 65% av medlemmarna
är under 25 år gamla kan föreningen dessutom försäkra sig om att vi fortsatt är behöriga
att söka finansiering från MUCF.
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General
The Association is politically and religiously independent. It is founded on the values of
and supports the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention
on Human Rights. Its goal is to support and spread interest in and debate about foreign
policy and international and global issues, in order to further mutual respect and
understanding between nations and peoples. A specific aim is to raise interest for these
issues among young people, students and others, and to provide a forum where this
interest is strengthened.
For the next operational year we have opted to establish five main goals to strive toward
during the operational year of 2019/20:
● Furtherance of coordination, vision and common projects
● National cooperation
● Digitalization
● Easier member-registration
● Recruitment, diversity and inclusion
These goals will be described in the titles below, but also under the titles for specific
operations.
Furtherance of coordination, vision and common projects
A strength and a challenge for the association is the increased engagement from the
board, trustees and members. This places higher demands on coordination and
integration of operations. At the same time efficiency must be preserved. During the
operational year, the board should work to promote coordination by organizing
workshops outside of board meetings. In this way, board meetings can have a more
executive character while the association can keep developing its vision for the future and
coordinating the different operations. The increased engagement has also resulted in that
operations such as uttryckmagazine.com and the projects Career Day and Uppsala Model
United Nations av expanded a considerable amount. During the next operational year the
projects should be further integrated in the regular operations and in UF. Further along in
the document we have provide recommendations for actions that can be taken to
achieve this goal.
National cooperation
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During the operational year the association should work for international
cooperation through UFS and with the other member associations through contributing
to knowledge-exchange and actively engaging in questions on a federal level. In the
upcoming yeard, UFS will have less economic resources which can also come to affect
UF. For this reason is it of the utmost importance that UF Uppsala takes on a influential
role in questions relating to national cooperation and act to ensure that UFS will be able
to provide support for UF Uppsalas operations and future ambitions.
Digitalization
In the upcoming year, an important aspect will be to develop digital solutions for the
associations. This is done with the purpose to reach more people and fulfill our purpose
of furthering international debate through making UF:s lectures and other arrangements
more digitally available. In the operational year the board should act to ensure that
lectures are recorded and made available on the internet. The work with developing the
new website should also be continued. More resources should also be distributed to
digital marketing since we for the past two years have seen a clear correlation between
promoted posts through ads on social media and participation. We also recommend that
some sort of method or plan for digital marketing strategies is created.
Easier member-registration
A common member registry was adopted by the UFS which means that
member-registration is now done completely digitally. This registry started to be used
during the past operational years, but several changes in the system would be desirable as
it does not function optimally at this time. It is therefore of importance that the
association for the operational year of 2019/20 is a driving force in developing the
member registration through proposing improvements to the UFS and through
researching alternatives to the current system.
Recruitment, diversity and inclusion
During the upcoming operational year, methods and routines for recruiting members
should continue to be developed to increase the diversity and to reach out to a broader
public of different backgrounds, studies and ages. During the operational year the work
with recruiting younger members should also continue, for example by giving out free
memberships to those in high-school. Through continually controlling that at least 65 %
of our members are under 25 years old the association can also ensure that we are
eligible to apply for funding from MUCF, as this has been a problem we have observed in
other member associations.
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Verksamheten / Operations and activities
Föreläsningsverksamhet / Lectures
Föreläsningsverksamheten skall, genom att anordna två föreläsningar i veckan,uppmuntra
och stimulera föreningens medlemmars intresse för internationella politik, utrikespolitiska
och globala frågor. Föredragen behandlar aktuella ämnen men även frågor som mindre
ofta belyses i samhällsdebatten. Det är de två styrelseledamöterna föreläsningsansvariga
som leder programgruppens arbete och det är således dessa som är ansvariga för att
föredragen har en stor bredd och variation med avseende på ämne och geografisk
anknytning. Specifikt bör föreningen även sträva efter att hålla föredrag som engagerar
studenter och andra från många olika utbildningar och bakgrunder.
Programgruppen är öppen för alla föreningens medlemmar och bör ha möte en gång i
veckan. Detta för att föreningens medlemmar ska få ha möjlighet att att påverka
föreningens program och delta aktivt i arbetet med att ta fram programmet. Det är även
av vikt att programgruppen upprätthåller en relativt bred bas av engagerade i gruppen.
Gruppmedlemmarna bör uppmuntras till att vidareutveckla sitt engagemang inom
föreningen. Detta görs bäst genom att medlemmarna ges möjlighet att ta ansvar inom
föreningen samt informera om möjligheten att söka styrelse eller ämbetsposter.
Föredragen bör vara av varierande karaktär, exempelvis bör vanliga föreläsningar
kompletteras med debatter och panelsamtal. Vidare rekommenderas att så många av
föredragen som möjligt hålls på engelska för att verksamheten skall vara i linje med
föreningens tvåspråkspolicy samt att programgruppen fortsätter att eftersträva en så jämn
könsfördelning som möjligt mellan manliga och kvinnliga föreläsare. Förutom att arrangera
föredrag bör föreläsningsverksamheten i den mån det är möjligt, eftersträva att anordna
diskussioner och träffar med föreläsarna i direkt anslutning till föredragen. Detta för att
ge UF uppsalas medlemmar möjligheten att vidare stimulera sitt intresse för aktuella
utrikespolitiska frågor.
Det är viktigt att föreläsningsansvariga tidigt etablerar en god kontakt med PR-ansvariga i
styrelsen så att information om aktuella föredrag når ut till intresserade medlemmar i
god tid. Det är föreläsningsansvariga som ansvarar för eventtext till evenmangen, vilka bör
finnas PR till hands iallfall en månad innan. Vidare bör pogramblad innehållande samtliga
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föreläsningar, förslagsvis över en- eller tvåmånadersperioder, framställas och
distribueras i samarbete med övriga marknadsföringen i samarbete med PR-gruppen.
Detta för att öka effektiviteten av marknadsföringen och stödja ett gott samarbete.
Utöver de ovan nämnda punkterna bör föreläsningsverksamheten även fortsätta
upprätthålla sina högst uppskattade föreläsningssambarbeten med andra organisationer
och studentföreningar, men även med andra grupper inom UF. Exempel på ytterligare
samarbetspartners är: uppsala kommun, IFMSA, Afrikragrupperna och juridiska fakulteten.
Detta för att engagera studenter och andra från många olika utbildningar och bakgrunder.

The lecture group is responsible for organizing two lectures a week on relevant foregin
affairs topic so that the associations members get the opportunity to stimulate their
interest for international debate and global questions. The lectures should deal with
current topics but also issues that are less often illuminated in the public debate. It is the
two board members “head of lectures” that are responsible for leading the work of the
program grup as well as that the lectures has a wide breatdth and variety with regard to
subject and geographical connection. Also, the association should strive to hold lectures
that engage students and others from many different educations and backgrounds.
The program group is open to all members of the association and should have a meeting
once a week. This is because the members of the association must have the opportunity
to influence the association's program and participate actively in the work of developing
the program. It is also important that the program group maintains a relatively broad base
of engaged in the group. Group members should be encouraged to further develop their
engagement within the association. This is best done by the members being given the
opportunity to take responsibility within the association and inform about the possibility
of applying for a board or trustee-position.
The lectures should be of varying character. Furthermore, it is recommended that as
many of the lectures as possible will be held in English in order for the lecture groups
activities to be in line with the association's bilingual policy. Furthermore, the lecture
group should continues to strive for as uniform a gender distribution as possible between
male and female lecturers. In addition to arranging lectures the lecture activities should as
far as possible strive to organize discussions and meetings with the lecturers in direct
connection to the lectures. This is to give UF Uppsala members the opportunity to
further stimulate their interest in current foreign policy issues.

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

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

9

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala – Electoral meeting, Attachment A

21 May 2019

It is important that lecturers are able to establish a good contact with PR-team
at the board early on so that information about current lectures reaches interested
members well in advance. It is the head of lecturers responsibility to write event text to
the events. The information about the lecture should be sent to the PR-team t one
month before. Also, fact-sheets containing all lectures preferably over one or two month
periods, should be produced and distributed by the PR-team. This is to increase the
efficiency of marketing and support good cooperation.
In addition to the above mentioned points, the lecture activities should also continue to
maintain their highly appreciated lecture collaborations with other organizations and
student associations. Examples of such partners are: Uppsala Municipality, IFMSA, the
Africa Groups and the Faculty of Law. This is usually a good way to engage students and
others from many different educations and backgrounds.

PR / Communications
De kommunikationsansvariga ansvarar för marknadsföring av föreningen och dess
aktiviteter för potentiella och befintliga medlemmar genom olika typer av media. En av de
största delarna av arbetet är att veckovis marknadsföra föreningens frekvent
förekommande föreläsningar.
Under verksamhetsåret är det PR-gruppens uppgift att skapa affischer och anordna att
dessa sätts upp av styrelsen och att distribuera annat informationsmaterial som de
eventuellt väljer att skapa under året. Marknadsföringen bör vara snygg och iögonfallande,
då detta varit lite av ett signum för föreningen! Kommunikatörerna ansvarar för all
aktivitet på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter etc, på det sätt som det
själva väljer att lägga upp det. Det är av högsta vikt att information kommer ut på dessa
plattformar. Sociala medier är en viktig plattform och här finns potential att utveckla nya
sätt för att få föreningen att synas, till exempel genom rörlig media. Under
verksamhetsåret bör PR-verksamheten fortsätta arbeta på att finna nya, kreativa sätt att
nå ut till nya målgrupper. Detta kan bland annat inkludera marknadsföring till vissa
grupper av studenter via till exempel studentportalen eller marknadsföring i traditionella
media så som veckotidningar. I det löpande arbetet ingår även att förvalta och uppdatera
hemsidan då de har det övergripande ansvaret för hemsidan. Under det föregående året
har hemsidan omarbetats men arbetet med att optimera hemsidan bör fortgå under
verksamhetsåret.
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Det är dessutom PR-gruppens uppgift att, i samråd med de programansvariga,
utforma programbladen som sedan delas med våra medlemmar och delas ut till
potentiella medlemmar. För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt är det
viktigt att samarbetet mellan kommunikationsansvariga och programansvariga är väl
fungerande då dessa parter är mycket beroende av varandra. Det är även viktigt att ha en
god kommunikation med övriga verksamheter, eftersom PR samarbetar med och
marknadsför alla verksamheter inom UF. För att skapa en rimlig arbetsmiljö är det
dessutom viktigt att rutiner för information om evenemang utarbetas (tidigare år har till
exempel en mall som den som begär ett evenemang får fylla i använts för att undvika
missförstånd och onödig kommunikation). Evenemangsbeskrivningar till föreläsningarna
har framgångsrikt delegerats till programverksamheten för att underlätta att
evenemangen ska komma upp i god tid och för att undvika senvägar.
Under verksamhetsåret bör PR-verksamheten även arbeta för att integrera fler aspekter
av föreningens verksamhet i sin marknadsföring. Detta avser framförallt sådana
verksamheter som Radion, UMUN, Uttryck, Career Day och Debate Club.
Kommunikationsverksamheten ansvarar även för att i början av varje termin arrangera att
föreningen står på mässor, har bokbord och besöker föreläsningar för att nå ut till nya
studenter. Detta kan bland annat inkludera:
● Att kontakta universitet och nationerna för att boka bord vid deras
recentiormottagningar, där styrelseledamöter och förtroendevalda bör
representera föreningen.
● Att anordna affischering på campus och runt om i Uppsala
● Digital marknadsföring
● Kontakt med insparksansvariga vid olika program för att närvara och berätta om
föreningen eller distribuera informationsblad
● Koordination av besök på universitetets egna föreläsningar i samband med
bokbord på olika campus. Det kan vara föreläsningar som är relaterade till
utrikespolitik; exempelvis freds- och konfliktkunskap, statskunskap och
nationalekonomi (men andra akademiska ämnen bör prioriteras för att få en
bredare medlemsbas!).
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The PR- and Communications committee oversees marketing of the
association and its events and activities for potential and current members through
different types of media. One of the largest tasks is to market the associations frequent
lectures.
During the operational year, it is the Heads of PR:s undertaking to create posters and
organize that these are put up by the board as well as to distribute informational material
that they may choose to create during the year. The marketing should be outstanding and
eye-catching, as it has long been a hallmark for the association! PR is in charge of all
activities on social media such as Facebook, Instagram, Twitter etc., and may choose how
to manage these medias within the association. It is of utmost importance that
information regularly gets out on these medias to reflect the frequency of the
associations events. Social media is an important platform and there is potential to find
new ways to market the association, for example through video. During the operational
year, PR should keep exploring new, creative ways to reach out to new target groups.
This could be through marketing by “studentportalen” or traditional media such as
weekly magazines. In the continuous work, updating and administration of the website is
also included. During the last operational year, the website has been renewed and
reworked and this work should continue in the next operational year to optimize the
website.
It is also the role of the Heads of PR to, in consultation with the Heads of Lectures
create the program-calendar that are shared with members and given out to potential
members. To make the operation work as smoothly as possible it is important that the
cooperation between communications and the program group works well as these
operations are significantly interdependent. It is also important to establish a good
cooperation with other operations as PR cooperate with and market with all aspects of
UF. To create a reasonable and sound working environment it is also important that
routines for information exchange are established (earlier years, we have for example
used a template to “apply” for an event in order to avoid misunderstandings and
unnecessary communication). Event-descriptions for lectures have successfully been
delegated to the program group to facilitate that events can be marketed on schedule and
avoid delays.
During the operational year the Heads of PR should also work to integrate more aspects
of the associations activities in its marketing. This especially includes operations such as
the Radio, UMUN, Uttryck, Career Day and the Debate Club.
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It is the role of the Communications committee to market the association to new
students at the beginning of semesters. This could include:
● Contacting the university and nations to attend welcoming fairs and avents, where
board members and trustees should represent the Association
● Organizing posters on campus and around Uppsala
● Digital marketing
● Contacting welcoming week introductory events to attend and speak about the
association and give out information leaflets
● Coordinate visits at University lectures. Lectures related to foreign policy are
good targets (but new academic topics should also be prioritized!).

Redaktionen / The Editorial Team
Uttryck Magazine
Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas medlemstidning ska öka medlemmarnas intresse i
utrikespolitik och fungera som en kanal för medlemmarnas egna engagemang i
internationella frågor. Tidningen ska publiceras minst tre gånger per år och delas ut gratis
till medlemmar och andra, såsom akademiska institutioner, forskningsinstitut, relevanta
föreningar, och organisationer. Tidningen bör skickas till UFs systerföreningar. För att
tillgodose detta behov bör fler exemplar av varje tidning beställas under nästa
verksamhetsår (vi rekommenderar ca. 300 extra exemplar utöver antalet medlemmar).
Uttryck strävar efter att hålla en så hög journalistisk standard möjligt, en stor del av
redaktörernas arbete är att ge nödvändig feedback och granska texter innan de
publiceras. För att främja skribenternas journalistiska utveckling bör det även bör avsättas
tid för studiebesök på tidningar och workshops eller föreläsningar med journalister.
Regelbundna skrivstugor där skribenter och redaktörer hjälps åt att redigera texter bör
fortsätta hållas. Redaktionen bör även, i den mån de kan, verka för att ha regelbundna
sociala evenemang för att skapa ett sammanhang som är kul att vara del av.
Tidningen, ska liksom föreningen i sin helhet, vara politiskt och religiöst obunden och
därför inte ta ställning i politiska sakfrågor. Detta är inte ett hinder för enskilda
krönikörers personliga ställningstaganden i tidningen. Chefredaktörerna är ansvariga för
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att rapportera till styrelsen om den tryckta tidningens verksamhet. Artiklar
skrivna för den fysiska upplagan av tidningen bör göras tillgängliga online, och skribenter
bör uppmanas skriva för båda media. Det är även eftersträvansvärt att fördjupa
samarbetet med program- rese- och radiogruppen för att samköra temaveckor och ta till
vara på intervjutillfällen med intressanta personer. Vid tillträde bör chefredaktörerna
sträva efter att så snart som möjligt tillsätta minst en layoutansvarig (men gärna två, eller
en layoutassistent!) och två redaktörer för att uppehålla tidningens redaktionella standard.

The goal of Uttryck Magazine is to increase members interest in foreign policy, and
enable and channel member’s engagement in international issues. The magazine is to be
published three or more times every operational year and is to be delivered for free to
our members and others, such as academic institutions, national and international
organizations, other relevant associations, etc. Uttryck should also be sent to UF’s sister
associations.
Uttryck Magazine strives to uphold a high journalistic standard, which means a large part
of the editors work is to give necessary feedback, review and edit articles before they are
published. Editors should also strive to further the journalistic development for writers
and members of the association, why activities such as writing workshops and visits to
news outlets are to be held. Regular writing or editing workshops for aspiring writers are
also encouraged to boost both quality and interest in writing. Work should also be
undertaken to attract new writers and engage them in the Magazine, and social events are
an important part of this to create a social setting that is fun to be a part of.
The magazine should, like the association as a whole, be politically and religiously
independent. Individual writers may however express their personal views. The
editors-in-chief are responsible for reporting the the Board on the work of the Magazine.
Texts produced for the written magazine should also be made available online, and
writers should be encouraged to write for both mediums. It is also encouraged to
increase cooperation with the lecture- radio- and travel groups, to arrange thematic
weeks or months and make use of possible interview opportunities. At earliest
opportunity, the editors-in-chief should seek to appoint two editors and a Head of
Layout (but preferably two, or a layout-assistant!) to maintain the Magazines high
standard of quality.
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Uttryckmagazine.com
Uttryckmagazine.com är Uttrycks hemsida på internet, vars syfte likt den fysiska upplagan är att
väcka debatt och intresse om utrikespolitiska frågor. Uttryckmagazine.com bör, om möjligt, sträva
efter att publicera originella artiklar varje vecka, samt även publicera artiklar från Uttryck
Magazines fysiska upplaga online när tidningen går till tryck. Olikt tidningen bör webbsidan ge
möjlighet för skribenter att skriva om en bred mängd ämnen; teman är inte uteslutet, men
hemsidan bör försöka öppna för många olika artikeltyper och ämnen. Det finns också stora
möjligheter att utveckla typen av material som publiceras på uttryckmagazine.com. Analys av
aktuella ämnen och händelser kan till exempel uppmuntras, eller produktion av ljud- och
bildmedia.
Under det föregående året har intresset för att skriva för webben varit stort, vilket tycks ha
underlättats av marknadsföringen av temaveckor. Utöver detta bör den digitala
marknadsföringskampanjen som påbörjades under det föregående verksamhetsåret fortsätta.
Utöver detta bör tidningen även verka för att i större utsträckning integreras med UF:s övriga
marknadsföring, till exempel på UF:s Facebooksida och instagram. En översyn och vitalisering av
hemsidan är dessutom önskvärd.
Webbredaktören är ansvarig för att rapportera till styrelsen om hemsidans verksamhet.
Webbredaktören bör ha ett mycket nära samarbete med de chefsredaktörerna för att underlätta
publicering av texter på båda plattformer och så att skribenter känner sig bekväma att skriva för
båda. Det är även eftersträvansvärt att försöka samarbeta så mycket som möjligt med programrese- och radiogruppen för att samordna temaveckor/månader och ta till vara på intervjutillfällen
med intressanta personer. För att klara av arbetsbördan med hemsidan och korrekturläsning bör
webbredaktören tillsätta minst en vice webbredaktör så tidigt som möjligt på verksamhetsåret
samt få ett nära samarbete med skribenter och fostra en välkomnande och vänskaplig stämning i
skribentgruppen.

The website uttryckmagazine.com is the official home of Uttryck Magazine on the internet, the
purpose of which like the physical edition is to promote interest in and debate about international
issues. Uttryckmagazine.com should, when possible, strive to publish original articles weekly, as
well as publish articles from the print edition when it is published. Unlike the physical magazine,
the webzine should give the option for writers to write about a broad variety of topics and
subjects, and not limit possibilities for writers to explore their ideas. There are many
opportunities to develop the type of content and promote content as you see fit. Seeking to
publish analysis of current events and developments could be a possibility, along with production
of video and sound media.
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During the past operational year, the interest in writing for the web has increased,
which seems to be a result of the promotion of themed weeks/months. In Edition, the digital
marketing campaign that started in the past year should be continued. Above and beyond, the
web-magazine should work to be integrated in UF:s marketing as a whole, for example through
UF:s Facebook and Instagram. An evaluation and overview of the website would also be desirable
in the next operational year.
The Web Editor is responsible for reporting on the work of the webzine to the Board. The Web
Editor should also have a very close working relationship with all others on the editorial staff, to
facilitate publishing articles on both mediums and to make it easy for writers to produce articles
for both. It is also favourable to coordinate work with the lecture, travel, and radio groups in
order to utilise guests for interview opportunities and coordinate themed weeks or events. In
order to minimize workload the Web Editor should quickly appoint an assistant at the start of the
year, develop a close relationship with writers, and create a sociable and welcoming atmosphere
in the writer’s group.

Radio / R
 adio

Radio UF sänder ett program om internationella frågor och utrikespolitik varje vecka.
Programmen bör vara intresseväckande och behandla aktuella frågor och händelser ur ett
kritiskt perspektiv. Då programmet är en del av Studentradion är det viktigt att
programmet riktas till en bred allmänhet, inte enbart UF-medlemmar. Programmen bör
ha ett varierande innehåll med intervjuer med särskilt berörda eller kunniga personer och
vara objektivt och ärligt i sin presentation av ämnena.
Det finns utrymme för åsikter och ställningstaganden, men då dessa förs fram är det
viktigt att även motstående åsikter belyses – programmet belysa olika vinklar och
presentera händelser på ett nyanserat sätt. Redaktionsgruppen bör välkomna icke
svensktalande medlemmar och majoriteten av programmen bör sändas på engelska. I val
av ämnen bör redaktionsgruppen försöka att regelbundet ge plats åt alla delar av världen,
samt uppmärksamma olika typer av samhällsfrågor. Radioansvarig har det yttersta
ansvaret för att programmet sänds varje vecka och att det går i linje med vad UF
representerar i övrigt.
Under verksamhetsåret bör Radio UF agera för att ytterligare att integreras med resten
av föreningen genom marknadsföring och andra åtgärder. Ett nära samarbete med andra
verksamheter är önskvärt, till exempel genom att genomföra intervjuer med föreläsare,
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samarbete med debattklubben, programinnehåll från resor, deltagande i
temaveckor osv. Radions påbörjade samarbete mer uttryckmagazine.com bör även
fördjupas ytterligare. Utöver detta är det önskvärt ifall programmen informerar lyssnare
om vad som händer i föreningen. Andra projekt eller samarbeten kan förekomma och
kreativitet uppmuntras för att maximera radions potential och räckvidd.

Radio UF broadcasts one program relating to international issues and foreign affairs every
week. The programming should be interesting and relate to relevant topics and current
events from a critical perspective. As the programme is a part of Studentradion it is
important that it is produced for a broader audience and not just the members of UF
Uppsala. The broadcasts should be of varying content and contain interviews with
affected or knowledgeable parties and be objective and factful in its presentation of the
subjects.
There is room for personal views and angles, but these should always be balanced by
opposing ideas, and events and topics should be explored from different angles not just
based on the personal views of broadcasters. The editorial group should welcome
non-Swedish speakers and the majority of the programming should be in English. When
covering topics, equal room should be given to all geographic areas of the world, and the
programme should strive to cover as broad a range of international topics as possible.
The Radio coordinator has the ultimate responsibility for making sure that a program is
broadcast every week and is in line with UF:s values.
During the operational year, Radio UF should work towards becoming more integrated
with the rest of the association through marketing and other activities. A close
cooperation with other operations is desirable, for example through interviews with
lecturers, cooperation with the Debate Club, programming from travels, participation in
themed weeks etc. It is also important that the programming informs listeners about
what is happening in the rest of the association. Other projects and joint ventures are
encouraged to maximize the potential and scope of the radio.

Aktiviteter / A
 ctivity

Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas aktivitetsverksamhet ska med sina aktiviteter
fortsätta att uppmuntra till diskussion kring internationella frågor. Verksamheten ger
genom att anordna möten en gång i veckan föreningens medlemmar möjligheten att
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diskutera och dela sitt engagemang med varandra genom olika typer av
aktiviteter. Vilka dessa aktiviteter ska vara bestäms till stor del utifrån medlemmarnas
intressen och önskemål men även utifrån vilka internationella frågor som är aktuella i
dagsläget.
Det är de två personerna som innehar styrelseposterna aktivitetsansvariga som är ytterst
ansvariga för aktivitetsgruppens verksamhet. Gruppens verksamhet kan som tidigare
nämnts, innefatta en rad olika evenemang av varierande karaktär. Tillsammans med en
aktivitetsassistent jobbar dessa med aktiviteter internt för föreningens medlemmar likväl
som aktiviteter öppna för allmänheten. Planering av evenemang bör i så stor utsträckning
som möjligt ske tillsammans med de UF-medlemmar som valt att ansluta sig till
aktivitetsgruppen. Detta för att verksamheten ska kunna erbjuda ett så dynamiskt och
fritt forum för utrikespolitik som möjligt. För att engagera medlemmar av
aktivitetsgruppen på ett så bra sätt som möjligt rekommenderas att mycket ansvar och
uppgifter delegeras till gruppens medlemmar. Detta kan även i stor utsträckning
underlätta aktivitetsansvarigas egna arbete samtidigt som alla känner sig delaktiga.
Aktiviteter arrangerade av aktivitetsgruppen kan vara av mer eller mindre omfattande
karaktär där vissa kräver planering som sträcker sig över flera månader. De aktiviteter
som är mer tidskrävande och planeras parallellt med andra mindre tidskrävande
evenemang är den årliga UF-gasquen, fundraisern och större studiebesök. Exempel på
aktivteter som kräver mindre omfattande planering är valvakor, pub quiz, och filmkvällar.
Dessa ovan nämnda aktiviteter ska alla syfta till att etablera ett socialt engagemang bland
aktiva medlemmar, styrelsemedlemmar och ämbetspersoner.

The foreign policy association in Uppsala's activity activities shall, with its activities,
continue to encourage discussion on international issues. By organizing meetings once a
week, the activities give the members of the association the opportunity to discuss and
share their engagement with each other through different types of activities. Which of
these should be determined largely on the basis of the members' interests and wishes,
but also on the basis of which international issues are relevant at present.
It is the two persons who hold the board positions of activity coordinators who are
ultimately responsible for the activity group's activities. As previously mentioned, the
group's activities may include a variety of events of varying character. Together with an
activity assistant, these two work with activities internally for the association's members
as well as activities open to the public. Event planning should as far as possible be done
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with the UF members who have chosen to join the activity group. This is
because the business must be able to offer such a dynamic and free forum for foreign
policy as possible. In order to engage members of the activity group in the best possible
way, it is recommended that much responsibility and tasks are delegated to the group's
members. This can also, to a large extent, facilitate activity managers' own work while
everyone feels involved.
Activities arranged by the activity group can be of a more or less extensive nature, some
requiring planning that extends over several months. The activities that are more
time-consuming and planned in parallel with other less time-consuming events are the
annual UF qasque, the fundraiser and major study visits. Examples of activities that
require less extensive planning are electoral wards, pub quizzes, and movie nights. These
above-mentioned activities should all aim to establish a social commitment among active
members, board members and trustees.

Resor / T
 ravel
UF Uppsalas reseverksamhet ska eftersträva att spegla den aktuella utrikespolitiska
debatten genom att välja resmål som känns utrikespolitiskt aktuella eller genom att välja
resmål som erhåller väldigt lite internationell uppmärksamhet. För att föreningens andra
medlemmar ska få möjlighet att ta del av resegruppens erfarenheter och nyvunna
kunskaper bör resegruppen kontinuerligt uppdatera reseverksamhetens blogg samt andra
sociala medier som hanteras av UF uppsala (ex. instagram). Vidare bör resegruppen även
efter hemkomst uppmuntras att skriva artiklar för u ttryck magazine eller delta i radions
verksamhet.
Reseansvarig bör uppmuntras till att välja resor som är av både längre och kortare
karaktär. Exempelvis så fungerar konceptet att en kortare resa till ett närmare liggande
resmål genomförs på hösten och en längre resa som kräver längre restid genomförs på
vårterminen. Resornas generella utformning bestäms bäst tillsammans med resegruppen
baserat på gruppens egna intressen. För att de UF medlemmar som blivit antagna till att
följa med på den aktuella resan ska få möjlighet att lära känna varandra innan avresa men
även skaffa sig en grundläggande förståelse om det aktuella resmålets politik, historia och
kultur etc. rekommenderas att gruppen tillsammans innan avfärd arrangerar aktiviteter
som filmkvällar, studiebesök och diskussionsträffar.
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Ett annat uppskattat element hos reseverksamheten är att resegruppen själva
får ansvara för delar av reseplaneringen. Genom att själva leta upp potentiella boenden,
boka in studiebesök eller kontakta intressanta personer som vore kul att träffa under
resans gång. Förutom att detta underlättar reseansvariges arbetsbörda så skapar det en
känsla av en “platt organisation” samt gynnar ett fortsatt intresse att vidare engagera sig i
UF uppsalas verksamhet. Resegruppen med reseansvarig i spetsen, bör även nästa
verksamhetsår fortsätta att undersöka möjligheten att i framtiden resa på ett
miljövänligare sätt än via flyg. Exemeplvis rekommenderas att den kortare resan
genomförs genom att åka tåg. Om miljövänliga resealternativ inte är möjligt kan
klimatkompensation ske på annat sätt som reseansvarig föreslår för styrelsen.

UF Uppsala's travel-group should strive to reflect the current foreign policy debate by
choosing destinations that feel internationally relevant or by choosing destinations that
receive very little international attention. For the association's other members to have
the opportunity to take part of the travel group's experiences and newfound knowledge,
the travel group should continuously update the travel blog and other social media that
are handled by UF uppsala (ex. Instagram). Furthermore, the travel group should also be
encouraged to write articles for uttryck magazine or participate in the UF radio's
activities after returning home.
The travel coordinator should be encouraged to choose trips that are of both longer and
shorter nature. For example, the concept works that a shorter trip to a closer travel
destination is carried out in the fall and a longer journey that requires longer travel time
is implemented in the spring term. The trip's general design is best determined together
with the travel group based on the group's own interests. In order for the UF members
who have been admitted to accompany the current trip to have the opportunity to get to
know each other before departure but also acquire a basic understanding of the current
destination's politics, history and culture etc., it is recommended that the travel
coordinator arranges before departure activities such as movie nights, study visits and
discussion meetings.
Another appreciated element of the travel business is that the travel group itself is
responsible for parts of the travel planning. By searching for potential housing, book a
study visit or contact interesting people who would be nice to meet during the trip. In
addition to this facilitating the travel coordinators workload, it creates a feeling of a "flat
organization" and favors a continued interest to further engage in UF Uppsala's activities.
The travel group with the travel coordinator at the forefront, should also continue to

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

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

20

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala – Electoral meeting, Attachment A

21 May 2019

strive for more environmentally friendly travel options than to travel by air. For
example, it is recommended that the shorter trip to be carried out by train. If
environmentally friendly alternatives are not possible, climate compensation could be
done in a different way as the travel coordinator proposes to the board.

Debattklubben / D
 ebate Club

Debattklubben är ett forum där föreningens medlemmar kan stimulera och förbättra sina
retoriska kunskaper och diskutera utrikespolitiska frågor. Under det föregående året har
debattklubben fått en bra grund och rutiner, men fler åtgärder för att integrera
debattklubben med resten av föreningen och ytterligare marknadsföringsrutiner är
önskvärt. Mötena bör sträva efter att upprätthålla väl strukturerad, trygg miljö där alla ska
känna sig välkomna oavsett nivå. Head of Debate bör leda mötena och tillsammans med
trustees förbereda varje tillfälle genom att välja ut ämnen och övningar. Debattspråket
och språket på mötena i övrigt bör vara engelska för att underlätta för icke
svenskspråkiga medlemmar. Det är en god idé att varje termin bjuda in talare och andra
personer med retoriska färdigheter för att ta del av deras erfarenheter och expertis.
Deltagande i debatt-tävlingar bör även uppmuntras för medlemmar för att ge ytterligare
incitament till engagemang.
Eftersom debattklubbar är ett relativt litet fenomen i Sverige bör debattklubben i så stor
utsträckning som möjligt låta sig inspireras av utländsk tradition genom kunskapsutbyten
och research. För att öka attraktionskraften är det en god idé att ordna olika typer av
debatter och främja ett socialt sammanhang som är roligt att vara en del av, till exempel
genom tävlingar och samarbeten med resten av föreningens verksamheter så som
föreläsningsverksamheten och Radion. Under verksamhetsåret är det av vikt att
Debattklubben arbetar med styrelsen och PR för att ytterligare integrera debattklubben
med resten av föreningen. Detta bör ske genom marknadsföringsåtgärder och viss
omstrukturering av Debattklubbens konton på sociala medier, som idag är skilt från UF:s
konton.

The Debate Club is a forum where members of the association may stimulate and
improve their debating skills and discuss foreign policy. During the past operational year,
the Debate club has developed routines and a more of a following, but further action to
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integrate the Debate Club with the rest of the association is needed. The
meetings should strive towards maintaining a structured, safe environment where
everybody can feel welcome regardless of previous skills. Head of Debate is to lead the
meetings and together with the Trustees plan meetings by preparing subjects and
exercises. The debating language and language of the meetings in general should be
English to enable access to non-Swedish speakers. It is a good idea to in the beginning of
every semester engage speakers and other knowledgeable guests so that participants can
gain from their experience and expertise. Participation in debating-competitions should
also be encouraged to promote participation in the Debate Club.
As Debating is a small practice is Sweden, the Debate Club should work to be influenced
by the Debating tradition in other countries through knowledge exchange and research.
To promote participation it is encouraged to arrange different kinds of debates and to
promote a social setting that is fun to be a part of, for example through competitions and
cooperations with the rest of the associations operations such as the program group and
the Radio. During the operational year it is crucial that the Debate Club works with the
rest of the board and PR to integrate the Debate Club with the rest of the association.
This should be done through marketing efforts and certain restructuring concerning the
Debate Clubs social media accounts, which are currently separate from the UF
Facebook-page.

Karriäransvarig / Head of Careers
Syftet med karriärgruppen är att inspirera och assistera föreningens medlemmar som är
intresserade av en internationell karriär inom en rad olika sektorer. Då UF uppsalas
karrärverksamhet fortfarande är ny och under utveckling är karriärgruppens arbete under
ledning av karriäransvarig fortfarande väldigt fritt att utforma som gruppen känner faller
bäst i medlemmarnas intresse. Så länge aktiviteterna syftar till att sätt medlemmarna i
kontakt med relevanta arbetsgivare, ge tips och lära ut färdighter som är av nytta när det
kommer till arbets- och praktiksökande på den internationella marknaden.
Exempel på evenmang som karriärgruppen kan organisera är karrirärseminarium,
networkingtillfällen och workshops med fokus på ex. CV-skrivande och Linkedin.
Karriäransvarig ska sträva efter att lägga grundarbetet för ett framtida
mentorskapsprogram till vilket medlemmar ska kunna söka. För att underlätta detta
arbete bör nära kommunikation med föreningens systerorganisationer UF Stockholm och
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UPF Lund, som har aktiva mentorskapsprogram, upprätthållas. Vidare bör den
karriäransvarige välja 1-2 ämbetspersoner som ska leda Career Day-projektet under
vårterminen, samt koordinera och övervaka projektet och agera som länk mellan Career
Day och styrelsen.

The purpose of the career group is to inspire and assist the association's members who
are interested in an international career in a number of different sectors. Since UF
uppsala's career group is still new and under development, the career group's work
under the leadership of the head of careers is still very free to design as the group feels
best in the members' interest. As long as the activities are aimed at bringing the members
into contact with relevant employers, giving tips and learning outcomes that are of benefit
when it comes to job and internships in the international market.
Examples of events that the career group can organize are career seminar, networking
opportunities and workshops focusing on ex. CV writing and Linkedin. The Head of
Careers must strive to put the basic work for a future mentorship program to which
members should be able to apply. To facilitate this work, close communication with the
association's sister organizations UF Stockholm and UPF Lund, which have active
mentoring programs, should be maintained. Furthermore, the career manager should
choose 1-2 officials who will lead the Career Day project during the spring term, and
coordinate and monitor the project and act as a link between Career Day and the board.

UFS / S wedish Association of International Affairs

UF Uppsala är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), det nationella
förbundet som samlar alla Sveriges utrikespolitiska föreningar. UFS stöder
medlemsföreningarnas verksamhet genom att anordna kunskapsutbyten och bistå
föreningarna vid ansökning av MUCF- och Forum Syd-bidrag. Under det kommande
verksamhetsåret kan vi förutse flera omstruktureringar i förbundet då dess
bidragsintäkter minskat och förbundsadministratörspostens utsträckning kan komma att
förändras. UFS riktning som allt mer gått åt det opinionsbildande hållet är även en fråga
som UF Uppsala har att ta ställning till under det kommande verksamhetsåret. God
kommunikation och högt förtroende mellan UF Uppsala och UFS är centralt, varför UF
Uppsala bör ta en aktiv roll inom förbundet och delta vid sammankomster och
informationsutbyten som anordnas av förbudet. Utöver detta bör även kunskapsutbyten
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med enstaka medlemsföreningar genom studiebesök, möten och andra
sammankomster uppmuntras.
UFS-representanten bör verka för ett demokratiskt, transparent och effektivt förbund
som agerar i enlighet med sina stadgeenliga syften. För detta ändamål är det viktigt att
styrelsen håller sig väl informerad om beslut inom UFS. UF Uppsala bör också arbeta
aktivt med att utveckla förbundet i önskvärd riktning, och därigenom säkerställa att UFS
skapar maximalt mervärde för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Under det kommande
verksamhetsåret är det viktigt att UF Uppsala är tongivande, informerade och engagerade
i såväl arbetet med mer principiella frågor som konkreta förbättringsåtgärder. Detta kan
ske genom utvärderingar, kommunikation av viktiga ställningstaganden inom UFS såväl
som workshops med styrelsen. En viktig fråga under verksamhetsåret är det
gemensamma medlemsregistreringssystemet Coachhippo, som bör utvärderas och
förbättras då flera förändringar i systemet skulle vara önskvärda. UFS-representanten ska
under verksamhetsåret ta en aktiv roll i ett av förbundsstyrelsens utskott samt delta i
arbetsgrupper. UFS-representanten ska även verka för att effektivt och tydligt vara en
kommunikationslänk mellan UFS och UF Uppsala.
Under verksamhetsåret bör UF Uppsala och UFS-representanten fortsätta verka för att
utforma en tydlig strategi och vision för UFS verksamhet med utgångspunkt i vad som
maximalt gagnar medlemsföreningarnas verksamhet. Att öka förtroendet och
transparensen har länge varit en av föreningens mest framträdande mål som bör fortsätta
framöver. Under nästa verksamhetsår kommer dock även nya centrala frågor vara av vikt,
och därav främst åtgärder som kan vidtas för de minskade bidragen på grund av mindre
medlemsvärvning i vissa föreningar och utvecklingen av medlemsregistreringssystemet.
Under verksamhetsåret är det därför av vikt att UF Uppsala aktivt föreslår förändringar
och insatser för att säkra UFS framtid och möjlighet att bistå såväl stora som små
medlemsföreningar i deras arbete.

UF Uppsala is a member of the Swedish Association of International Affairs (SAIA), the
umbrella organization for Sweden's 11 associations of international/foreign affairs. UFS
supports the member associations through organizing knowledge exchange and aiding the
associations with applications for MUCF and Forum Syd-grants. In the upcoming
operational year, we can anticipate some restructuring in UFS as its grants and economic
resources have decreased and the extent of the position of administrator may change.
UFS has been leaning towards more advocacy and influencing role in the public debate
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which is a question that UF Uppsala has traditionally opposed and will have to
position themselves in regards to also in the coming year. Good communication and
confidence between UF Uppsala and UFS is central, a reason for UF Uppsala to take a
leading roll in the UFS by engaging in their activities and information exchange. Over and
beyond, meetings and exchanges with other member associations outside of UFS
activities is encouraged.
The UFS-representative should work for a democratic, transparent and effective UFS that
acts in accordance with the purpose as expressed in the UFS Charter. To achieve this it
is crucial that the board is well informed about decisions in the UFS. UF Uppsala should
also actively work with developing the UFS in a direction that is in line with the goals of
the member associations, so that the UFS can create maximal value for the Swedish
associations of foreign affairs. During the operational year it is important that UF Uppsala
takes a leading role and is informed and engaged in fundamental issues of vision and goals
within the UFS as well as more concrete improvements that can be made. This can be
done through evaluations,, communication of important decisions within the UFS as well
as workshops with the board. An important question during the operational year is the
common member-registration system Coachhippo, that should be evaluated and
improves as many changes in the system would be desirable. The UFS-representative
should in the coming year take an active role in establishing effective and functional
communication between UF Uppsala and the UFS.
During the operational year, the UFS representative should keep on developing a strategy
and vision for the UFS in regards to what creates maximal value for member associations.
To improve transparency and confidence has long been a prominent goal for the
association and needs to continue in the future. During the next operational year there
are however new important questions to be dealt with, such as what steps can be taken
in regards to the decreasing funds relating to less recruited members in some
associations and improving the new joint member registration system. These new issues
make it necessary for UF to actively engage in suggesting improvements to secure UFS
future and the possibilities of aiding bigger as well ass smaller associations in their
pursuits.
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Medlemmar / M
 embers and membership

Huvudansvaret för UF Uppsalas medlemmar sköts av föreningens medlemssekreterare.
Det är alltså medlemssekreteraren som är ansvarig för administration samt att
medlemsregistret hålls uppdaterat och korrekt. Det är viktigt att medlemssekreteraren
håller styrelsen uppdaterad om föreningens demografi, speciellt åldersfördelning som har
stor betydelse för bidragsansökningarna, kontinuerligt under hela verksamhetsåret. Till de
medlemmar var medlemskap snart går ut rekommenderas att ett påminnelsemail om att
förnya medlemskapet skickas ut 14 dagar innan utgångsdatum. Detta i syfte att lägga
grunden för en medlemsmässig återväxt. Vidare så innefattar rollen som
medlemssekreterare att underhålla föreningens arkivering, främst digitalt men även
fysiskt, samt organisering av de faktiska medlemskorten.
Under styrelsemötena är den medlemssekreteraren som ansvarar för att föra protokoll.
Det är viktigt att protokollen författas på ett informativt och uttömmande sätt för att
upprätthålla en god transparens gentemot medlemmarna. Vidare ansvarar
medlemssekreteraren för att alla mötesprotokoll justeras och läggs upp på föreningens
hemsida. UF uppsalas nyhetsbrev koordineras av sekreteraren och skickas ut en gång i
veckan via mail till samtliga medlemmar, detta skall innehålla information om föreningens
aktiviteter den kommande veckan. Då UF Uppsala följer en tvåspråkspolicy skall
nyhetsbrevet finnas tillgängligt på både svenska och engelska.
Det är av stor vikt att nästkommande styrelse underlättar medlemssekreterarens
möjligheter till informationsinhämtning om de olika gruppernas veckovisa aktiviteter så att
korrekt information hamna i nyhetsbrevet. Styrelsen för verksamhetsåret 2018/19
arbetade med en gemensam kalender, vilket verkar ha varit en förbättring gentemot
föregående år. Även om huvudansvaret för hemsidan officiellt ligger på
medlemssekreteraren så har föregående styrelsen lagt över allt mer ansvar för hemsidan
på PR, detta är något som kan vara värt att vidare utreda under kommande
verksamhetsår.

The main responsibility for the associations members is managed by the member
secretary. It is also the member secretary who is responsible for administration and that
the member register is kept up to date and correct. It is of great importance that the
member secretary keeps the board updated on the association's demographics
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continuously throughout the financial year, especially the age distribution which
is of great importance for the grant applications. To those members whose membership
soon expires, it is recommended that a reminding email about renewing the membership
is sent out 14 days before the expiry date. This is to lay the foundation for a membership
regrowth. Furthermore, the role of member secretary includes taking care of the
association's archiving, primarily digitally but also physically, as well as organizing the
membership cards.
During board meetings, the member secretary is responsible for writing the protocol. It
is important that the protocols are written in an informative and exhaustive manner in
order to maintain good transparency. Furthermore, the member secretary is responsible
for the meeting protocol being posted on the association's website. UF Uppsalas´
newsletter is coordinated by the secretary and sent out once a week by e-mail to all
members, this must contain information about the association's activities in the upcoming
week.Since UF Uppsala follows a bilingual policy, the newsletter must be available in both
Swedish and English.
It is of great importance that the next board eases the secretary's information gathering
about the various groups' weekly activities so that correct information ends up in the
newsletter. The board of 2018/19 used a shared calendar, which seems to have been an
improvement over the previous year. Although the main responsibility for the website is
officially on the member secretary, the previous board has placed more and more
responsibility for the website on the PR-team, which is something that can be worth to
develop further during the upcoming operational year.

Ämbetspersoner / T
 rustees

Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas ämbetspersoner är en viktig del av organisationen
och möjliggör föreningens breda verksamhet. Förutom att underlätta den styrelseledamot
som de utsätts avs arbete så innebär ämbetsmannaskapet att allt fler får möjlighet att
engagera sig i föreningsarbetet på fler nivåer. Det är den ansvariga styrelseledamoten som
som tillsammans med sin ämbetsperson bestämmer hur arbetsfördelningen ska läggas upp
mellan dem. Det är viktigt att ämbetspersonerna tidigt i sitt verksamhetsår känner sig
inkluderade och integreras i föreningens gemensamma arbete. I den mån som
ämbetspersonerna önskar ska de även ha möjlighet att ta del av det allmänna UF-arbetet
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som kassatjänstgöring, affischering och bokbord. Utlysningen av
ämbetspersoner bör ske så tidigt under verksamhetsåret som möjligt, förslagsvis i
samband med det årliga get active minglet i september månad. Detta ger medlemmarna
goda förutsättningar att innan de ansöker om att bli ämbetspersoner träffa samtliga
styrelseledamöter personligen och knyta ett starkare band med föreningen i sin helhet.
Behovet ska styra vilka ämbetspersoner som tillsätts, och fler eller färre ämbetspersoner
kan tillsättas beroende på vad den nya styrelsen anser vara behövligt och hanterbart.
Erfarenhet säger emellertid att följande ämbetsposter bör utlysas:
Program (1-2)
Rese (1)
Aktivitet (1-2)
Redaktion (2-3)
PR (2)
UMUN (1)
Layout (1-2)
Karriär (1-2)
Career Day (1-2)
Debatt (1)
Vice ordförande har det övergripande ansvaret över ämbetsmannasystemet och bör så
fort som möjligt efter att samtliga ämbetspersoner anordna ett möte med samtliga
nytillsatta och ge dem ett varmt välkomnande till utrikespolitiska föreningen i uppsala.
Det är viktigt att vice ordförande under mötet framför att styrelsen verkar för att vara
transparenta med arbetet gentemot ämbetspersonerna samt att de alltid ska känna sig
välkomna att vistats i UFs lokaler. Ämbetspersoner har rätt till access till kontoret genom
sitt campus-kort. Även terminskick-off och fester med styrelse och ämbetspersoner är
ett bra sätt att få ämbetspersonerna att känna sig välkomnade till UF.

The Uppsala Association of Foreign Affairs trustees are an important part of the
organization and enables the association's broad activities. In addition to facilitating the
board member whom they are subjected to work, the trustee-positions means that more
people are given the opportunity to get involved in the work of the association at more
levels. It is the responsible board member who, together with his / her trustee,
determines how the division of labor should be arranged between them. It is important
that the officials feels included and integrated into the association's joint work early in
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their operational year. To the extent that the trustees wish, they should also
have the opportunity to take part of the general UF work as cashier service, putting up
posters and helping out at book tables. The announcement of available trustee-positions
should be made public as early as possible during the year, possibly in connection with
the annual get active mingle in September. This gives the members good prospects that
before they apply to become a trustee meet all the board members in person and
establish a stronger bond with the association as a whole.
The need for trustees changes every year. More or fewer may be appointed depending
on the needs of the operational year, however one should take care not to inflate
numbers, as too many trustees may remove the need for active groups, which is an
important part of the Association and for recruiting for future years. Previous experience
suggests this is a plausible trustee structure:
Program (1-2)
Travel (1)
Activity (1-2)
Editors (2-3)
PR (2)
UMUN (1)
Layout (1-2)
Career (1-2)
Career Day (1-2)
Debate (1)
The Vice Chairman has the overall responsibility for the trustee system and should as
soon as possible after all the trustees have been elected arrange a meeting with all new
trustees and give them a warm welcome to the association. It is important that the
vice-chairman during the meeting states that the board works to be transparent with
their work towards the trustees and that they should always feel welcome to hang out in
UFs facilities. Trustees are entitled to access to the Uffice through their campus card.
Also kick-offs and parties with the board and trustees are a good way to get the trustees
to feel welcome to the UF.
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Uppsala Model United Nations
Uppsala Model United Nations är ett arrangemang som anordnas av UF Uppsala med
stöd av Uppsalas FN-förening. Under de senaste åren har UMUN:s omfattning ökat
markant såväl i antalet deltagare som budget. Projektets budget för nästa år har
fördubblats. Under föregående verksamhetsår har dessutom ansökan för FBA-bidrag
slagits ihop för UF och UMUN som ett gemensamt projekt då vi delar ett
organisationsnummer. Detta innebär att redovisningen för bidraget numera sker
gemensamt. Detta innebär en förändring av redovisningsrutinerna framöver. Under
sommaren kommer dock UMUN:s redovisning sammanställas och skickas till UF:s kassör
för att senare slås ihop med UF:s övriga redovisning senare under verksamhetsåret.
Enligt det befintliga styrdokumentet ska UF Uppsala i början av verksamhetsåret
tillsammans med Uppsala FN-förening utse ordförande och vice ordförande i UMUN. En
viktig aspekt av UMUN:s expansion och den numera gemensamma bidragsansökan från
FBA är att UMUN:s koppling till UF har stärkts. Förutom bidragsmässigt har UMUN i
princip uppfattats som ett projekt helt under UF. Detta är en naturlig följd av att UMUN
expanderat i den utsträckning att vi numera delar resurser som kontor och att vi numera
även delar samma bidragsansökan och redovisning. Undantaget för detta är tillsättningen
av Vice Ordförande som enligt det befintliga styrdokumentet ska skötas av Uppsalas
FN-förening.
Samarbetet med FN-föreningen har under en längre tid ifrågasatts från såväl UF och
UMUNS håll och det fortsatta samarbetet med FN-föreningen är något som styrelsen har
att ta ställning till i början av verksamhetsåret. Vid fortsatt samarbete finns ett stort
behov av att uppdatera riktlinjerna för samarbetet mellan UF Uppsala och FN-föreningen,
framför allt för att få till en smidigare utnämning av ordförande / vice ordförande men
också för att förtydliga ansvarsfördelningen och ekonomisk risk. Detta arbete har
påbörjats under det förra verksamhetsåret genom ett försök till revision av
styrdokumentet, vilket tyvärr inte har godkänts av Uppsala FN-förening. En möjlighet som
bör utforskas är upphöjandet av UMUN-ordförande till en styrelsepost i UF Uppsala.

Uppsala Model United Nations is an event that is organized by UF Uppsala in
collaboration with the Uppsala United Nations Association. For the past few years,
UMUN has expanded drastically in both the number of participants and in budget. The
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projects budget for next year has doubled. An important shift for the next
operational year is that the application for the FBA-grant has been merged for UF and
UMUN as a common project, as this was a new condition as a result of FBA:s updated
criteria for eligibility. This also means that the reporting of the grant will also be done
jointly. This is a change in the routines for reporting for the next operational year. During
the summer, UMUN:s financial report will be compiled and sent to UF:s cashier to later
be integrated with UF:s FBA reporting later in the operational year.
According to the existing governing document, UF Uppsala should appoint a President
and Vice President together with the Uppsala United Nations Association. An important
aspect of UMUN:s expansion and the FBA grant that is now joint with UF:s, is that
UMUN:s ties to UF have been further strengthened. This is not only tied to funding as
UMUN in general has been perceived as a project under UF. This is an expected result of
the expansion of UMUN and the circumstance that we share an office space and other
resources, as well as the Trustee position given to the President of UMUN as well as the
now joint FBA grant. The exception to this is the appointing of the Vice President which
is done by UNA according to the governing document.
The collaboration with UNA has been questioned for some years from both UMUN and
UF:s perspective and is something that UF will have to position itself in regards to in the
beginning of the operational year. For the collaboration to continue it is crucial that the
guidelines for the cooperation between UF and UNA are updated and clarified, especially
in regards to simplifying the appointment of the President and Vice President but also to
clarify responsibilities and economic risks. This work has commenced during the last
operational year through a revision of the governing document, that unfortunately has
not been voted through by UNA. An opportunity to be examined is the possibility of
making the UMUN presidency a board position.

Budget Plan 2019/20
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala (UF) har haft ett verksamhetsmässigt såväl som ekonomiskt
framgångsrikt år. Föreläsningarna fortsätter vara den största källan av nya medlemmar och
intäkterna från medlemskapsavgiften och entrén kombinerat med erhållna bidrag har skapat en
stabil finansiell grund i föreningen. Detta har möjliggjort fortsatt utveckling av föreningen. De
bidrag som ingick i föregående budgetplan har sökts och erhållits. Bidraget från Folke
Bernadotteakademins Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet var större än planerat, hälften
av detta bidrag är reserverat för verksamhet under höstterminen. Bidraget från Myndigheten för
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ungdoms- och civilsamhällesfrågor för höstterminen 2018 var något större än normalt
och summan för våren 2019 var än mer än beräknat. Här skall dock noteras att bidragets storlek,
då det söks gemensamt för alla utrikespolitiska föreningar genom Utrikespolitiska förbundet, är
beroende av att resterande medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsantal där 60% är under
25 år. Detta uppfylldes inte vid förra ansökan så framtida bidrag från MUCF kan komma att
minska. Bidraget från Forum Syd var större än beräknat. Däremot var bidraget från
Folkuniversitet mindre än beräknat, detta till stor del då färre studietimmar har rapporterats.
Kommande presidium rekommenderas att fortsätta arbeta tillsammans vid bidragsansökningar och
säkerställa att de styrelsemedlemmar vars verksamhet delvis eller helt finansieras av bidrag är
medvetna om de kraven bidraget har. Rutiner för rapportering av studiecirklar bör fastställas i
början av verksamhetsåret så att potentiella bidrag inte uteblir.

UF har tydliga riktlinjer och rutiner för hur föreningens ekonomi ska hanteras. Det är
viktigt att dessa riktlinjer som har utvecklats under loppet av flera år efterföljs och att
informationen i dessa förmedlas till övriga styrelsemedlemmar och ämbetspersoner.
Större förändringar inför nästa års budget är att flera av de sökta bidragen har ökat i
omfattning vilket ställer höga krav på att styrelsen säkerställer att föreningens verksamhet
påbörjas i tid, och kontinuerligt genomför budgetuppföljning för att pengarna spenderas
förenligt med de angivna anslagen. Karriärverksamheten är en relativt ny grupp inom UF
så budget för gruppen har varit svår att uppskatta. Efter föregående års mycket
uppskattade karriärseminarium och karriärmingel finns mer konkret verksamhet och
således förväntas kostnaden för verksamheten vara enklare att uppskatta. Vidare har
föreningen beviljats ersättning för resegruppens verksamhet och deras budgetpost har
därmed växt. Career Day är ett samarbetsprojekt mellan Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala, Uppsala Politicesstuderande, Föreningen Samhällsvetarna, Uppsala Peace and
Development Students Association samt Pax et Bellum. Projektet har blivit ett viktig
komplement till UF:s övriga verksamhet, och en arbetsmarknadsmässa kan visa yrken av
intresse för våra medlemmar. Som ett resultat har det i budgeten nu avsatts pengar för
att fortsatta utvecklingen av Career Day. Således tar UF en ekonomisk risk för mässan
vilket resterande samarbetspartner inte gör och samarbetets former bör vara en
diskussion för nästkommande styrelse.
UF har genom flera framgångsrika år skapat en solid ekonomisk grund som garanterar
stabilitet åt föreningen idag och den närmsta framtiden. Det är viktigt att nästkommande
styrelse fortsätter att förvalta föreningens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Vidare
uppmuntrar vi kommande styrelse att fortsätta utveckla föreningen och vara
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uppmärksamma på vad som kan vara nya välmotiverade prioriteringar med
anledning av föreningens ökade finansiella tillgångar.
Vårt förslag till en budgetplan inför nästa verksamhetsår ser ut på följande vis:

The Uppsala Association of International Affairs (UF) has had a successful year in terms of
both the association’s activities and its finances. The lectures continue to be the biggest
source of new members and the revenues from the membership fee and the entrance fee
combined with the obtained grants creates a solid financial platform for the association,
enabling continuous development of the association. All the grants that were planned for
in the previous budget plan have been obtained. The sum obtained from Folke
Bernadotteakademins Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet grant was bigger than
expected; half of this grant is set aside for activities during the coming autumn semester.
The grant from the Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF) for autumn 2018
was slightly larger than normal and the sum for spring 2019 was even more than
estimated. However, it should be noted here that the size of the grant, when applied
jointly for all foreign policy associations through the SAIA, is dependent on the remaining
member associations holding a membership where 60% are under 25 years. This was not
accomplished in the previous application so future contributions from MUCF might be
reduced. The grant from Forum Syd was larger than expected. Furthermore, the grant
obtained from Folkuniversitetet was smaller than anticipated, largely due to the fact that
fewer study circles were reported that was planned for. Next presidium is recommended
to continue to work together while applying for grants and ensure that each board
member whom has activities financed by the grant knows what is required. Routines for
reporting study circles to Folkuniversitetet should be established early on and thus avoid
missing out on potential grants.
UF has clear guidelines and routines for how to manage its finances. It is important that
these guidelines that has been developed over the course of several years are complied
with and that information regarding this reaches all board members and trustees.
Major changes for next year's budget are that several of the requested grants have
increased to a great extent, which places high demands on the board to ensure that the
association's activities begin in time and continuously carry out budget follow-up so that
the money is spent in accordance with the stated appropriations. The Career group is a
relatively new operation within UF, so the budget for the group has been difficult to
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estimate. After the previous year´s highly appreciated Career Seminar and
Career Mingle, the structure for the group is more predictable and thus the expected
costs will be easier to estimate. Furthermore, the association has been granted
compensation for the Travel group's operations and their budget post has thus grown.
Career Day is a collaborative project between the Uppsala Association of Foreign Affairs,
Uppsala Politicesstuderande, Föreningen Samhällsvetarna, Uppsala Peace and
Development Students Association and Pax et Bellum. The project has become an
important complement to UF's other activities, and a Career fair creates the opportunity
for our members to meet and talk to future possible employers. As a result, a budget has
now been set aside for continued development of the Career Day. As a result UF takes
an economic risk for the fair, which the remaining partners do not. The forms of this
cooperation should be a discussion for the next board. to decide on
In summary, as a result of several successful operational years UF has established a solid
financial foundation which guarantees stability in the association and its foreseeable
future. It is therefore important that the next board continues to manage the
association’s finances and expenditures in a responsible way. Furthermore, we encourage
the next board to continue to develop the Association and to be attentive as to what
new priorities can be worthwhile for the Association as a result of an increase in financial
resources.
Our suggestion for the budget plan of the next operational year is as follows:
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Estimated Income
Total income

422 500,00 SEK
The association´s own income
Membership fee
Entrance fee
Mugs, pins & totebags
Funds
Folke Berndadotteakademin

Income
100 000,00 SEK
10 000,00 SEK
500,00 SEK
Income
100 000,00 SEK

Forum Syd

48 000,00 SEK

MUCF HT

82 000,00 SEK

MUCF VT

62 000,00 SEK

Folkuniversitetet

20 000,00 SEK
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The association´s own income

Income

Estimated Costs

Total costs

21 May 2019

422 500,00 SEK

Budget posts

Costs

Uttryck

0 000,00 SEK

adio UF

14 500,00 SEK

ectures

100 000,00 SEK

ctivity roup

1 500,00 SEK

Travel roup

18 000,00 SEK

ebate Club

000,00 SEK

Career roup

1 000,00 SEK

perating Costs

60 000,00 SEK

Board e penses

24 000,00 SEK

Information Costs

0 000,00 SEK

ccounting

2 000,00 SEK

Banking fees

5 500,00 SEK

rgani ational devolopment

0 000,00 SEK

Career ay

15 000,00 SEK

2

2

