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Allmänt om föreningen
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) är en partipolitiskt och religiöst obunden
förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och
globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har sedan dess bedrivit
en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan sextiotalet har
föreningen gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom anordnar föreningen
resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt många sociala och
informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s allmänna deklaration om
de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.
Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till samförstånd och ömsesidig
respekt mellan människor och kulturer.

Styrelsen
Styrelsen för verksamhetsåret 2015–2016 har bestått av:
Linnéa Åström Tolf Ordförande
Vendela Runold

Vice Ordförande

Clara Marköö

Programsekreterare

Lucas Grzechnik
Mörk

Programsekreterare

Frida Ingemarsson

Redaktör
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David Hallerby

Redaktör (juli 2015 - jan 2016)

Kristy Kaden

Redaktör (jan 2016 - juli 2016)

Emelie Gladh

Reseansvarig

Michaela Persson

Aktivitetsansvarig

Andreas Aldin

Kommunikationsansvarig

Johanna Pålsson

Kommunikationsansvarig

Helena Hernäs

UFS-representant

Saga Brors

Medlemssekreterare

Linnea Englund
Davidsson

Kassör

Jesper Boman

Radioansvarig (juli 2015 - jan 2016)

Teodor Sundström

Radioansvarig (jan 2016 - juli 2016)

Till skillnad från föregående verksamhetsår bestod året 2015-2016 av 14 ledamöter, efter att
radioansvarig blivit en styrelsepost. Två avhopp skedde i december vilket ledde till att Kristy
Kaden, tidigare redaktörsassistent, valdes in som ersättare för David Hallerby under resten av
perioden, samt att Jesper Boman ersattes av Teodor Sundström. Som ersättare hade Kristy och
Teodor närvarorätt men inte rösträtt på styrelsemöten då de inte valts av valårsmöte.
Övergången gick smidigt och ledde inte till några större problem med styrelsearbetet.
UF Uppsalas styrelse är en arbetande styrelse vilket innebär att den förutom att fatta
övergripande beslut som rör föreningen även sköter mycket av den dagliga verksamheten i
enlighet med sina respektive ansvarsområden. Ledamöterna har ansvarat för sina områden och
samtidigt gemensamt utfört verksamhet och fattat beslut som rör hela föreningen.
Sammanlagt genomfördes under verksamhetsåret 11 protokollförda styrelsemöten, vanligtvis
med 3-4 veckors mellanrum. Under dessa möten fattades övergripande beslut för föreningen,
samt var ett tillfälle för styrelseledamöter och inbjudna såsom förtroendevalda och
samarbetspartners att presentera och redovisa projekt och idéer.

Ordförandekommentar
Stressförebyggande arbete
En återkommande fråga i styrelsen har varit att motverka och hantera stress. Arbetsbördan för
styrelseledamöter varierar beroende på ansvarspost och tidpunkt under verksamhetsåret men
kan bli mycket hög i kombination med studier och eventuellt arbete. Att verka för en anda
inom föreningen som inte premierar stress och hög arbetsbelastning, att förebygga stress, samt
att minska arbetsbördan har därför varit en målsättning för styrelsen och är ett arbete som bör
fortsättas i framtiden. För att främja sammanhållning och ett bra arbetsklimat inom styrelsen
arrangerades ett flertal aktiviteter under årets gång. Detta var bland annat en kick-off i
september med workshops i självledarskap och team-buildingövningar, en
ledarskapsutbildning i oktober, en vårterminskick-off i januari och en studieresa i mars. I
slutet av året antogs även en kommunikationspolicy som tog fasta på hur kommunikation bör
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användas inom styrelsen för att förebygga stress.

Uttryck
Målsättningen om ett sundare arbetsklimat inom föreningen tog sig även uttryck genom ett
nytt avtal om färre nummer av UF Uppsalas tryckta tidning Uttryck. På senare år har
tidningens kvalitet ökat betydligt, med konsekvensen att arbetsbördan för redaktörerna blivit
mycket högre. För att avhjälpa detta togs beslutet att minska till tre nummer av tidningen per
år. Då webbupplagan får större och större utrymme har en förskjutning av material skett ditåt,
medan den tryckta tidningen fungerar starkt varumärkesbyggande. Färre nummer av den
tryckta tidningen påverkar inte detta.

Utbyggnad av styrelsen
Under året undersöktes och utvärderades styrelsens organisation med syftet at hitta
förbättringsmöjligheter. Efter mycket dialog med UFs systerorganisation UPF Lund samt ett
studiebesök hos föreningen började en modell för styrelsearbetet utformas. Detta resulterade i
att tre nya styrelseposter skapades inför följande år och därmed kan en ny modell för
styrelsearbete utvecklas. Den efterträdande styrelsen består därmed av 17 ledamöter. UF rör
sig mot mer och mer professionalisering av styrelsearbetet, där varje ledamot är en expert på
sitt område och stöds av sina egna grupper i detta arbete, snarare än av övriga
styrelsemedlemmar. En stor styrelse kan i det här fallet avlasta det gemensamma
styrelsearbetet utan att försvåra beslutsfattandet.

Ämbetspersoner
Systemet med ämbetspersoner har funnits sedan ett antal år tillbaka i UF, och är idag en given
och integrerad del av föreningens organisation. Genom ämbetspersonssystemet skapas en
grupp av aktiva mellan styrelse och övriga medlemmar, vilka får olika grader av ansvar för
verksamhet inom UF, men som inte är bundna till det rena styrelsearbetet. Under åren har
systemet visat sig viktigt och framgångsrikt, samt verkat utvecklande för föreningen.
Syftet med ämbetspersonssystemet är delat i två: dels ämnar det till att möjliggöra för dem
som är intresserade av att aktivt engagera sig i UF att få en given roll i föreningen med
ansvarsområden och gemenskap, dels fungerar systemet avlastande för styrelsemedlemmarna
i deras dagliga arbete. Genom ämbetspersoner fördelas arbetsbelastning på fler, vilket både
underlättar arbetet och stärker föreningens kapacitet, samtidigt som en ämbetspost kan verka
som en språngbräda till vidare engagemang inom UF.
Under de senaste åren har ansvarsområdena för ämbetspersonerna utökats, och innefattar idag
rutinarbete såsom affischering, kassaansvar under föreläsningar et cetera, vid sidan om det
arbete som är specifikt för själva ämbetsposten. Detta arbete varierar från post till post, liksom
uppsättningen ämbetsposter också är flexibelt efter vilket behov som finns i föreningen.
Allmänt kan sägas att ämbetsposterna hålls flexibla för att fungera med resten av föreningens
arbete, samt för att kunna anpassas efter individer och sammanhang.
Verksamhetsåret 2015-2016 arbetades det vidare med att vidareutveckla och förbättra
ämbetspersonssystemet, i enlighet med den policy för ämbetspersoner som skapades 2011.
Denna policy rekommenderas att uppdateras under nästa verksamhetsår, då mycket hänt i
föreningen under de senaste åren, och det gäller att hålla policyn relevant för nuvarande
omständigheter. Ett nytillskott bland ämbetsposterna under året var posten som
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evenemangsansvarig, vilken ansvarat för genomförandet av julfest, gasque etc., samt deltagit i
arbetet att utarbeta en sångbok. Detta har varit en god idé, då i synnerhet gasquen tidigare
krävt mycket tid och ork från styrelsemedlemmar.
Under året arrangerades ett antal mindre formella träffar för ämbetspersonerna under vice
ordförande. Dessa var uppskattade och fyllde en viktig funktion i att skapa en känsla av insyn
och gemenskap, men skulle ha blivit än bättre med större kontinuitet och uppslutning.
Ämbetspersonsträffarna kan vara ett sätt att både ge ämbetspersonerna insyn i styrelsearbete
och skapa gemenskap bland ämbetspersonerna som grupp. I början av vårterminen
genomförde vice ordförande även personliga utvecklingssamtal med samtliga ämbetspersoner,
under vilka det talades om hälsa, arbetet under föregående termin och målsättning inför den
kommande terminen. Detta var mycket uppskattat och värdefullt, då det gav tillfälle att
stämma av och prata enskilt med alla ämbetspersoner, och kommande styrelse uppmuntras
fundera på om utvecklingssamtal även bör genomföras i början av höstterminen.
Under verksamhetsåret 2015-2016 har följande personer innehaft poster som ämbetspersoner:
Jesse Schrage

Debattklubbsansvarig

Anna Lundborg Regnér

UMUN-projekledare

Elin Colmsjö

Reseassistent

Elin Noring

Sponsringsansvarig

Cornelia Norman

Programassistent

Thor Greve

Aktivitetsassistent

Nadja Frykskog

Redaktör

Kristy Kaden (sep 2015-feb 2016)

Redaktör

Aida Zekić (mar 2016-jun 2016)
Adam Kinnwall (sep 2015-jan 2016) Layoutansvarig
Henrik Nyström (feb 2016-jun 2016)
Pär Nyström (sep 2015-april 2016)

Webbredaktör

David Hallerby (april 2016-jun 2016)
Giorgios Ioannidis

PR-assistent

Olle Rosén (sep 2015- jan 2016)

PR-assistent

Jesper Boman (feb 2016-jun 2016)
Ebba Brismark

Fest- och
evenemangsansvarig

Rebecca Heine

Karriärdagsansvarig
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Medlemmar
Att värva medlemmar är en förutsättning för UF Uppsalas arbete och under verksamhetsåret
2015/2016 har styrelsen arbetat med att effektivisera administrationen och etablera tydligare
riktlinjer för att underlätta den administrativa arbetsbördan och främja återkoppling bland
föreningens medlemmar.

Medlemsregister och -värvning
Vid början av verksamhetsåret fanns inget fungerande medlemsregister och styrelsen stod
inför den krävande uppgiften att manuellt registrera föreningens alla medlemmar i ett nytt
medlemsregister, SportAdmin, som erbjuder de funktioner som medlemssekreteraren behöver
för att kunna sköta föreningens administration och har fungerat mycket bra under årets gång.
När detta arbete var avklarat och de mycket välbesökta föreläsningarna i september hade ägt
rum hade föreningen 1219 medlemmar. I september fick föreningen strax över 500
medlemmar, varav hälften blev medlemmar i samband med föreläsningen med Gudrun
Schyman, och under de två nästkommande månaderna fick föreningen ungefär 150
medlemmar per månad. Under december-april sjönk den siffran till i snitt 75 medlemmar per
månad, för att sedan avta kraftigt under maj månad då endast ett tiotal medlemmar
registrerades. Medlemsantalet har varit tämligen stabilt runt 1200 medlemmar och vid
verksamhetsårets slut innehöll medlemsregistret 1205 ordinarie medlemmar.
Arbetet med medlemsvärvning har skett genom återkopplande åtgärder som påminnelsemail,
möjlighet att köpa medlemskap på s.k ”Get Active-mingel” och bokbord på
recentiormottagningar, även om de flesta medlemskap köps i samband med våra
föreläsningar.

Medlems- och nyhetsbrev
Även detta verksamhetsår har medlemssekreteraren skickat ut veckoliga nyhetsbrev till
föreningens medlemmar via e-post. Nyhetsbreven har haft engelska som standardspråk,
eftersom intresset för ett svenskt nyhetsbrev har varit litet och det innebär en förenklad
administration som underlättar sekreterarens arbetsbörda. Genom nyhetsbrevet har
medlemmar kunnat ta del av information om föreningens verksamhet under nästkommande
vecka.
Medlemsbreven skickades under höstterminen ut i enlighet med tidigare rutiner; i samband
med ett nytt programblad, något som sker fyra gånger per verksamhetsår. I december började
styrelsen diskutera alternativa metoder och det beslutades då att de fysiska utskicken skulle
minska i omfattning på grund av ekonomiska och miljömässiga vinster, samt med hänsyn till
arbetsbördan för sekreteraren. Denna förändring går även i linje med föreningens nya
miljöpolicy, som uppmanar till klimateffektiva lösningar. Sedan dess skickas medlemsbrev
endast ut i samband med kallelse till årsmöte och valårsmöte, och programbladen sprids med
e-post samt på föreläsningarna. När beslutet om praxisändring togs i december beslutades
även att de kommande månaderna skulle betraktas som testperiod, för att kunna ta hänsyn till
medlemmarnas respons. Den samlade responsen från föreningens medlemmar har varit
positiv, även om vissa föredrar fysisk post är de flesta nöjda med förändringen. Styrelsen har
inte sett någon anledning att inte fortsätta med den nya metoden.
Medlemskap i UF Uppsala gäller i tolv månader från att det tecknats, vilket har fungerat bra
6

även detta verksamhetsår. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har
påminnelser skickats ut per e-post cirka två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten
av varje månad. I dessa påminnelser finns uppgifter för att kunna betala det nya
medlemskapet via plusgiro eller Swish, samt om möjligheten att förnya medlemskapet vid
något av föreningens föredrag.

Sociala aktiviteter och medlemsvård
Förutom ordinarie verksamhet har UF arrangerat ett antal sociala evenemang för föreningens
medlemmar och förtroendevalda. I december anordnade UF tillsammans med Studentradion
en julfest i föreningarnas gemensamma lokaler, i vilken cirka 70 personer deltog. Gästerna var
framför allt förtroendevalda samt aktiva medlemmar i föreningen. I april hölls den årliga
UF-gasquen på Värmlands Nation för cirka 190 gäster, med 1960-talstema för att fira
Uttrycks 50-årsjubileum. Under festen bjöds det på tal av såväl ordförande som Uttrycks
grundare, körsång, dansuppträdande bland mycket annat. I slutet av maj bjöds föreningens
förtroendevalda, tillträdande styrelse samt ett litet antal aktiva medlemmar (sammanlagt cirka
30 gäster) in till en avslutningsfest i föreningens lokaler. Festen hade temat ”I just came
from…” och innehöll bland annat lekar och gruppövningar, mingel samt en ”knytismiddag”.

Upprustning i lokalen
Eftersom ny inredning köptes in under föregående verksamhetsår, fanns det inget stort behov
av upprustning under verksamhetsåret 2015/2016. Med tanke på ergonomiska fördelar
beslutades i maj 2016 att föreningen skulle köpa in 1-2 höj- och sänkbara skrivbord samt
skrivbordsstolar och förvaringslådor för att ersätta sådant som blivit slitet under året.

PR och marknadsföring
Arbetet har skötts av de två styrelseledamöterna med ansvar för PR och marknadsföring samt
två ämbetspersoner med uppgift att assistera styrelseledamöterna i arbetet. Året har präglats
av försök att bredda medlemsbasen som genom bl.a. slagkraftig kommunikation skapat ett
mycket stort medlemsantal. Till skillnad från året tidigare har arbetet mellan
styrelseledamöterna varit uppdelat där respektive ledamöte fokuserat på det de är bäst på.
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Programblad: Konstruktion och distribuering
Programbladen har gjorts i samarbete med programansvariga, som har bistått
kommunikationsansvariga med kortfattade beskrivningar av föreläsningarna. Vid tillfälle har
kommunikations-ansvariga samarbetat med programsekreterarna vid skrivning av
programblad vilket har skett till stor fördel för verksamheten. Den grafiska utformningen av
programbladen har gjorts i InDesign. Det första bladet skrev ut i en upplaga av 1000 st till
medlemsbrev samt ca 200 extra till utdelning. Av olika anledningar var det enbart det första
bladet som skrevs ut, då det för det första uppstod ett missförstånd med blad nr. 2 samt att en
miljöpolicy nu tillämpas som gör att vi använder oss av så lite utskrivet material som möjligt.
Från och med början av 2016 skickas programbladet direkt till alla medlemmar genom mail
och enbart ett fåtal skrivs för utdelning. Något som har varit aningen problematiskt är att
programbladen sällan varit klara tills dess att de tidigare programbladen tar slut. Ofta har detta
berott på att programmen inte varit färdiga i tid och därför har inget programblad kunnat
tryckas/skickas.

Affischer och affischering
Inför varje förläsning och större events har kommunikations-ansvariga tillsammans med
assistenterna skapat en affisch. Affischen skapas i regel i Photoshop och trycks sedan i UF:s
lokal. Normalt har ungefär 25-35 st affischer skrivits ut per event. Tillskillnad från tidigare år
då kommunikations-ansvariga ofta utgått från en mall så har vi det här året gjort varje affisch
från grunden. På grund av det kan affischerna variera mycket i utseende. Dock har det genom
året arbetats fram en enhetlig stil som alla affischer generellt följer. Ofta genom att använda
starka bilder i kombination med kraftiga typsnitt. Det vanligaste typsnittet som använts är
Helvetica Neue Bold eller Gill Sans. Till varje affisch skapas även en banner till
facebook-events som bygger på affischens utseeden, med ett fåtal ändringar.
Affischeringen har skötts av styrelseledamöter och förtroendevalda. Dessa väljer själva den
platsen där de vill affischera genom att skriva upp sig på affischeringsschemat (eng.“poster
schedule”).Då denna uppgift har en tendens att bli föremål för “allmänningens dilemma” har
uppsättningen av affischer minskat drastiskt. Vi har dock valt att inte följa upp detta då vi inte
sett en minskning av deltagare under föreläsningar och events.

Kontakter med andra organisationer och föreningar
Att upprätthålla kontakten med andra studentorganisationer och föreningar har betraktats som
viktigt. Mycket av kommunikation med andra föreningar har av naturliga skäl skötts av
programsekreterarna (då merparten av UF:s samarbeten rör föreläsningar) men
kommunikations-ansvariga har gjort till sin uppgift att upprätthålla kontakten med vissa
utvalda organisationer även när inga konkreta evenemang har samordnats. Till dessa
föreningar hör exempelvis Uppsala Politicesstuderande (UPS) och Uppsala Peace and
Development Students’ Association (UPaD) som båda använder UF:s skrivare vid behov.
Trots att UF inte får ut någon konkret materiell vinning av att upplåta vår skrivare till dessa
organisationer har det bedömts som fruktbart för föreningen att upprätthålla denna service till
dessa föreningar då vi tror att det är viktigt att ha “vänföreningar” i Uppsala. Att upprätthålla
en kontinuerlig kontakt och goda relationer med dessa föreningar förbättrar förutsättningen
för att anordna gemensamma event, och det kan i sin tur leda till att UF får chans att rekrytera
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nya medlemmar. Under året har vi även haft en kontinuerlig dialog med Uppsala Universitet
angående olika evenemang där vi hjälpt varandra. Detta har ansetts som mycket viktigt för att
bibehålla den goda relationen föreningen har till universitet.

Sociala medier och hemsidan
Sociala medier spelar en fortsatt central roll i föreningens marknadsförinsgverksamhet. I
Synnerhet nu när affischer inte lockar lika mycket folk som tidigare. Av tillgängliga medel
allokeras störst mängd tid och energi till Facebook som används mest frekvent av vår
målgrupp. Arbetet med en Facebook-sida för hela UF Uppsala samt en separat
Facebook-grupp för inbjudningar till events har fortsatt. På grund av Facebook:s avgift för att
synliggöra inlägg till en större grupp användes FB-sidan mestadels till att sprida ren
information, vilket lämnade samtliga evenemangsinbjudningar till FB-gruppen. Detta har
dock inte fungerat felfritt då Facebook ofta gör satsningar för att begränsa marknadsföring
som inte går genom deras betalda kanaler. Många metoder har prövats för att kringgå dessa
problem. Lösningen som vi kommit fram till fungerar bäst är att skapa en ny Facebook-grupp
för varje år med syfte att bjuda in medlemmar. Den nuvarande gruppen har sedan uppstart fått
941 medlemmar och Facebook-sidan har ökat från 3064 till 3678 likes. Ökningen beror till
stor del på mer användning av bilder, taggningar och filmklipp på sidan med framförallt
kontinuerlig kommunikation genom statusar som ger kort info om något UF gör eller har
gjort. Vi uppmanar till fortsatt gedigen användning av denna metod.
Twitter uppdateras numera automatiskt när Facebook-sidan gör det men bör även användas
för att nå ut till potentiella föreläsare. Kanalen är även bra för att få uppmärksamhet från
politikersverige genom taggningar (@). Instagram har använts med varierande intensitet.
På hemsidans har all information som ska finnas tillgänglig för våra medlemmar publicerats
först, och används även av Uttrycks webbtidning. I nuläget finns ingen pålitlig besöksstatistik
att tillgå, men det har framgått att den har mer betydelse för våra medlemmar än vi tidigare
trott och vi vill därför poängera vikten av att hålla den uppdaterad med information. Detta år
har det varit alla styrelseledamöters uppgift att uppdatera hemsidan med sina gruppers
information och vi rekommenderar att detta arbete fortsätter på samma vis men att
kommunikationen med de andra ledamöterna blir tydligare.

Mottagningar och mingel
UF Uppsala har vid början av höst- och vårterminerna närvarat vid universitetets mässor och
nationernas reccemottagningar för att attrahera nya medlemmar. Kommunikations-ansvarig
har inför dessa mottagningar bokat plats, samordnat material och koordinerat
styrelsemedlemmarna för deltagandet. Resultatet av den här sortens PR-verksamhet är svår att
mäta, men då många nya studenter sökte sig till mottagningarna och dessa var mycket nyfikna
på UF har arbetet med största sannolikhet burit frukt och ökat medvetenheten om UF:s
existens bland Uppsalas studenter. Dock kan det vara svårt att nå vissa målgrupper, speciellt
studenter inom naturvetenskapliga fakulteten.
Kommunikation har även, tillsammans med resterande styrelsemedlemmar, anordnat ett antal
mingel för att få fler medlemmar och engagerade till föreningen. Ett “Bli Aktiv-mingel” vid
första terminens start, och ett “lär känna styrelsen-mingel” i syfte att attrahera fler nyfikna
medlemmar att ta ett ytterligare steg och bli mer engagerade i föreningen, vilket skapar
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mångfald i föreningens aktiviteter. Arbetet resulterar på sikt ökat medvetande om UF:s
aktiviteter, men det direkt märkbara resultatet var ökat antal närvarande på föreningens olika
gruppmöten, en viktig komponent i strävandet efter en aktiv förening.
Kommunikations-ansvarig har även koordinerat styrelsemedlemmar att stå vid ett bord på
olika campus och sprida UF:s varumärke, ett så kallat “bokbord”. Detta arbete har krävt
mycket av deltagande styrelsemedlemmar, men samtidigt resulterat i nya medlemmar och
ökad synlighet för UF i annars svåråtkomliga miljöer. Dessa bokbord var framförallt aktiva
under den första terminen av verksamhetsåret.

Grafisk profil
Under året har en grafisk profil utarbetats. Den grafiska profilen är menad att skapa
kontinuitet genom allt grafisk material UF producerar. Affischer, programblad, visitkort osv
ska alla vara igenkännbara och följa samma stil för att på så sätt låta våra medlemmar fort
förstå vart materialet kommer ifrån samt att ge en tydligare kommunikation genom alla dess
led. Färdigställningen av den grafiska profilen kommer göras under sommaren 2016 och ska
börja användas på riktigt vid höstterminens start 2016. När profilen är klar rekommenderar vi
starkt att en policy skapas som syftar till att allt grafiskt material ska följa denna.

Programverksamheten
Under verksamhetsåret 2015-2016 har UF Uppsala arrangerat 56 antal föreläsningar.
Traditionen att anordna två föreläsningar i veckan har i stor grad fortgått. Däremot har vi
arbetat för att bättre anpassa föreläsningarna till graden av intresse vid olika tidpunkter,
exempelvis hade vi tre föreläsningar i veckan under en period då intresset var stort och desto
färre under tentaperioder och storhelger som Valborg, Kristihimmelfärd och påsk.
Föreläsningsåret satte igång med ett antal väldigt intressanta men mindre föreläsningar samt
ett stort arrangemang med Gudrun Schyman där vi fick möjligheten att boka
Universitetsaulan och ta emot runt 700 besökare. Detta resulterade i många nya medlemskap
och stor marknadsföring för föreningen.
Under läsåret har vi till stor del fokuserat på att uppmärksamma dagsaktuella ämnen och vi
har framför allt upplevt ett stort intresse av säkerhetspolitik framför allt med fokus på terror
och kriget i Syrien. Vi har också eftersträvat att uppmärksamma mindre dagsaktuella och
mediebevakade ämnen och länder, som i många fall intresserar en mindre men ofta mer insatt
publik.
Precis som tidigare år har programmet strävat efter en variation i ämnen samt geografisk och
politisk spridning. Vi har strävat efter att ha så många föreläsningar som möjligt på engelska,
för att vara mer tillgängliga för alla föreningsmedlemmarna. Dessa mål har uppnåtts i en
tillfredställande nivå. Dessutom har vi strävat efter en jämn könsfördelning, något som ibland
har varit svårare att upprätthålla. Vi har också under ett antal tillfällen arrangerat
paneldebatter för att på ett smidare sätt belysa olika åsikter i en fråga. Dessutom har vi som
tidigare år försökt bjuda in föreläsare från olika yrken, exempelvis jurister, läkare, statsvetare,
ekonomer, journalister och politiker. Detta för att få en större bredd på förhållningsätt samt
för att intressera olika studentgrupper.
Programverksamheten finansieras genom bidrag från Forum Syd och Folke
Bernadotteakademin, vilka utgick från två övergripande teman: ”globala utmaningar” (inom
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området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd)
och ”global säkerhet” (grunderna och konsekvenserna av det djupt integrerade samhället samt
möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt utvecklande värld).
Under året har vi även öppnat upp till fler samarbeten med andra föreningar. Exempelvis har
vi anordnat tre föreläsningar tillsammans med Feministiska Juriststudenter vilket var väldigt
lyckat då besökarna uppskattade att utveckla sin förståelse genom juridik. Dessutom ledde
samarbetet till vidare marknadsföring framförallt hos jurister. Vi har vidare samarbetat med
Uppsala forum, Nordiska Afrikainstitutet, Dag Hammarsköljd foundation etc. som varit en
stor tillgång för att bjuda in intressanta forskare. Förutom de traditionella föreläsningarna och
paneldebatterna har vi anordnat frukostseminarium vilket gav tillfälle för en närmare kontakt
med föreläsarna.
Under året har vi lett en programgrupp med möten utspridda över terminen. Vi har arrangerat
workshops genom vilka vi har försökt coacha medlemmar i att skriva inbjudningar till
potentiella föreläsare, brainstormat ämnen/föreläsare och tillsammans kommit på nya
infallsvinklar.
Föredragen har avslutats traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från
programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg/tygkasse och ett nummer av
föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att
följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som
många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och
medlemmar har genom dessa så kallade ”eftersnack” erbjudits tillfällen att få prata med
experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal skapar
man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. UF
Uppsalas eftersnack är en viktig del av programverksamheten. Eftersnacken har besökts av en
mycket intresserad grupp av både styrelsemedlemmar, ämbetspersoner, och medlemmar.

Statistik för programverksamheten 2015-2016
Totalt antal föreläsningar: 57
Totalt antal besökare: 4459
Antal arrangemang på svenska: 25
Antal arrangemang på engelska: 32
Föreläsare som definierar sig själva som kvinna: 18
Föreläsare som definierar sig själva som man: 54

Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS)
UF Uppsalas representant i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) har under
verksamhetsåret 20 15-2016 varit en aktiv styrelseledamot i såväl UF Uppsalas som UFS
styrelser. Representanten har deltagit i samtliga UFS styrelsemöten och årsmöten.
Representanten har en dubbel roll i att representera UF Uppsala i förbundsstyrelsen samt
rapportera vad som händer på förbundsnivå till UF Uppsala.
Internt i UFS har representanten varit aktiv i allt beslutsfattande. Hon har deltagit i
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Forumutskottet, som hade ansvar att anordna UFS Forum i november 2015. Över 100
medlemmar från utrikespolitiska föreningar från hela landet deltog. Helgen bjöd på
workshops, föreläsningar, tid för medlemmar från olika föreningar att lära från varandra,
middagar och diskussioner. Representanten var under planeringen och genomförandet av
evenemanget ansvarig för programmet, kontakt med externa workshopledare, anmälningar
och deltagare. UFS Forum är ett fantastiskt tillfälle för aktiva inom utrikespolitiska föreningar
från hela landet att träffas och utbyta erfarenheter och att lära av varandra. I UFS
verksamhetsberättelse finns en utförligare beskrivning av utskottets arbete.
De stora frågorna under året har rört fördelning av resurser, där vi har diskuterat hur stor del
av bidragen ska gå till förbundet och hur stor del som ska fördelas till de lokala föreningarna.
Transparens har också varit viktigt - där vi har tagit beslut om att förtydliga
uppdragsbeskrivningar och policies i beslutfattningsprocess. Ett strategidokument har tagits
fram under året, för att ge förbundet en långsiktig plan och långsiktiga mål.
Strategidokumentet innehåller tydliga mål och visioner om vilken funktion förbundet ska fylla
för medlemsföreningarna. Det har förtydligat förbundets identitet och gjort förbundsarbetet
enklare. En annan fråga under året har gällt förekomsten av UFS Konvent. Konventet har
kostat väldigt mycket pengar, aldrig lyckats finansieras externt och uppfyller egentligen bara
syften som medlemsföreningarna själva uppfyller på lokal nivå. Styrelsen beslutade att
Konventet ska hållas hösten 2016, under förutsättning att det är helt externt finansierat, samt
att syftet revideras så att syftet med Konventet är mer än att bara sprida utrikespolitisk debatt,
utan även en mötesplats för aktiva medlemmar. Under året har vi diskuterat beslutsprocesser
och framhållit vikten av att föra diskussioner muntligt snarare än på mail, då
mailkonversationer ofta leder till missförstånd och ineffektivitet.
En överlämning till nästa styrelse i UFS kommer att ske i augusti, där nästa styrelse ska få
verktygen att bygga vidare på det arbete som har förts under året. Både sittande och
tillträdande representant från UF Uppsala kommer att delta.

Uttryck
Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska tidning och finns både online och i tryckt format á 52
sidor, vilken ges ut tre gånger per verksamhetsår. Under verksamhetsåret 2015/2016
publicerades totalt 98 artiklar med utrikespolitisk anknytning. Den tryckta tidningen skickas
ut till alla medlemmar men även till andra UF-föreningar, bibliotek, ett antal utvalda
organisationer samt de större mediehusen. Chefredaktörer för verksamhetsåret 2015/2016 var
under höstterminen Frida Ingemarsson och David Hallerby och under vårterminen Frida
Ingemarsson och Kristy Kaden.
Verksamhetsåret inleddes redan innan sommaren av chefredaktörerna med att hitta skribenter
till årets första nummer som publicerades i början av oktober. Efter sommaren tillsattes Kristy
Kaden och Nadja Frykskog som redaktörer (då kallade redaktionsassistenter), Pär Nyrén som
webbredaktör och Adam Kinnwall som layoutansvarig. Under hösten producerade gruppen
två nummer och arbetsbördan var konstant hög, vilket påverkade Hallerby och Kinnwalls
beslut att lämna sina uppdrag. Som tidigare nämnt tillsattes Kaden som chefredaktör, hennes
post som redaktör utlystes igen och Aida Zekić tillsattes. Layoutposten tilldelades Henrik
Nyström. Senare under våren valde även Nyrén att lämna sin post som webbredaktör och
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ersattes av Hallerby.
Första numret av Uttryck förväntades bli publicerat i slutet på september, något vi inte
lyckades med då ämbetsposterna inte tillsatts förrän i mitten på september. Som nämnts
tidigare år är det mer passande att rekrytera ämbetspersoner efter sommaren, då de nya
chefredaktörerna vant sig lite mer vid sina positioner och söktrycket väntas vara högre. Detta
bidrar dock till att chefredaktörerna måste arbeta själva med första numret under sommaren,
vilket vi inte anser vara ett rimligt sätt att fortsätta verksamheten, speciellt från ett
stressförebyggande perspektiv. Därför valde vi detta år att omförhandla vårt kontrakt med
tryckeriet vid årskiftet och utgav två nummer på hösten och ett på våren istället för två. Detta
beslut går i linje med föregående års chefredaktörspars rekommendation att se över schemat.
Det omförhandlade kontraktet innebär att framtida chefredaktörer kan förväntas att publicera
ett nummer på hösten och två på våren, alltså tre nummer per år istället för fyra.
I mitten av september hölls ett uppstartsmöte med stor uppslutning, ca 50 personer deltog.
Många av de som kom på mötet var intresserade av UF som helhet, medan andra var mer
specifikt intresserade av Uttryck. Under året hade vi möten varje tisdag, vilket visade sig vara
ett bra sätt att få folk att engagera sig mer regelbundet. Regelbundna möten gjorde det lättare
att skapa en trivsam grupp och möjliggöra för skribenter att dela och utveckla sina idéer. Det
underlättade även kommunikationen inom gruppen och bidrog till ett mer enhetligt resultat.
Vårt mål under året har varit att uppmuntra alla att med ett utrikespolitiskt intresse att skriva
för Uttryck, oavsett tidigare erfarenhet. Vi har lagt mycket fokus på att utveckla skribenternas
idéer och texter, på så sätt har alla fått delta utan att tidningens kvalitet sjunkit. Vi behöll
arbetssättet med flera deadlines och feedbackrundor från föregående verksamhetsår, där varje
redaktör har enskilt ansvar för ett antal skribenter och deras texter. När texterna var så gott
som färdiga lämnade vi över dem till andra skribenter så att så många ögon som möjligt hade
läst igenom dem innan publicering. Detta visade sig vara ett bra arbetssätt för att undvika
stav- och grammatikfel. Under mötena diskuterade vi val av tema, presenterade texter, gav
feedback och brainstormade idéer för både text och layout. Vi försökte även att inkludera
andra sätt att inspireras och utvecklas som skribenter; vi deltog i ett seminarium hos Blank
Spot Project, fick besök av journalisten Caroline Åkerlund från Dagens Industri och vi gick på
dansföreställningen Körper för att få inspiration till vårt sista temanummer.
Genom att hålla regelbundna redaktionsmöten har en god sammanhållning i gruppen skapats
och en möjlighet för UF Uppsalas gamla och nya medlemmar att engagera sig mer i
redaktionen och utveckla sitt skrivande. Vi uppskattar att det genomsnittliga deltagandet vid
mötena har uppgått till ca 10-15 personer per träff. Många av våra skribenter har varit
internationella skribenter, vilket har bidragit till att tidningens engelskspråkiga del utvecklats
än mer än föregående år. Vi har även haft ett antal skribenter som rapporterat från andra delar
av världen där de befunnit sig på olika utbyten, men också uppmuntrat resegruppens deltagare
att hämta material från sina resor, vilket har bidragit stort till tidningens internationella fokus.
Årets underteman har varit:
Terrorism (19 artiklar)
Silence (24 artiklar)

13

Bodies (25 artiklar)
Eftersom tidningen funnits sedan 1966 blev 2016 års UF-gasque ett naturligt sätt att fira dess
50-årsjubileum. Detta gjordes dels genom att bjuda in Uttrycks grundare, Peter och Lena
Wallensteen till gasquen, men även genom att se över gamla exemplar av Uttryck och
sammanställa de ”godbitar” vi hittade i en specialutgåva som trycktes med UF:s egen skrivare
och gavs ut på gasquen.
Under året har ansvaret för annonsförsäljning delegerats till en ämbetsposten sponsoransvarig.
Annonsförsäljningen har precis som tidigare år inte varit särskilt framgångsrik.
Uttrycks webbupplaga har varit uppe för diskussion många gånger under året som gått och det
har varit tydligt att där finns stora utvecklingsmöjligheter. Under året har 20 artiklar
publicerats på ufuppsala.se och för att göra webbtidningen mer attraktiv för både skribenter
och läsare kommer tidningen ha en egen hemsida från och med nästkommande
verksamhetsår, då webbredaktören även kommer vara en del av styrelsen. Vi rekommenderar
nästkommande redaktörer att ha ett långtgående samarbete mellan hemsidan och den tryckta
upplagan för att attrahera så många skribenter och läsare som möjligt och för att upprätthålla
ett enhetligt koncept. Det finns även möjlighet att publicera artiklar från den tryckta upplagan
på hemsidan, för att nå så stor publik som möjligt. Under vårt verksamhetsår har vi valt att
publicera hela tidningen i ett tillgängligt pdf-format online.

Radio UF
Vid verksamhetsårets början var radioredaktionens medlemmar fåtaliga till följd av avhopp
och utbytesresor. En stor satsning på rekrytering genomfördes dock och efter
informationsmötet den 14 september 2015 bestod redaktionen av tio medarbetare, varav sju
nyligen värvade. Fyra avsnitt hann emellertid sändas innan rekryteringsmötet, varav tre ingick
i en trilogi om demografi. Detta satte en god ambitionsnivå på redaktionsarbetet och gjorde
det lätt för de nyligen värvade att snabbt komma in i arbetsrutinerna, de kunde så att säga
hoppa på det redan rullande tåget. Hösten fortsatte med en del ”experimentella” avsnitt som
utmanade Radio UF:s traditionella ämnessfär och använde nya sätt att belysa frågor. Ett
exempel är avsnittet om Uber och delandeekonomin som sändes den 12 oktober 2015, i vilket
inte bara ämnet (som inte handlade om krig eller förtryck) utan även upplägget var något
annorlunda. Avsnittet inleddes ur en personlig synvinkel vilken mot slutet vidgades för att
försöka överblicka de globala konsekvenserna av delandeekonomi. Ett annat exempel är
avsnittet om bilder som sändes 16 november 2015, i vilket det diskuteras vilken roll bilder har
i dagens samhälle för att belysa olika frågor och problem.
Radio UF:s period med högt antal sändare och nya experimentella avsnittsidéer fick sitt slut i
och med terminsskiftet, under vilket radioansvarig Jesper Boman lämnade sin styrelsepost och
Radio UF, flera andra avhopp gjordes och inget nytt rekryteringsmöte anordnades.
Redaktionen krympte till tre fasta medlemmar, men fick å andra sidan snart tillskott av
sändare som återvänt från sina utlandsstudier. Teodor Sundström valdes den 10 februari som
ny radioansvarig i föreningen. Den tidiga vårterminen präglades på grund av den ökade
arbetsbördan inte av samma entusiasm och engagemang som höstterminen, vilket fick som
tydligt resultat att lyssnarsiffrorna på Soundcloud minskade med drygt hälften. Ett nytt
krafttag togs emellertid återigen den 11 april då fem nya sändare rekryterades. Terminen
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avslutades med stigande lyssnarsiffror och det sist sända avsnittet låg på samma nivå som
avsnitten i början av föregående termin.
Under verksamhetsåret sändes två jubileumsavsnitt; ett om FN:s 70-årsjubileum och ett om
Radio UF:s 10-årsjubileum. I övrigt har ämnena varierat från Syrienkonflikten till rymdpolitik
till företags ansvar för sina medarbetare. Ett återkommande tema har emellertid varit
kolonialism i olika former. Detta har varit högst omedvetet och troligen kommit av
redaktionsmedlemmarnas personliga syner på olika problem.
Sammanlagt sändes under verksamhetsåret 27 nya avsnitt och fem repriser.

Sända avsnitt i kronologisk ordning:
The Fall of International Politics.
Overpopulation: The first on Demography.
An Ageing Population: The second on Demography.
For a New Life: The third on Demography.
The State of Statelessness - Om situationen för migranter utan landstillhörighet belyses.
Uber and the Sharing Economy.
The Political Pope - Om den nya påvens politiska roll.
Older and Wiser? UN 70 years.
The Future of Responsible Business - Om trenden att företag tar hand om och värnar för sina
anställdas situation.
School Attacks - Om orsakerna bakom skolattacker diskuteras.
Worthy of a Thousand Words - Om bilders roll i politik och opinion.
Drone Wars - Om den nya tidens krigföring där drönare blir ett allt mer vanligt förkommande
vapen.
Deep Dark Web - Om Internets, samt vilken roll den ”mörka” delen av Internet har för
internationell politik och säkerhet.
The Spin Wars of Syria - Om propagandakrigsföring i Syrien.
Climate Summit - Om klimatkonferensen i Paris i November 2015.
Lost in Translation - Om språkliga barriärers roll i landsgränsöverskridande frågor.
Politics in Space - om utforskning av rymden som internationell politisk fråga.
Musik och kvinnorättsrörelser - Samarbete med programmet ”Hela Världens Musik” om
vilken roll musik och artister har för jämställdhet mellan könen.
Refugees: The Political Tool - Om hur flyktingar kan användas som slagträ i politiska
debatter.
China in Africa - Om Kinas stora investeringar i afrikanska länder.
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10 Years at Your Service - Jubileumsprogram med tillbakablickar från Radio UF under 10 år.
Bacteria Without Borders - Om antibiotikaresistenta bakterier och deras roll i mänsklighetens
framtid.
Feminist Colonialism: The Export of Reproductive Rights - Om västvärldens syn på abort och
familjeplanering.
(The end of) Two Revolutions: Venezuela - Om Venezuelas ekonomiska och sociala situation
och om hur landets framtid kan komma att se ut.
(The end of) Two Revolutions: Cuba - Med material från UF:s resa i Kuba.
Human Trafficking: The Shame of Europé - Om människohandel i Europa, vad som görs åt
den och hur dne rådande flyktingströmmen påverkar den.
Through the Eyes of the Bunong - Med originalmaterial från Kambodja.

Radio UF inom föreningen
Arbetet med att integrera Radio UF i UF Uppsala har under året fortsatt på vissa håll, men
mer eller mindre stagnerat på andra. Radio UF har vid flera tillfällen använt sig av UF:s
marknadsföringskanaler och kommunikationen mellan styrelse och radioredaktion har varit
god. Vidare har radioredaktionen som helhet blivit mer integrerad i UF och till stor del bestått
av personer som sökt sig till den via UF snarare än via Studentradion.
Vad gäller utnyttjandet av de resurser som UF tillhandahåller för skapandet av bra radio har
emellertid inte alla möjligheter tagits till vara på. Endast från en av tre resor med UF:s
resegrupp kunde Radio UF hämta material att göra avsnitt utifrån. Inget samarbete med
Uttryck gjordes under året. Endast en föreläsare (Hans Bruun) intervjuades och spelades upp
under ett avsnitt (Spin Wars of Syria). Arbetet med att på ett rutinmässigt och långsiktigt plan
integrera Radio UF i föreningens övriga verksamhet kan alltså inte sägas ha genomförts i den
mån som varit att föredra.
Vissa byråkratiska ansträngningar har dock gjorts i syfte att långsiktigt stärka Radio UF:s
plats i föreningen och skapa goda förutsättningar för kommande radioansvariga och
radioredaktioner att arbeta med radioframställningen oberoende av tidigare erfarenheter av att
göra radio. En ny lathund har skrivits, mallar för hur programmet kan produceras har
framställts och Radio UF:s syfte har blivit tydligare. Tanken bakom detta arbete har varit att
forma Radio UF till att bli mer likt ett av föreningens övriga utskott. Med fasta rutiner, klara
mål och ett tydligt arbetssätt ska radioredaktionen finna stadga och kontinuitet hos UF,
snarare än att likt många andra radioprogram på Studentradion födas och dö beroende på en
eller ett fåtal sändares godtycke. Detta eftersom Radio UF numera är en naturlig och
bestående del av UF, medan det bara är ett av många obestående program på Studentradion.

Rutiner
Under året har Radio UF arbetat med att utveckla rutiner av olika slag för att förenkla och
effektivisera arbetet.
I början av varje termin har det hållits ett stort planeringsmöte där ämnena för samtliga
kommande avsnitt under terminen bestämts. Detta har givit redaktionen som helhet en inblick
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i hur arbetet kommer att se ut framöver och tydligt delat upp arbetsuppgifter jämt över
redaktionens medlemmar.
Rutiner för programledaren för varje avsnitt har också tagits fram, om än inte nodvändigtvis i
sin slutgiltiga form. I dessa ingår att se till att arbetet inför live-framträdandet blir av och går
rätt till, att leda programmet samt att i efterhand producera och publicera en POD-version av
avsnittet.

Språk
Under året har Radio UF rört sig från att växla mellan engelska och svenska i olika avsnitt
beroende på om någon engelsktalande varit i studion eller inte, till att uteslutande sända
programmet på engelska. Detta på grund av att stora delar av programmets lyssnarskara är
engelskspråkiga, samt att de flesta av frågorna som behandlas i programmet ofta behandlas i
första hand på engelska vilket gör att översättningar till svenska blir överflödiga. Dessutom
öppnar det upp för fler utbytesstudenter och andra icke-svenskspråkiga att söka sig till Radio
UF, vilket bidrar till mångfald bland sändarna vad gäller kultur, erfarenheter och åsikter.

Spridning
Hur stor spridning varje avsnitt fått har varierat mycket. De avsnitt som vunnit störst gehör
hos lyssnarna har varit de något ”kontroversiella”, såsom det om Uber eller det om Internets
mörka hörn. Hur stor spridningen har varit har emellertid haft en tydlig och direkt koppling
till hur många personer som delat avsnittet på Facebook eller andra medier. När det funnits ett
högt antal redaktionsmedlemmar har de högsta siffrorna uppmätts, medan de lägsta siffrorna
som uppmätts varit under den period (början av våren 2016) där redaktionen bestått av 3-5
personer.
Slutsatsen som bör dras av detta är dels att det behövs ett stort antal medlemmar i
redaktionsgruppen, eller andra, som samordnat delar avsnitten på Facebook. Dels bör även
slutsatsen dras att Radio UF:s lyssnarskara inte uteslutande bör komma från Facebook, utan
även andra sociala medier som Twitter och Instagram, hemsidor som ufuppsala.se och
studentradion.com och annan marknadsföring.

Bilder
Under året har det gjorts rutin av att ha en bild till varje avsnitt. En unik bild för varje avsnitt
har skapats, ofta genom att redigera och sammanföra flera olika bilder till en, och publicerats
tillsammans med avsnittet. Tanken har varit att väcka ytterligare intresse för avsnittet och det
ämne det behandlar. Bilden delas tillsammans med avsnittet på Facebook.

Resor
Allmänt om verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2015-2016 har Utrikespolitiska föreningen genomfört tre resor. Under
hösten 2015 åkte resegruppen till Aten och under våren 2016 bar det av till Marocko och
Kuba. Val av resmål har gjorts främst av reseansvarig Emelie Glad och reseämbetsperson Elin
Colmsjö utifrån idéer från resegruppen, medan planeringen av resorna i stor utsträckning har
skötts av resegruppen med Glad och Colmsjö som projektledare.
Målsättningen har varit att under verksamhetsåret få till en spridning i resornas pris, längd,
geografiska belägenhet samt vilka frågor som är aktuella på plats. Därför har de tre resmålen
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alla tillhört olika prisklasser. Resornas längd i antal dagar och geografiska avstånd har också
skiljt sig åt. De tre resmålen är valda främst på basis av de frågor som varit aktuella vid
tidpunkten.
Reseämbetspersonen har under året haft en mycket aktiv roll i verksamheten, genom
exempelvis deltagande i att slutföra en mängd administrativa uppgifter, att leda möten och att
boka in besök båda på hemmaplan och under resorna. Resegruppen har också fortlöpande
varit mycket aktiv i planeringen av resorna, där medlemmarna uppmuntrats att ta initiativ till
och ansvar för exempelvis aktiviteter och mötesbokning. Idéer till och arrangemang av
studiebesöken har huvudsakligen gjorts av gruppmedlemmarna. Ansvarsdelegeringen
underlättades av att resegruppen under vårens resor delades upp i mindre planeringsgrupper
med varierande ansvarsområden. Utifrån verksamhetsplanen för 2015-2016 har målsättningen
varit att reseansvarig och reseämbetsperson främst skall agera inspirerande och koordinerande
för det planeringsarbete som drivs av gruppmedlemmarnas intressen och engagemang.
Reseansvarig och reseämbetsperson har även genomgående haft fokus på trivsel i resegruppen
och arbetat aktivt med att skapa en god stämning i gruppen.
Under året har resegruppsmedlemmarna samarbetat med aktivitetsgruppen vid planering av
ett studiebesök till Greklands ambassad i Stockholm samt med programverksamheten vid
planering av en föreläsning om den grekiska ekonomiska krisen. Gruppmedlemmarna har
också genomgående uppmuntrats att skriva för Uttryck samt att göra inslag för Radio UF,
vilket fick gott utslag efter Aten – och Kubaresan. Det har alltså genomförts samarbeten med
andra delar av föreningen, men det är något som har varit efterfrågat och kunde ha skett i
större utsträckning. I slutet av året genomfördes en gemensam middag för alla
resegruppsmedlemmar från samtliga resor, i förhoppning om att främja sammanhållning
mellan grupperna likväl som kunskapsutbyte från de olika destinationerna.
I genomsnitt har varje resa haft cirka 25 intresseanmälningar, där Marocko och främst Kuba
var de resor som allra flest sökte till. Antalet avhopp har varit få och dessa har skett tidigt i
planeringsfasen vilket har underlättat att nya medlemmar hunnit komma in i gruppen
ordentligt innan avfärd. Totalt har 41 personer deltagit på verksamhetsårets resor.
Urvalet till varje resegrupp har gjorts av reseansvarig och reseämbetsperson utifrån främst
närvaro på uppstartsmöten men även idéer och motivering till intresse i de
ansökningsformulär medlemmarna ombetts fylla i. Under året har dock reseansvarig upplevt
riktlinjerna för urvalet som bristfälliga, i synnerhet då tidsbrist gjort det svårt att hålla flera
uppstartsmöten och därmed gjort det svårt att basera urvalet på närvaro. Därför har det under
våren 2016 utarbetats en policy för reseansvarig som ger tydligare riktlinjer för hur
arbetsprocessen bör se ut i uppstartsfasen för att kunna genomföra urvalet, samt tydligare
kriterier att följa i själva urvalsprocessen.
Allmänt har alltså föregående verksamhetsårs fokus på en engagerad resegrupp, likväl som
arbetet med att göra resorna varierade och tillgängliga, bibehållits. Därtill har verksamhetsåret
bidragit med att säkra en för framtiden god urvalsprocess.

Grekland
Aten
Med hänsyn till den korta planeringstiden inför höstens första resa valdes Aten som resmål i
samråd med styrelsen redan innan något uppstartsmöte ägt rum. Aten valdes då den grekiska
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skuldkrisen varit hett omdebatterad under sommaren, samt då situationen för flyktingar i
Europa var ytterst kritisk i och för Grekland. Målet var också att denna resa skulle vara
lättillgänglig med avseende på pris och längd. Det blev också en relativt sett mycket billig
resa. I november 2015 åkte 16 medlemmar alltså till Greklands huvudstad under en veckas
tid.
Innan avfärd ordnades en föreläsning med Andreas Hatzigeorgiou från Stockholms
handelskammare om den grekiska ekonomiska krisen, utifrån önskemål från
resegruppsmedlemmar i arrangemang av programverksamheten. Därtill besökte
resegruppsmedlemmar den grekiska ambassaden i samarbete med aktivitetsgruppen, vilket
ledde till många givande kontakter på plats i Aten. Efter resan publicerades ett fotoprojekt
från Aten i Uttryck.
Studiebesöken och mötena under resan fick naturligt fokus på krisen och den ekonomiska
politiken, men även frågor som situationen för flyktingar samt en växande politisk extremism
var av intresse för gruppen att undersöka. Schemat innehöll bland annat ett besök på
regeringspartiet SYRIZA:s internationella departement, ett besök på det Hellenska
parlamentet, ett möte med Professor Dimistris Keredis på Panteion University som bland
annat talade om Gyllene gryning, ett besök på den svenska ambassaden, ett möte på
Svensk-Hellenska handelskammaren, en intervju på utrikesdepartementet med
generalsekreteraren för internationella ekonomiska relationer Giorgos Tsipras, deltagande på
ett seminarium på Panteion Universitys departement för genusstudier samt ett besök på S.O.S
barnbyars familjecentrum.

Marocko
Marrakech, Fes och Rabat
Som vårens första resmål valdes Marocko genom omröstning bland tre alternativ. Marocko
hade kommit upp som förslag på uppstartsmöten och det ansågs vara ett aktuellt och
intressant resmål utifrån önskan att åka till en region där föreningen inte varit på senare år
samt ett land med vilket Sverige för tillfället hade ansträngda relationer. Fokus för resan blev
allmänt hållet och målsättningen var att lära känna så många aspekter som möjligt av landet.
Däremot fick själva resan och planeringen naturligt fokus på landets semiauktoritära
styrelseskick, människorättsfrågor och Västsahara.
Inför resan arrangerade resegruppen bland annat middagar och filmkvällar för att fördjupa
sina kunskaper innan avfärd. Vidare ordnades en föreläsning med Julia Finér,
Västsaharaaktivist från Emmaus Stockholm, och Asria Mohamed, en sahrawisk student och
aktivist. Med anledning av de spända relationerna mellan Sverige och Marocko under den
senare delen av hösten och under vintern låg fokus på att inhämta så mycket information som
möjligt på hemmaplan, exempelvis om Västsaharakonflikten. Det visade sig även svårt att
komma i kontakt med marockanska myndigheter. Därför lade gruppen alltså tid på att
ordentligt läsa in sig på diverse frågor redan innan avfärd.
Resan började i Marrakech, varefter gruppen reste vidare till Fes för att sedan spendera de
sista dagarna i huvudstaden Rabat där studiebesöken genomfördes. I Marrakech och Fes var
det svårt att boka in några möten eller studiebesök med politisk anknytning, varför dagarna i
dessa städer istället fick fokus på kulturella upplevelser. Schemat i Rabat inkluderade ett
besök på the International University of Rabat där gruppen mötte studenter och lärare och fick
chansen att diskutera en mängd politiska frågor tillsammans med andra studenter, ett besök på
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EU:s delegation i landet, ett möte med kvinnoorganisationen Association Démocratique des
Femmes du Maroc, ett besök på svenska ambassaden och ett besök på UNHCR:s
marockanska kontor samt ett möte och intervju med aktivister på människorättsorganisationen
Association Marocaine des Droits Humaine.

Kuba
Havanna, Viñales och Trinidad
Kuba valdes som resmål redan i november 2015 då resan ursprungligen planerades att infalla i
februari, men senarelades med hänsyn till flygpriser och behov av planeringstid. Resmålet
valdes baserat på ett enormt intresse hos medlemmar och röstades fram som ett av två
alternativ med övervägande majoritet. Det inkom en stor mängd ansökningar. Vidare var
Kuba mycket aktuellt redan föregående sommar med tanke på den diplomatiska islossningen
mellan Kuba och USA. Parallellt med gruppens planeringsarbete under våren stod Kuba
dessutom högt på agendan med anledning av bland annat Barack Obamas besök på ön två
veckor innan resan inföll.
Resegruppen planerade veckovis tillsammans i totalt fyra månader, vilket tillät ett
välstrukturerat planeringsarbete där resegruppsmedlemmarna kunde ta stort självständigt
ansvar för resans innehåll. Medlemmarna ingick från start i minigrupper med varierande
ansvarsområden, vilket gjorde att gruppen i god tid och på egen hand kunde förbereda sig och
planera schemat under ledning av reseansvarig och reseämbetsperson. Då resmålet innebar
dyra flygbiljetter var en av dessa minigrupper en sponsringsgrupp, som bland annat ansökte
om UF:s projektbidrag som gruppen beviljades.
Innan resan anordnades filmkvällar och middagar för själva resegruppen. Farhågan var att det
skulle kunna bli svårt att komma i kontakt med oliktänkande och oppositionella på plats i
Kuba och gruppen arbetade därför för att skaffa kompletterande perspektiv innan resan. Bland
annat besökte några medlemmar organisationen Silc som har erfarenhet av kontakt med
kubanska oppositionsrörelsen. Kontakt inleddes också med bland annat Amnesty International
i regionen. Därtill anordnades två välbesökta föreläsningar som var öppna för alla föreningens
medlemmar; en med Erik Jennische från Civil Rights Defenders som talade om dissidenters
situation på Kuba, samt en med reportern Erik Halkjaer som talade om sin erfarenhet som
journalist på resa i landet. Efter resan publicerades en artikel och ett fotoreportage från resan i
Uttryck, samt artiklar i webtidningen. I Radio UF:s avsnitt om Kuba i maj sändes två
reportage om resan.
Tidpunkten för resan gjorde naturligtvis att Kubas relation till USA var av intresse för
gruppen. Vidare var gruppen bland annat intresserad av landets ekonomiska och politiska
struktur i allmänhet, kvinnors situation i landet, yttrandefrihet och människorättsfrågor samt
situationen för ungdomar och studenter. Under resans första vecka som tillbringades i
Havanna besökte gruppen sexualupplysningsmyndigheten CENESEX, den svenska
ambassaden, tidskriften Temas, kvinnoorganisationen Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), Havannas Universitet samt CNN-journalisten Patrick Oppmann. Ett planerat besök
med en oppositionell journalist ställdes in redan innan avfärd med hänsyn till bristfällig
information om hur mötet skulle genomföras och vilka risker det kunde innebära för
journalisten i fråga samt för gruppen. Gruppen kom alltså inte i kontakt med några
oppositionellt anknutna på plats i Kuba, men hade som tidigare nämnt förberett sig på andra
sätt för att även få dessa perspektiv.
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Den andra veckan tillbringades på resande fot vilket var ett önskemål från gruppen. Resrutten
på Kuba var även fastställd tillsammans i gruppen. Under denna vecka bokades inga
studiebesök eller möten, utan fokus låg på naturupplevelser och kulturella besök med fokus på
musik och konst. Detta då gruppen kommit överens om att målet var att se så mycket av Kuba
som möjligt väl på plats.

Aktiviteter
Under året har föreningens aktivitetsgrupp arbetat för att bidra med mångfald och diversitet
till Utrikespolitiska föreningens verksamhet. Mötena var svåra att få till i början då antalet
medlemmar i gruppen var få. Under våren har gruppen dock varit stabil med ca 7 medlemmar
och ett möte i veckan. Sammantaget under året har en bred variation av aktiviteter tillgivits
både medlemmar och icke-medlemmar för att bidra till att lyfta den utrikespolitiska debatten.

Get Active-mingel
Som vanligt vid terminsstart annordnade vi ett Get Active-mingel för att locka nya
medlemmar till föreningen. Minglet hölls på Uplands Nation under en eftermiddag i början av
september där den nya styrelsen samt UMUN berättade om föreningens verksamhet. Totalt
kom ett 100-tal besökare.

Filmvisning
Under hösten visade vi dokumetären “This changes everything” i samband med COP 21
mötet i Paris. Detta för att uppmärksamma den miljödebatt som var i fokus under november
och december. Vi valde att hålla filmvisningen öppen för allmänheten för att locka ett nytt
antal medlemmar till föreningen som kanske inte varit i kontakt med oss tidigare. Totalt kom
det ca 75 besökare till Universitetshuset varav ett antal sedermera kom att tillhöra
aktivitetsgruppen under vårterminen.

Studiebesök
Under året har vårt fokus med studiebesöken varit att se till att alla våra medlemmar har
möjlighet att följa med, detta genom att se till att alla studiebesök hållits på engelska. Detta är
något som uppskattats av våra internationella studenter som då fått möjligheten att få en
inblick i hur Sverige jobbar med den utrikespolitiska politiken.
Under hösten genomfördes ett studiebesök till UD där deltagarna fick lära sig mycket om
Sveriges utrikespolitik i allmänhet samt hur det är att vara och utbilda sig till diplomat. Strax
efter jul genomförde vi ett besök till Svenska Unescorådet på Utbildningsdepartementet.
Besöket var väldigt uppskattat och gav många en djupare insikt om UNESCOs del i FN.
Senare under våren besökte vi även den israeliska ambassaden, också det väldigt uppskattat.

Karriärdagen - Career Day
Som vanligt arrangerades arbetsmässan Karriärdagen under året i slutet av mars. Karriärdagen
är ett samarbete mellan UF, Föreningen Samhällsvetarna, UPS och UPaD samt, nya för året,
Pax et Bellum. Evenemanget bytte under året namn till Career Day och ett närmare samarbete
mellan de deltagande föreningarna inleddes, detta för att konkretisera projektet och bidra till
större transparens. Under hösten kommer även avtal mellan föreningarna att skrivas som
kommer att underlätta för projektgruppen ytterligare. På mässan deltog ett 30-tal utställare
och ca 200 besökare deltog under dagen.

Internationella kvinnodagen
På den internationella kvinnodagen deltog vi på Kvinna till Kvinnas fundraiser på Kalmars
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Nation som samarbetspartner. Vi hade ett bokbord och bistod med en talare från FBA som
arbetar för att få med fler kvinnor till förhandlingsborden i konflikter. Kvällen var otroligt
lyckad och lockade ett 100-tal deltagare.

Temadag med Pax et Bellum
Vi startade under februari ett samarbete med Pax et Bellum där vi tillsammans planerade inför
en eftermiddag med seminarier och filmvisningar för att öka kunskapen om sexuellt våld mot
kvinnor i konfliktzoner. Medverkande var Operation 1325, Kvinna till Kvinna och Nathalie
Gerami. Eventet hölls i mitten på maj och drog ett 30-tal medlemmar.

Gasque och Välgörenhetsevent
Under våren låg fokus på två stycken större projekt, vilket kändes som ett bra drag till
omväxling från de tidigare aktiviteterna av enklare slag.
Planerandet inför den årliga gasquen startade i november då tema och datum sattes. Lokalen
bestämdes till Värmlands nation. I samband med att Uttryck fyllde 50 år valde vi därför att
sätta temat till 60-tal. Kvällen var otroligt lyckad med över 200 deltagare varav några var
gamla alumner som tidigare arbetat med tidningen. Bland dessa fanns exempelvis Uttrycks
grundare Peter och Lena Wallensteen som var hedersgäster under kvällen. Uppsala
feministkör och dansare stod för underhållningen.
Fundraisern, ägde rum i slutet av maj och genomfördes av aktivitetsgruppen i samarbete med
Gula Båtarna, Ecpat, MAB, Kampi ya motos barn och Uplands nation. Kvällen blev väldigt
lyckad med flera intressanta tal och debatter, både av Nathalie Gerami och panelsamtalet med
bl.a Joakim Medin, livemusik och lotteri. Kvällen var välbesökt och alla de intäkter som
samlats in under kvällen kunde skänkas till de deltagande organisationerna.

Uppsala Debate Club
Debatter har varit ett återkommande element i UF Uppsalas historia, och under de senaste
åren har Uppsala Debate Club, vars verksamhet uteslutande bedrivs på engelska, blivit en allt
mer framträdande del av UF. Syftet med verksamheten är att få fler att vilja och våga
debattera, samt att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina argumentationsfärdigheter och
vara ett forum för ökad debatt och delaktighet inom föreningen.
Under året drevs verksamheten av Jesse Schrage, som med hjälp av medlemmarna höll
veckovisa möten i UF-kontoret eller konferensrummet med debattövningar, workshops i
debatteknik, filmvisningar med mera. Mötena har varit mycket omtyckta, med kring tiotalet
besökare varje gång, och då Debattklubbens verksamhet är engelskspråkig har den även varit
ett tillgängligt sätt för utbytesstudenter och studenter som inte talar svenska att engagera sig i
UF.
Utöver de ordinarie mötena, deltog Debattklubben även i en större debattävling i Lund 4-6
december 2015, där sex personer från Uppsala Debate Club deltog.
Då Debattklubben under verksamhetsåret 2015-2016 konsoliderat sin roll som en viktig och
populär del av UF Uppsalas verksamhet, beslutades det att posten som ansvarig för
debattklubben under kommande verksamhetsår ska vara en styrelsepost. På så vis kan
verksamheten på ett än tydligare sätt integreras i och knytas an till övrig föreningsverksamhet,
vilket avgående styrelse och Jesse Schrage tror kommer vara värdefullt för klubben
utveckling. Då Debattklubben jobbat mycket självständigt, har den ibland tett sig frikopplad
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från UF Uppsalas resterande verksamhet, vilket vi hoppas kan stävjas under kommande
verksamhetsår i och med styrelseposten.
Debattklubben har under året jobbat med informella vice- och pr-poster, vilket har underlättat
arbetet för den ansvarige. Det är upp till nästa styrelse att bestämma hur detta görs med
ämbetspersoner, då ju ansvaret för klubben kommer att vara en styrelsepost.
Avslutningsvis kan sägas att Uppsala Debate Club fyllt ett mycket viktigt syfte under
verksamhetsåret 2015-2016, och genom sin verksamhet engagerat personer som annars
kanske inte skulle kommit i kontakt med UF Uppsala. Vi hoppas att debattklubben fortsätter
att locka och engagera personer under kommande verksamhetsår, att klubben fortsätter sitt
samröre med andra debattklubbar runt om i Sverige, samt att styrelseposten än mer integrerar
verksamheten med resten av UF:s arbete.

Uppsala Model United Nations (UMUN)
Uppsala Model United Nations, UF Uppsalas eget FN-rollspel, har arrangerats med viss
kontinuitet sedan 1990-talet. Syftet med konferensen är att ge deltagarna praktisk kunskap om
internationella frågor och utveckla deras förmågor till förhandling, samarbete, problemlösning
samt muntlig och skriftlig kommunikation. Sedan ett avbrott 2011 har UMUN arrangerats fem
år i rad med för det mesta ständigt ökande deltagarantal, kringaktiviteter och omsättning.
Konferensen har vuxit och utvecklats och kommit att bli en av de största och mest
respekterade MUN:en i Sverige.
UMUN 2016 leddes av projektledare Anna Lundborg Regnér och vice projektledare Juan
Mauritz och Hannes Ahlvin sam av dem tillsatt projektgrupp. Projektledaren tillsätts som
ämbetsperson av UF:s styrelse medan en vice projektledare tillsätts av Uppsala FN-förening
enligt det avtal som reglerade projektet. Den sista vice projektledaren tillsattes detta år av
Uppsala EYP, som var en ny samarbetspartner för årets konferens. Konferensen höll tre
kommittéer med olika scenarion framarbetade av projektgruppens scenariogrupp.
Finansieringen till konferensen kom dels ifrån deltagaravgiften på 599SEK/65 EUR per
delegat, dels genom ett antal bidragsgivare vilka inkluderar Svenska FN-förbundet, Prins Carl
Gustavs Stiftelse Uppsala Kommun. Till detta kommer att projektet sponsrades av Uppsala
Universitet som bidrog med lokaler till ett värde på cirka 11 000 kronor. Fredsmiljonen är ett
bidrag från Folke Bernadotte Akademien som UMUN vanligtvis söker och erhåller, men på
grund av förändringar i ansökningsprocessen från tidigare år och att UMUN lades tidigare på
våren detta år, kunde bidraget inte erhållas. Därför minskade projektets budget jämfört med
föregående år och omsatte nu 80 517 kronor från cirka 120 000 kronor året innan. Trots
minskningen uppnåddes projektets mål om att vara självfinansierande i och med billigare hyra
och anpassade utgifter.
UMUN 2016 fick 43 deltagare, vilket kan jämföras med 100 delegater år 2015 och 78
delegater på UMUN 2014.Till detta kom projektgrupp, kommitépresidialer som tagits in efter
rekommendationer från det övriga MUN-communityt samt ett antal volontärer som hjälpte till
med det logistiska arbetet. Totalt uppgick antalet människor involverade i konferensen till ca
110 personer. Förutom de formella förhandlingarna innehöll UMUN 2016 en
introduktionsföreläsning i form av en paneldiskussion med Jan Axel Nordlander, Doreen
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Stabinsky, Gunilla Lindmark, Eva Åkesson och Hans Corell. Utöver det hölls även ett mingel
på Uppsala Fredens Hus och en diplomatmiddag på Wärmlands Nation på lördagskvällen.
Talare under kvällen var Alf Karlsson, Mona Strindberg, Linnéa Åström Tolf och Tua
Malmberg. En delegatundersökning som gjordes i slutet av konferensen visade på överlag
mycket nöjda delegater. Konferensen var som nämnt mindre än tidigare år men av högsta
kvalitet. Särskilt lyckat var de scenarion som scenario-gruppen arbetat fram.
Inför framtiden
Årets konferens var mindre och hade lägre omsättning än tidigare år trots lika höga
ambitioner som tidigare. Orsakerna till detta har bedömts som problem som varit unika för
detta år och inte strukturella. Flera åtgärder har dock gjorts för att förbättra projektets stabilitet
och möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt. Det första var ett nytt avtal med Uppsala
FN-förening med tydligare regler för tillsättning av projektledare där båda föreningarnas
ansvar klargjordes. Det andra var ett tydligare överlämningssystem med lathundar till
projektgruppens efterträdare. Det finns dock fortfarande fler förbättringar man kan göra inför
framtiden. På grund av motgångarna har UMUN utvecklats och en god grund har lagts för
framtiden. Det är upp till nästa styrelse att fastställa inriktning och utveckla projektet
ytterligare.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), och därigenom UF Uppsala, är medlem i
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) sedan flera år. LSU är en
paraplyorganisation för ungefär 90 av landets ungdomsorganisationer och erbjuder ett brett
kontaktnät för UFS och UF Uppsala som exempelvis kurser i styrelsearbete, möjligheter för
medlemmar i att engagera sig i andra spännande uppdrag som sträcker sig utanför den egna
föreningen.

Samarbeten och bidragsgivare
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala skulle aldrig blivit vad den är utan stöd från våra
bidragsgivare och utan utbyte med våra samarbetspartners. Föreningen är öppen för
samarbeten med vitt skilda aktörer som på ett eller annat vis arbetar med utrikespolitik
och/eller globala frågor. UF Uppsala ser fram emot att stärka de samarbeten som finns i dag
och hoppas att skapa nya spännande samarbeten med ytterligare aktörer framöver.
Under verksamhetsåret 2015-2016 har ekonomiskt stöd erhållits från Uppsala Universitet,
Folke Bernadotteakademin, Folkuniversitetet, Ungdomsstyrelsen och Forum Syd. De två
sistnämnda bidragen erhölls via föreningens medlemskap och delaktighet i Utrikespolitiska
förbundet Sverige (UFS). Föreningens största stöd erhålls fortsättningsvis från Uppsala
Universitet som utöver ett ekonomiskt stöd även bidrar med att upplåta, och täcka
hyreskostnaden för, föreningens lokaler i Ekonomikum. Styrelsen är mycket tacksam för det
stöd och den uppmuntran dessa bidragsgivare ger. Tack vare deras stöd och engagemang har
föreningen fått möjlighet att utveckla verksamheten inte bara under det gångna året utan det
ger även möjlighet att planera föreningens verksamhet på längre sikt för att skapa kontinuitet
och stabilitet.
Styrelsen vill särskilt tacka Uppsala Universitet, Folke Bernadotteakademin och
Folkuniversitetet för gott samarbete under året. Ett stort tack även till övriga utrikespolitiska
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föreningar runt om i landet, Utrikespolitiska förbundet Sverige samt alla organisationer,
institutioner och studentnationer vi samarbetat med under verksamhetsåret.
Lista över samarbetspartners 2015–2016
Association Marocaine des Droits Humaine (Marocko)
ABF
CENESEX (Kuba)
Centrum för Rysslandsstudier
Civil Rights Defenders
Dag Hammarskjöld Foundation
ECPAT
Eritreanska föreningen
FBA
Federación de Mujeres Cubanas (Kuba)
Feministiska juriststudenter
Femmes du Maroc (Marocko)
Folkuniversitetet
Föreningen Samhällsvetarna
Global Utmaning
Gula Båtarna
Havannas Universitet
International University of Rabat (Marocko)
Israeliska Ambassaden
Joakim Medin
Kalmar Nation
Kampi Ya Motos barn
Kvinna till Kvinna
MAB
Nathalie Gerami
Naturskyddsföreningen
Nordiska afrikainstitutet
Operation 1325
Palmecenter
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Panteion University (Aten)
Pax et Bellum
RKUF
Silc (Kuba)
S.O.S barnbyar (Aten)
Svensk-Hellenska handelskammaren (Kuba)
Svenska UNESCOrådet
UD
UNHCR
UNWOMEN
UPaD
Uplands Nation
Uppsala feministkör
Uppsala forum för fred, demokrati och rättvisa
Uppsala Universitet
UPS
Värmlands Nation

Ekonomisk berättelse
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF) har haft ett verksamhetsmässigt såväl som
ekonomiskt framgångsrikt år. Det stora intresset för UF:s föreläsningar samt en stadigt hög
tillväxt av medlemmar under året har genererat goda egna intäkter för föreningen. På
bidragssidan har mer eller mindre budgeterade belopp erhållits, med undantag för Uppsala
Universitets stöd som ännu inte inkommit på grund av stora förseningar i deras hantering av
ärendet. Eftersom detta problem dock varit återkommande under flera år, och föreningen ändå
gjort ett ekonomiskt mycket bra år, har vi valt att avstå förväntat bidrag från Universitetet
under vårt år och istället hänskjuta den summan åt nästkommande styrelse. Detta för att skapa
en förhoppningsvis mer tidskonsistens och förutsebar hantering av detta bidrag i
fortsättningen, då vi från och med söker inför nästa verksamhetsår istället för innevarande –
vilket bör undanröja problemet med de stora förseningarna.
UF har tydliga anvisningar för ekonomin i form av policydokument samt goda rutiner för
ekonomisk redovisning. Nytt för i år är tillkomsten av en långsiktig policy för UF:s ekonomi
och sparande vilken syftar till att ge ytterligare kontinuitet och stabilitet i föreningens
ekonomi, samt en miljöpolicy. Det är viktigt att de välavvägda riktlinjer som sammanställts
och rutiner som utvecklats de senaste åren upprätthålls och att informationen når alla
styrelseledamöter och ämbetspersoner. UF har också öppnat en fast projektfinansiering för att
26

öka möjligheterna för fristående projekt utanför budgetramarna. Denna ingår därmed inte i
budgetplanen då den inte beräknas finansieras genom tillskott under innevarande år, istället
skall medlen komma från överskott från tidigvarande verksamhetsår. Under uppstarten detta
år placerades 22 919 kronor på projektkontot vid dess uppstartande, medel som kom från
föreningens sparande hos Riksgälden vilket lämpligt nog utlöpte i slutet av 2015. Ett projekt
fick medel beviljat under verksamhetsåret – finansiellt stöd till UF:s egen resegrupps resa till
Kuba i april 2016.
Större förändringar inför nästa års budget har varit att den tryckta upplagan av Uttryck
minskat från fyra till tre nummer om året, samt att medlemsutskick inte längre görs på
regelbunden basis. Dessa förändringar får ganska explicita effekter på budgeten i form av
minskade kostnader för respektive område, vilket gör att anslagen för andra aktiviteter kan
öka. Nästa styrelse rekommenderas att vika högre summor åt övriga aktiva
verksamhetsgrupper inom föreningen samt satsa på utvecklingen av webbtidningen.
Andra förändringar som gjorts är att föreningen lämnat dagskassetjänsten hos företaget
Loomis och ingått ett nytt avtal med Svea Ekonomi. Detta beslut gjordes dels för att Svea
Ekonomi erbjöd förmånligare priser dels bättre och mer personlig service som bedömdes
passa föreningen bättre. Swish-tjänsten som var ny för verksamhetsåret 14/15 har fortsatt
fungerat väl och uppskattningsvis görs majoriteten av betalningarna idag med hjälp av appen.
Det är en positiv utveckling både med avseende på smidighet eftersom kontanter idag används
allt mindre, och med avseende på transparens och säkerhet då det är lättare att kontrollera
kassaflöden som går direkt genom plusgirot och inte via kontanthantering. Enda nackdelen är
att det blir lite mer pappersarbete vid bokföringen, men fördelarna måste ändå bedömas väga
upp den nackdelen.
UF har genom framgångsrik verksamhet och goda rutiner byggt upp en solid ekonomisk
grund som garanterar stabilitet åt föreningen idag och i den närmsta framtiden. Det är viktigt
att nästkommande styrelse fortsätter med en ansvarsfull och tydlig ekonomisk styrning.
Vidare uppmuntrar vi till ständig utveckling av föreningen och uppmärksamhet på vad som
kan vara nya välmotiverade prioriteringar.
Slutord
Avslutningsvis vill styrelsen för verksamhetsåret 2015–2016 tacka alla medlemmar som drivit
och fortsätter driva föreningen framåt. Det är medlemmarnas engagemang, idéer och
brinnande intresse för utrikespolitik och globala frågor som gör UF Uppsala till en så
fantastisk förening. Det är tack vare ert engagemang som föreningens verksamhet har kunnat
utvecklas så som den gjort genom åren. Tillsammans fortsätter vi sprida kunskap om världen
och öka förståelsen mellan världens människor och folk.
Uppsala 1 juli 2016,
UF Uppsalas styrelse 2015–2016
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Bilaga 1: Programverksamheten 2015-2016
Datum, Lokal,
Tid

Rubrik

Föredragshållare

Antal
Varav
Nya
besökare medlem medlemmar

3 september,

Hur påverkar oron i
Kina globala
finansmarknader?

Fredrik Wilander

60

26

31

Does Soft Power
Trump Hard in a
Chaotic World?

Ulla
Gudmundsson

59

38

21

Eritrean Refugee
Dan Connell
Journeys: Why
They Flee and What
They Face

37

22

7

Can Financial
Industry Solve
Climate Change?

Sasja Beslik

45

30

15

17 september,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15

The Sea of Peace?
- Increased
Tensions Around
the Baltic Sea

Katarina Trascz

47

36

11

21 september,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15

Den islamska
staten: Ideologi,
ambitioner och
situationen idag

Hans Brun

189

108

81

23 september,

Vad är en
feministisk
utrikespolitik?

Gudrun Schyman

650

245

244

Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15
7 september,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15
10 september,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15
14 september,
Universitetshuset, sal IX,
19.15

Universitetsaulan,
kl. 19.15

29

24 september,

Russian Military
Reform:
Consequences for
the Crisis in
Ukraine

Alexander Golts

50

--

--

Belarus Election –
Europe’s Last
Dictatorship Hits
the Ballot

Juras Stankievic

60

30

7

5 oktober,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15

Kinas kamp mot
terrorismen - vad
vet vi egentligen?

Jerker Hellström

100

66

31

9 oktober,

BREXIT – Is
Britain heading out
of the EU?

Nigel Evans

103
(200)

84

26

Vad är en flicka
värd?

Margareta
Winberg

184

127

45

Vänster eller höger
– Var ligger
förnyelsen?

Daniel Suhonen

80

56

20

20 oktober,
Universitets-h
uset, sal X, kl.
17.30

The Greek Crisis –
Will It Ever End?

Andreas
Hatzigeorgiou

81

58

19

22 oktober,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 18.15

EU - Russian Post
Ukraine Relations:
A New Beginning?

Tom Caiser

77

58

18

Ekim Çağlar

80

57

7

Brusewitz-sale
n, kl 15.15

28 september,
Universitetshuset, sa IX,
19.15

Universitets-h
uset, sal X, kl.
15.00
12 oktober,
Ekonomikum,
hörsal 3, 18.15
15 oktober,
Universitets-h
uset, sal IX, kl.
19.15

26 oktober,

Från kaos till kaos?
Ett stukat Turkiet
Universitets-h
uset, sal IX, kl. går till val

30

19.15
28 oktober,
Universitets-h
uset, sal IV, kl.
19.15

Burkina Faso:
September Coup
d’État – A People’s
Defence of
Democracy

Sten Hagberg

27

22

5

29 oktober,
Universitets-h
uset, sal IX, kl.
19.15

West Saharan
Dreams - A
People's Yearning
for Freedom

Aliyen Kentaoui

32

28

4

3 november,

Preventing
José Ramos Horta
Conflicts, Building
Universitets-au
Durable Peace lan,
Dag
kl. 16.15
Hammarskjöld-förel
äsningen

---

--

--

4 november,

I en allvarlig tid –
Björn von Sydow
Svensk säkerhet och
Universitets-h
uset, sal IX, kl. politik?
19.15

70

47

14

5 november,

Tio hoppfulla
perspektiv på
klimatkrisen

Svante Axelsson

104

72

27

The Blank Spot
Project

Martin Schibbye

181

128

46

Sveriges
Universitets-h feministiska
utrikespolitik i
uset, sal IX, kl.
Syrien
19.15

Lawen Redar

49

46

3

19 november,

Johan
Kuylenstierna

35

26

8

Universitets-h
uset, sal X,
kl. 19.15
9 november,
Ekonomikum,
hörsal 3,
kl. 19.15
16 november,

Universitets-h
uset, sal IX,

The Climate
Negotiations and
the New Climate
Economy – Time to

31

kl. 19.15

Set a Solutions
Agenda

23 november,

Panelsamtal - Allt
du behöver veta om
klimatkonferensen i
Paris

Universitets-h
uset, sal IX,
kl. 19.15

24 november,
Ekonomikum,
hörsal 3,

Alva Snis
Sigtryggsson,
Mattias
Goldmann, Eva
Jernbäcker, Karl
Andreasson,
Jenny Stiernstedt

51

28

16

A Global Agenda or Isabella Lövin
Change

46

42

4

Small Acts of
Resistance and the
Tibetan Middle
Way Approach

Steve Crawshaw,
Kelsang Gyaltsen

45

37

7

Silence &
Conspiracy - Syrian
media & the
refugee crisis

Qais Fares

64

51

8

Efter revolutionen ny konstitution och
konsolideringen av
demokratin i
Tunisien

Mustapha Ben
Jaafar

10

9

1

Bolivia vänstervågens sista
hopp?

Carlos
Decker-Molina

49

36

11

Världens
utveckling: En
grogrund för
extremism?

Mona Sahlin

102

84

15

Panelsamtal: En

Ulla

36

27

7

kl. 15.15
26 november,
Universitets-h
uset, sal IX,
kl. 19.15
30 november,
Universitets-h
uset, sal IX,
kl. 19.15
3 december,
Universitets-h
uset, sal IV,
kl. 12.15
3 december,
Universitets-h
uset, sal IX,
kl. 19.15
7 december,
Ekonomikum,
hörsal 3,
kl. 19.15
9 december,

32

Universitets-h
uset, sal IX,

politisk påve

Gudmundsson,
Ulf Johansson,
Madeleine
Fredell, Henrik
Ljung

10 december,
Universitetshuset, sal IX,
kl. 19.15

Säkerhetspolitiska
läget i världen och
runt Östersjön

Karin Enström

32

26

5

15 december,

Från världskriget i
Syrien till Sverige i
flyktingkrisens spår

Joakim Medin

48

36

1

Syria: Tyranny or
Terrorism? Assad
or Daesh? A False
Choice!

Brooks Newmark

140

83

53

Förintelsen på andra Francesco
sidan muren
Wittorio Kovacs

54

46

8

Soldat hos YPG i
Syrien, Irak och
Kurdistan

Jesper Söder

198

137

60

Nuclear Weapons

Andreas Tolf

44

31

12

Two Wars and
Multiple Realitites:
US and Russian
Communication on
the Ukrainian and
Syrain Conflicts

Gregory Simmons 49

42

7

kl. 19.15

Universitet-hu
set, sal IX, kl.
18.15
28 januari,
Ekonomikum,
hörsal 4,
kl. 17.30
1 februari,
Ekonomikum,
hörsal 2,
kl. 18.15
4 februari,
Ekonomikum,
hörsal 4,
kl. 18.15
8 februari,
Ekonomikum,
hörsal
kl. 19.15
11 februari,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15

33

15 februari,
Ekonomikum,
hörsal 4,
kl. 18.15
18 februari,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
22 februari,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
25 februari,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15

29 februari,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 19.15
7 mars,
Ekonomikums
hörsalar,

Donald, dödsstraff
Andreas
och Dunkin’ Donuts Utterström
- så blir du klok på
amerikansk politik

138

95

38

Det nya London –
från stad på dekis
till världsledande
metropol

Anders Steinvall

23

17

6

Swedish
Development
Cooperation - how
does it work in
today's world?

Ola Möller

22

16

4

"Stormens öga" vad
händer när
världshaven höjs? om hållbarhet &
överlevnad på
Tuvalu

Jonas Dahlström

33

17

5

UF & FEMJUR
presenterar Agneta
Johansson om
ILAC

Agneta Johansson

24

14

3

Asylrätt,
Flyktingkris och
debatten i Sverige

Viktor Banke

142

100

34

Århundradets val En unik amerikansk
valkampanj

Erik Bergin

108

74

19

kl. 18.15
14 mars,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
15 mars

Becoming and
Erik Jennische
Being a Dissident in
Cuba

36

30

4

16 mars,

Syrienkonflikten

35

33

2

Vladislav Savic

34

Ekonomikums
hörsalar,
kl. 17.15
31 mars,
Ekonomikum,
hörsal 1,
kl. 18.15
4 april,
Ekonomikums
hörsalar,

och dess
grannländer - den
riktigt farliga
krutdurken i dag
The Star Wars
Felix Marquardt
generation comes of
age: Youthonomics
in the 21st century

26

21

4

Diplomat - A
Profession for You?

126

85

35

30

9

Diana Janse

kl. 18.15
7 april,
Ekonomikum,
hörsal 2,

The Student Revolts N Barney Pityana, 42
in South Africa
Patience Mususa

kl. 18.15
11 april,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
18 april,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
21 april,
Ekonomikums
hörsalar,

Nationalism and the
Kurdish Question:
Where is Turkey
Heading?

Arda Güçler

72

60

10

From Afghanistan
to Colombia Options for Action
in Promoting Peace

Björn Holmberg

36

31

5

Ambiguous China

Torbjörn Ludin

42

39

2

A Moral Compass
for Human Rights

Anders Kompass

110

98

8

WOMEN - The
Way To World

Annika Schaubber 50

43

7

kl. 18.15
25 april,
Ekonomikums
hörsalar,
kl. 18.15
4 maj,
Ekonomikums

35

hörsalar,
kl. 18.15
16 maj,
Ekonomikums
hörsalar,

Peace
(Implementing
resolution 1325)
Myanmar’s
transition and the
UN's role

Caroline Åberg

16

15

1

kl. 18.15

Bilaga 2: PM och rättelse från UF Uppsalas kassör
PM angående rättelse och bokslutet 2015/2016
Vid arbetet med bokslutet för verksamhetsåret 2015/2016 fann jag, kassör under omnämnt år,
att siffrorna för beräknat resultat i balansrapporten respektive resultatrapporten i
bokföringsprogrammet visma specs inte gick ihop med varandra. Efter en hel del
efterforskningar och granskningar av tidigare bokslut uppdagades följande problem.
Problem med felaktig redovisning av vinst – sätter balansen ur spel
Det som skett är ett kontinuerligt fel i bokslutsprocessen under 2012/13, 2013/14, 2014/15.
Under samtliga dessa år har årets resultat redovisats felaktigt på ett sätt som gjort att vinst
redovisats som förlust, vilket skapat en skevhet i balansräkningen. När vinsten egentligen på
sista verifikationen innevarande år skulle krediteras konto 2099, och debiteras resultatkonto
8999, har det istället redovisats tvärtom (se exempel nedan). Detta fel har gjort att när konto
2099 ska nollas med första verifikationen det nya verksamhetsåret (man debiterar samma
summa som står på kreditsidan) har istället samma siffra debiterats en gång till. På så sätt har
det skett en ackumulering på konto 2099 istället för en nollning.
Innevarande siffra var 70 741,13 kr på konto 2099 vid slutet av detta verksamhetsår 2015/16,
fastän att siffran på detta konto borde ha varit noll - tills det krediteras med årets resultat i och
med slutverifikationen.

Ex. hur resultatet redovisats under dessa år:
Sista verifikationen 2013/14 (felaktig, korrekt hade varit de gröna siffrorna i parentes)

Konto:

Debet

Kredit

Årets resultat 2099

7 594,58

(7 594,58)

Årets resultat 8999

(7 594,58)

7 594,58
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Första verifikationen 2014/15 (korrekt)

Konto:

Debet
Årets resultat 2099
Ack eget kapital 2010

Kredit
7 594,58
7 594,58

Felaktigt resultat 2014/15
Inte nog med att bokslutet genomförts på ett sätt som skapat dissonans mellan
balansräkningen och resultaträkningen, det uppenbarade sig även att den siffra som redovisats
som årets resultat i det manuella bokslutet 2014/15 inte stämde med varken eller av dessa.
Beräknat resultat enligt resultatrapporten i bokföringsprogrammet visma för år 2014/15 var
12 649,80, (vilket antas vara det korrekta) medan det i den manuella resultatredovisningen
redovisades en vinst på 21 944,80 (vilken å sin sida alltså i programmet av misstag återigen
redovisades som förlust). Denna felaktighet gjorde givetvis redovisningen ännu lite mer
missvisande.
Lösning
Det viktigaste bedömde jag vara att få ordning på balansräkningen, som är den redovisning
som löper över tid och därmed måste stämma för att ge en korrekt bild av föreningens
ekonomiska situation. Nedan sammanfattas hur jag hanterade problemen.
1. Nollning av konto 2099
Konto 2099 ska bara vara till för att överföra årets resultat till nästa verksamhetsår,
och sedan skall vinsten hänföras till ackumulerat eget kapital. Kontot skall nollas i och
med första verifikationen varje nytt bokföringsår. Därför började jag med att nolla
detta konto. Med verifikation nr 722 krediterade jag konto 2099 med den
ackumulerade, felaktiga summan 70 741,13 kr och debiterade konto 8999 med
densamma. Jag så att säga slog alltså ut denna felaktiga summa som en ”vinst” för i år
2015/16. Eftersom 8999 nollas när man byter bokföringsår utan att redovisas som en
kostnad för innevarande år föreföll det som det bästa beslutet, även om det gör att
siffran på den automatiska resultatrapporten inte kommer stämma överens med varken
den beräknade eller den egentliga. Men som sagt, det får inga effekter för kommande
års redovisning i alla fall och resultatet som förs vidare kommer vara korrekt.
2. Det felaktiga resultatet
För att komma till bukt med det felaktiga resultatet som redovisades förra året var jag
tvungen att debitera mellanskillnaden mellan det redovisade resultatet och det
egentliga (21 944,80 - 12 649,80 = 9 294,20) 9 294,20 kr från det ackumulerade egna
kapitalet konto 2010, eftersom det var en felaktig ökning, och kreditera konto 8999,
dvs. slå ut det som en förlust. Det var ju pengar som las till ackumulerat eget kapital
som i praktiken inte kan ha funnits. Detta görs med verifikation nr 723.
3. Korrekt bokslut (men fel siffra på konto 8999)
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Med verifikation 726 slogs årets korrekta resultat ut genom kreditera konto 2099 och
debitera konto 8999. Därmed redovisas årets vinst på ett korrekt sätt. Summan
uppgick till 26 585,48 kr. Med den första verifikation på det nya bokföringsåret
2016/17 debiterade jag konto 2099 med 26 585,48 vilket därmed nollade kontot (som
så borde) och krediterade projektfinansieringsfonden med vinsten i enlighet med
beslut av styrelsen.
På resultatkonto 8999 slogs nu ut en total summa på 88 032,41 kr. (vilken innefattar
den ackumulerade felaktiga summan 70 741,13 på konto 2099, årets resultat 26
585,48, och ett avdrag av mellanskillnaden för det felaktiga påslaget på resultatet vid
föregående år, 9 294,20). Detta innebär som tidigare beskrivet att summan som slogs
ut inte stämmer överens med det egentliga resultatet, men dess bättre stämmer nu det
beräknade resultatet i resultat- respektive balansräkningen överens med varandra sånär
som på en diff på 517,64 kr (som jag låter ligga kvar tills vidare). Balansräkningen är
därmed korrigerad och bör fortsättningsvis stämma med föreningens egentliga
ekonomiska innehav.
Därmed har jag nog redovisat för de felaktigheter inom redovisningen som uppdagades vid
upprättandet av årets bokslut. Glädjande är dock att felaktigheterna upptäcktes och kunde
härledas. Tack till vår revisor Eric Hale som gav goda råd i arbetet med att härleda
felaktigheterna och korrigera dem. Uppmanar till noggrannhet vid bokslutet i framtiden, och
lycka till med den kommande verksamheten!
/ Kassör 2015/16, Linnea Englund Davidsson
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