den 25:e augusti 2019

Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
den 1:a september 2019
1.

Öppnande av möte
Mötet öppnades kl. 12.12.

Närvarande: J ohan Bergman, Embla Holmgren, Clara Alm, Sara Ölander, Miriam
Lind, Per Risberg, Stina Fagerlund, Ebba Berg Gorgén, Joakim Ydebäck, Karin
Kristensson, Rebecca Mariana Bengtsson, Elliott Syrén, Alicia Nathanson Thulin,
Isak Lefvert, Rebecka Bjuremalm, Gizem Tütüncü.
Frånvarande: Avgående firmatecknare: Maia Bishop , Alina Kaiser och Jacob Sandström.
2.

Val av sekreterare (1) och justerare (2)
Ölander väljs till sekreterare och Holmgren och Alm till justerare.

3.

Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen godkänner kallelseförfarandet.

4.

Godkännande av dagordningen samt anmälan av övrig fråga
Risberg och Lind anmäler en fråga angående Get Active-minglet. Bjuremalm och
Nathanson Thulin anmäler en fråga gällande PR. Bergman anmäler en fråga
angående Open Uffice. Holmgren anmäler en fråga gällande Kick-off. Styrelsen
godkänner den reviderade dagordningen.

5.

Adjungering
Stina Fagerlund och Jacob Sandström adjungeras in med närvaro och yttranderätt.

6.

Ekonomisk prognos
Alm går igenom budgeten översiktligt. Hon framför att budgeten är något högre
än föregående verksamhetsår vilket gör att ett flertal poster har fått högre budget.
Marknadsföring för Uttryck kommer att gå på PR: s marknadsföringsbudget.
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Bergman tillägger att det inte är en engångskostnad för radiotillståndet gällande UF
Radio, så hittas ingen radioansvarig och vi sänder mindre radio än förra året kan
UF Radios budget komma att bli mindre än planerat.
7.

Rapporter från styrelseledamöter
Ordf. och vice:
Bergman tar upp FBA-ansökan som i princip är klar och ska in om två veckor. Har
jobbat med satsningen på gymnasieskolor.
Holmgren och Bergman har under sommaren jobbat på UF: s visioner för
verksamhetsåret.

Kassör:
Alm kommer att maila ut information till styrelsemedlemmarna om kassarutiner.
Sekreterare:
Ölander påminner alla om att lägga in events i kalendern samt
föreläsningskalendern i tid så det kommer med i nyhetsbrevet.
Aktivitetsansvariga:
Risberg och Lind planerar inför Get Active. Känns under kontroll.
Debattklubb:
Posten är för närvarande vakant. Under välkomstceremonin på Uppsala
Universitet var ett flertal intresserade av ansvarsposten för debattklubben.
Karriär:
Tütüncü berättar om den säkerhetspolitiska konferensen som kommer äga rum i
höst. Tar upp information om logistik. Angående ekonomin för projektet tros inte
10 000 kr komma behövas från UF Uppsalas del, tror runt max 5000 kr. UF
Stockholm är huvud-marknadsförare för projektet.
Föreläsningsasvariga:
Syrén och Lefvert informerar om att några avhopp av föreläsare har förekommit,
annars är många föreläsningar bokade, bokningar är på gång. Kontaktat jämnt antal
män/kvinnor men flest män har tackat ja. Tar gärna emot tips på föreläsare från
resten av styrelsen. Syrén hade möte med Forum i fredags, förhoppning om ett
samarbete.
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PR-ansvariga:
Nathanson Thulin, Bjuremalm och Bergman går igenom rutiner för
styrelsemedlemmarna gällande kommunikation mellan dem och PR. Evenemang
bör läggas upp två veckor innan eventet sker. Styrelsemedlemmar bör därför ge
den officiella informationen om eventet till PR en vecka innan det. Nathanson
Thulin och Bjuremalm kollar på utbildning för Facebook-marknadsföring.
Fått inbjudan till olika utrikespolitiska evenemang på mail, diskuteras att eventuellt
lägga ut det på hemsidan. PR har tillgång till Facebook och hemsidan, medan resten
av styrelsen borde få tillgång till Instagram. Styrelsen diskuterar ett eventuellt
användande av Twitter i framtiden för marknadsföring.
Redaktörer:
Kristensson och Bengtsson har kommit igång med planeringen. Vill ha mer
diversifiering i skrivar/layoutkåren. Vill satsa mer på marknadsföringen detta
verksamhetsår. Har jobbat med Trustee-utlysning.
Webbredaktör:
Ydebäck har planerat för terminen och är redo att få in skribenter till
webbtidningen.
Reseansvarig:
Berg Gorgén har planerat kring resmål, trustees, hur nå ut till en bred grupp av
medlemmar som vill delta i resorna.
UFS-representant: Radioansvarig:
Posten är för närvarande vakant. Lind och Risberg informerar att posten, och även
ansvarsposten för debattklubben, kommer utlysas i samband med Get
Active-minglet.

8.

Motion: Tillsättande av styrelseledamot/UFS-representant
Bakgrund: se bilaga A.
Stina Fagerlund presenterar sig. Har varit aktiv inom UF ett flertal år. Styrelsen
beslutar att tillsätta Stina Fagerlund som UFS-representant.
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9.

Avsättande av firmatecknare 2018/2019
Bergman informerar om innebörden av firmatecknare. Styrelsen beslutar att
avsätta Maia Bishop, Alina Kaiser och Jacob Sandström.

10.

Tillsättande av firmatecknare 2019/2020
Styrelsen beslutar att tillsätta Bergman, Holmgren och Alm. Beslutet gäller enskild
firma. Firma tecknas enskilt.

11.

Budget för verksamhetsåret 2019/2020
Budgeten presenterades under punkt 7 av Alm.

12.

Fastställande av datum för årsmöte
Styrelsen beslutar att ha årsmötet 20 oktober 2019.

13.

Riktlinjer för uppförande, hälsa och kommunikation
Bergman tar upp riktlinjerna. Framhåller gott humör och engagemang, samt krav
att stå kassa. Ok att missa styrelsemöten ibland. Annars är allt arbete frivilligt. Diskuteras
att ha en workshop om stresshantering/välmående. Viktigt att styrelsemedlemmar är
öppna om någon känner sig för stressad. Styrelsen visade vilja att Slack bör användas
endast 8-20 på vardagar och 10-17 på helger. Johan tar upp vikten av rak och öppen
kommunikation styrelsemedlemmar emellan. Diskussion hålls angående upprättande av
ombudsperson för hantering av eventuella konflikter/övriga problem inom gruppen.
Styrelsen beslutade att när en styrelsemedlem ställer en fråga till övriga
styrelsemedlemmar på Slack ska det inledas med “SVARA” och övriga har då 48 timmar
på sig att svara på meddelandet. Detta för att den förstnämnda ska veta att övriga
styrelsemedlemmar tagit del av informationen.
Bergman informerar om att bara styrelsemedlemmar och ämbetspersoner ska använda
Uffice. Bokning av Uffice sker via styrelsens gemensamma kalender. Förra styrelsen
jobbade mycket med kommitteer, Bergman anser att det var ett effektivt sätt. Utifall
styrelsen vill kan kommitteer användas till olika arbetsprojekt inom gruppen.
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Styrelsen beslutar 13.27 att ajournera mötet till 13.45.
Tütüncü lämnar mötet 13.27.
Mötet återupptas 13.50
Av-adjungering av Jacob Sandström.
14.

Motion: Inköp av adobe program
Bakgrund: se bilaga B.
Nathanson Thulin och Bjuremalm drar tillbaka motionen då det redan finns pengar
för inköp av Adobe-program i budgeten.

15.

Motion: Samarbete med UF Stockholm
Bakgrund: se bilaga C.
Motionen röstades igenom per capsulam 1 augusti 2019. 11 av 15 röstberättigade
röstade för. De fyra resterande rösterna lades ned.

16.

Motion: Införskaffning av mikrofon
Bakgrund: se bilaga D.
Motionen röstades igenom per capsulam 17 augusti 2019. 13 av 15 röstberättigade
röstade för. De två resterande rösterna lades ned.

17.

Diskussionspunkt: Förslag till en vision för styrelsen
Bakgrund: se bilaga E.
Bergman och Holmgren tar upp förslag till vision för styrelsen.
Bergman och Holmgren föreslår tre olika kommitteer: Medlemsrekrytering &
medlemsuppskattning, Diversifiering av föreningen och Digitalisering. Styrelsen
diskuterar angående uppdelningen av kommitteerna och till slut läggs ett flertal
alternativ fram. Styrelsen beslutar att de tre kommitteerna istället blir:
Diversifiering, Medlemsuppskattning och Digitalisering. Tanken med beslutet är att
i Diversifiering-visionen ska även medlemsrekrytering ingå.
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18.

Diskussionspunkt: Resesubventionering
Berg Gorgén tar upp att det vore bra med en ökad resesubventionering på
studieresorna, med syftet att resorna ska vara så tillgängliga och inkluderande för alla
medlemmar som möjligt. Ebba föreslår 1000 kr extra/person, på både höst- och vårresan.
Det skulle bli 26 000 kr totalt. Frågan diskuteras om det ska vara lika mycket pengar som
avsätts till deltagarna i båda resorna eller inte. Styrelsen visade vilja att avsätta 6000 kr för
höstresan 2019, som skulle innebära att varje medlem i resegruppen skulle få 750 kr
extra i resesubventionering jämfört med tidigare år. Detta ska dock fortsätta att
diskuteras inom styrelsen.

Styrelsen beslutar 14.57 att ajournera mötet till 15.02.
Mötet återupptas 15.07.
19.

Diskussionspunkt: Friday fika och kontorstid
Friday fika påbörjades föregående verksamhetsår, där folk kunde komma och få
mer information ang. föreningen och hur man blir aktiv. Flera i styrelsen anser att
det är en bra sak att fortsätta med, eftersom det blir en möjlighet för medlemmar
att vilja engagera sig. Styrelsen diskuterade vilken dag som är bäst.
Bergman tog upp kontorstid, alltså att alla styrelsemedlemmar har en gemensam
kontorstid varannan vecka. Det är bra eftersom att det är ett extra tillfälle för
styrelsen att träffas, samt att det blir en tydlig tid som avsätts bara för
UF-relaterat arbete. En majoritet av styrelsen var överens om att vi bör sträva
efter att ha gemensam kontorstid varannan fredag på eftermiddagen och varannan
vecka ha Friday Fika.

20.

Antagande av styrdokument för UMUN
Bakgrund: se bilaga F.
Bergman presenterar det nya styrdokumentet för UMUN. Styrelsen beslutar att
anta styrdokumentet.

21.

Fastställande av kassaansvar
Bergman tar upp att alla ska skriva upp sig att stå kassa på föreläsningar.

22.

Information kring tillsättande av ämbetspersoner
Förslag presenteras att senast 7 september ska info angående ansökning till
trustees skickas till PR. PR ska 9 september utlysa ansökningar. 22 september är
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senaste dagen ansökningar ska tas in. 29 september är deadline för
styrelsemedlemmarna att skicka in sina nomineringar till Bergman.
23.

Information om folkuniversitetet
Holmgren presenterade kort information om samarbete med Folkuniversitetet. En
utbildning kommer att ordnas så att alla som behöver får hjälp att sätta upp en
studiecirkel. Alla evenemang som PR lägger upp på Facebook ska ha med “I
samarbete med Folkuniversitetet” i beskrivningstexten.

24.

Information från UFS
Fagerlund har varit på en överlämningshelg med UFS/SAIA. Berättar om UFS: s
uppdrag. Det övergripande syftet är en bra kommunikation mellan UF: s olika
lokala föreningar. Fagerlund tar även upp olika events UFS anordnar där
styrelsemedlemmar kan träffa de andra föreningarna. Fagerlund kommer vara en
länk mellan UFS och UF Uppsala.

25.

Övriga frågor
25.1 Get Active-Mingel: Risberg och Lind tar upp info angående minglet. De tar
även upp några praktiska frågor kring minglet med styrelsen. Förslag togs upp att
ha ett separat bord för information om UF som helhet, som presidiet ska försöka
hjälpa till med.
25.2 Mikrofon till föreläsningar: Bergman förklarade för styrelsen att det inte
gick att filma med Ölanders systemkamera och öppnade därför för diskussion om
styrelsen bör köpa in en filmkamera eller ej för att filma föreläsningar, utöver
mikrofonen. Det diskuteras att det kan behövas en person som är ansvarig för
filmandet och uppläggning av filmandet, samt ev. att en av PR: s trustees i så fall tar
det ansvaret. Berg Gorgén tar upp att hon kan låna ut en filmkamera. Styrelsen är
därför överens om att behålla mikrofonen.

25.3 Samarbete mellan Föreläsningsgruppen och andra föreningar:
Lefvert tar upp att det just nu inte finns någon policy för när föreläsningsgruppen/UF ska
ingå samarbeten mellan olika föreningar i arbetet med föreläsningar. Frågan som ofta tas
upp är storleken på inträdesavgiften för UF Uppsalas medlemmar respektive den andra
föreningens medlemmar. Syrén och Lefvert diskuterar olika förslag med resten av
styrelsen för att se vad alla tycker:
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Förslag 1: ingen policy skrivs, utan föreläsningsansvariga har ansvar att ta beslut i
varje enskilt tillfälle.
Förslag 2: införa policy att det är alltid gratisföreläsningar för alla. Det kan vara bra
för det lockar många, men en stor nackdel är att UF skulle förlora mycket pengar.
Förslag 3: införa policy att det är gratis för båda medlemsföreningarnas
medlemmar. Positivt för även detta lockar folk, men nackdelen är att ibland har mindre
föreningar svårt att redovisa sina aktiva medlemmar, vilket kan leda till krångel vid
inträdet.
Förslag 4: införa policy att det aldrig ska vara gratis inträde.
Förslag 5: att föreläsningsansvariga får välja mellan förslag 2 och 3 utifrån vad de
anser är bäst för varje tillfälle.
En majoritet av styrelsen anser att förslag 3 är det bästa. Lefvert och Syrén ska
återkomma med en motion till nästa styrelsemöte.
25.4 Kick-off
Holmgren bekräftar datum för styrelsens kick-off och uppmanar
styrelsemedlemmar att skriva till henne om de har några tankar och idéer.

26.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat 16.19.

Justerare: Embla Holmgren

Ort/datum:
Uppsala 2019-09-02

Justerare: Clara Alm

Ort/datum:

Sekreterare: Sara Ölander

Ort/datum:
Uppsala 2019-09-01
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