2020-05-03

Summons to the 2020 Electoral Meeting of
The Uppsala Association of Foreign Affairs
Dear member,
It is our pleasure to welcome you to the 2020 Annual Electoral Meeting of the Uppsala
Association of Foreign Affairs. The meeting is your opportunity to ask questions regarding the
coming operational year’s operational plan and regulatory budget, and above all, vote on the
candidates you believe are best suited to lead the Association forward!
Date: 25/5, 2020
Time: 17:30, be there at 17:00 so that we can check your membership.
Location: Online, via Zoom
Sign-up:https://docs.google.com/forms/d/1cBqH0GUYEHLnvQ-paMdBCEKEggzh4APLw1TYb2sRRQ/viewform?edit_requested=true
The positions up for election are president, vice-president, treasurer, secretary, SAIArepresentative, heads of career (2), head of travel, head of UFMUN, head of radio, heads of
activity (2), heads of lectures (2), heads of PR (2), editors-in-chief (2), web editor-in-chief and
head of the debate club. If you have not previously applied for a board position, you are
welcome to announce your candidacy at the meeting. To be eligible to be up for election
according to the by-laws, you must have a valid membership. This can be acquired or renewed
up until the day of the meeting.
Due to the current situation, we have decided to have the meeting online through the meeting
system Zoom. In order to attend the meeting, you must sign up through the link above,
deadline is the 20th of May. This procedure is necessary to ensure a free, fair and
transparent election. After you sign up you will receive a confirmation e-mail. Seven days
before the meeting, you will receive the meeting documents, procedures for the meeting as
well as a Zoom-invitation. Furthermore, a detailed instruction will be provided at the start of
the meeting so that everyone is comfortable with the electronics involved. Make sure that you
have a computer, a headset with a microphone and, if possible, a functioning web-cam. If you
want to try your equipment and see how Zoom works, we will host a trial meeting on the
21st of May at 18:00. We recommend everyone to attend. A Zoom invitation for this will
be enclosed with the meeting documents.
In order to qualify for voting, at least 21 days must have passed since your membership was
purchased. Motions may not be proposed to the electoral meeting - they should instead be
raised at the ordinary annual meeting in the fall.
We are looking forward to seeing you at the meeting!
All the best,
The Board of 2019/2020 through President Johan Bergman
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Kallelse till valårsmötet 2020 för
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala
Kära medlem,
Det är med stort nöje som vi välkomnar dig att delta vid Utrikespolitiska föreningen i
Uppsalas valårsmöte 2020. Mötet är din möjlighet att ställa frågor kring det kommande årets
verksamhetsplan och budget, men framförallt att rösta på de kandidater du anser är bäst
lämpade att leda föreningen!
Datum: 25/5, 2020
Tid: 17:30, anslut till mötet klockan 17:00 för avstämning av medlemskap
Plats: Online, via Zoom
Anmälan: klicka här.
De positioner som kommer att tillsättas på mötet är ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare, UFS-representant, karriäransvariga (2), reseansvarig, UFMUN-ansvarig,
radioansvarig, aktivitetsansvariga (2), föreläsningsansvariga (2), PR-ansvariga (2),
chefredaktörer (2), webb-chefredaktör och debattklubbsansvarig. Om du inte tidigare ansökt
till en styrelsepost kan du göra det under mötet. För att ha stadgeenlig rätt att ställa upp för
val måste du ha ett giltigt medlemskap. Detta kan införskaffas eller förnyas fram till dagen för
mötet.
Till följd av den rådande situationen har vi valt att anordna mötet online via mötesverktyget
Zoom. För att delta på mötet måste du anmäla dig via länken ovan, senast 20:e maj. Detta
är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra ett demokratiskt och transparent val. Efter att
du anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemail. Sju dagar innan mötet kommer du att via
mail ta emot möteshandlingar, procedurbeskrivning för mötet samt en Zoom-inbjudan.
Vidare kommer en detaljerad genomgång av Zoom och mötesproceduren att ske i början av
mötet så att alla är bekväma med den involverade tekniken. Se till att du vid dagen för mötet
har tillgång till en dator samt hörlurar med mikrofon och, om möjligt, en web-cam. Vill du
prova din utrustning och se hur Zoom fungerar är du välkommen att delta på vårt test-möte
den 21:a maj klockan 18:00. Zoom-inbjudan till detta möte kommer att skickas ut med
möteshandlingarna
För att inneha rösträtt måste du ha blivit medlem minst 21 dagar innan datumet för mötet.
Valårsmötet behandlar inte motioner utan dessa ska skickas in till årsmötet som sker under
hösten.
Vi ser fram emot att ses på mötet!
Varma hälsningar,
Styrelsen 2019/2020 genom Ordförande Johan Bergman

2020-05-03

Draft agenda for the 2020 Electoral Meeting of
The Uppsala Association of Foreign Affairs

1. Opening of the electoral meeting
2. Election of meeting chairperson
3. Election of meeting secretary
4. Election of vote counters and attesters
5. Verifying the validity of the meeting announcment
6. Setting the electoral roll
7. Setting the meeting agenda
8. Determining the membership fees for the coming operational year
9. Determining the operational plan and regulatory budget for the coming
operational and fiscal year.
10. Election of President for the coming operation year
11. Election of other board positions for the coming operational year
12. Election of Accountant and Deputy Accountant for the coming
operational year.
13. Election of electoral committee for the coming operational year
14. Potential miscellaneous elections for the coming operational year
15. Miscellaneous matters
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Preliminär dagordning till valårsmötet 2020 för
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala

1. Valårsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om valårsmötets stadgeenliga utlysande
6. Justering av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
10. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
11. Val av övriga styrelseposter för nästkommande verksamhetsår
12. Val av revisor samt revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår
13. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
14. Eventuella övriga personval för nästkommande verksamhetsår
15. Övriga frågor

