Protokoll Styrelsemöte 13	
  
2017-10-03	
  

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 3 oktober 2017,
klockan 18:15. Seminarierum 6229, Gamla Torget, Uppsala. Förväntad sluttid: 20:00.

Närvarande: Styrelseledamöter; Ebba Holmström, Elin Westerling, Hedvig Schylander, Tim
Gåsste, Isabelle Borgström, Johanna Gellerman, Josefine Bylund och Olle Linder.
Ämbetsmän; Mia-Lie Nylund och Ingrid Skagerlind.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:23.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Olle till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Johanna till justerare.
§4 Godkännande av dagordning

1 min

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll

5 min	
  

●   Kan styrelsen lägga föregående protokoll till handlingarna samt protokollet från 30
maj?
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 30 maj 2017.
§6 Rapporter

45 min

Ordförande
●   Kontaktat Life and Peace institute rörande möte med intresserade styrelsemedlemmar.
Inte fått svar.
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●   Varit i kontakt med Pax et Bellum angående skrivaren.
Pax vill ha kvar skrivaren i förrådet där båda föreningarna har tillgång till den. Det verkar
dock ha skett en missuppfattning via mailkontakten om det huvudsakliga problemet så
Josefine skall försöka klargöra detta tydligare med Pax.
●   Diskuterat UPS avtal med SSR tillsammans med deras ordförande Nils.
UPS får 8000 kr från SSR.
●   Möte med vår kontaktperson på SSR.
Istället för 3000 kr har UPaD blivit erbjuden 6000 kr från SSR (om möjligt mer) i och med att
UPS får 8000 kr från dem.
●   Pratat med Beatrice Schönning, del av valberedningen.
Pga. tidsbrist måste hon avgå.
Vice ordförande
●   Möte med Dag Hammarskjöld Foundation (27 sep).
Öppnade upp för ett framtida samarbete mellan oss [fonden och UPaD]. (Diskussionspunkt!)
Kassör
●   2017-10-02 fanns det 72 441,85 kr på kontot.
●   Jag [Tim] är numera firmatecknare och har tillgång till vår [UPaD:s] bank och vårt
bokföringssystem.
Har haft sitt första upplärningstillfälle med Nadja och ska börja bokföra de betalningar som
har gjorts den senaste månaden nu under veckan.
●   Jag kommer att börja med att skriva ut från Korint och/eller med vår egen skrivare.
Evenemangsansvarig
●   Evenemangsutskottsmötet var lyckat.
Sju medlemmar dök upp. Finns nu projektgrupper för Halloweenfest, sångbokssexa samt
skidresa. Pratade även om andra evenemangsidéer men skapades inga grupper. Har tänkt göra
en sammanställning av mötesprotokollet och de idéer som togs upp och skriva ett FB-inlägg
så att fler får möjlighet att engagera sig.
●   Datum för Halloweenfest.
	
  

Protokoll Styrelsemöte 13	
  
2017-10-03	
  

Diskuterades under utskottsmötet - 30:e eller 31:a oktober. Möjligt samarbete med UPS och
eventuellt Pax?
●   Har avvaktat med Israel/Palestina-föreläsningen.
Ska först diskutera med Pax.
●   Ej gjort enkäter än för utvärdering av inspark.
Satsar på att göra det i veckan.
Vice evenemangsansvarig
●   Föreläsning med Julia och Frida.
Har inlett mailkontakt inför föreläsningen om praktik i Indien men ej fått svar än.
●   Evenemangsutskottsmöte.
Gick bra och vi [Elin och Ingrid] har tillsatt “ansvariga” på alla planerade evenemang för
hösten, ska kontakta alla i veckan och följa upp om planering påbörjas.
●   Halloweenfest.
Ingrid kommer vara huvudansvarig för evenemanget. Ska försöka få till ett planeringsmöte för
halloweenfesten i veckan. Ska höra av sig till Pax om ett eventuellt samarbete.
Utbildningsansvarig
●   Gjort Facebook-evenemang och bokat sal inför utbildningsutskottsmötet.
●   Träff med studenter från Myanmar.
Elin Bjarnegård har kontakter med några studenter från Myanmar som på något sätt har varit
inblandade i peacebuilding där. De kommer till Uppsala 31 oktober och vi [Elin och Ebba]
kommer eventuellt kunna anordna någon slags träff. Elin ska uppdatera mer information
under måndag-tisdag.
●   Småfix:
Skapat FB-grupp för utbildningsutskottet, planerar att hålla utskottsmöte den 9 oktober,
“forskat” vidare i frågan om studieuppehåll.
Vice utbildningsansvarig
●   Har skrivit en utlysning till de poster i utbildningsutskottet som är vakanta.
Dvs. SSO och Suppleant till Statens institutionsstyrelse.
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●   Ska ansöka om fikapengar till mentorsverksamheten.
Kommunikationsansvarig
●   Skickat ut terminens första nyhetsbrev.
●   Skapat evenemang för evenemangsutskottsmötet.
Sekreterare
Inget att rapportera.
Suppleant
Inget att rapportera.
§7 Diskussion
●   Inröstning av Philippa Westling som nominering för SSO.

1 min

Styrelsen beslutade att nominera Philippa som SSO.
●   Inröstning av Christian Larsen som suppleant i Statsens institutionsstyrelse.
Styrelsen beslutade att välja Christian som suppleant i Statsens institutionsstyrelse.
●   Inröstning av Emelie Isaksen som grafisk designer.
Styrelsen beslutade att välja Emelie som grafisk designer.
●   Samarbete med akademikerförbundet SSR.

15 min

Josefine kommer att invänta ett nytt utkast på ett eventuellt avtal med SSR och detta kommer
sedan granskas ännu en gång vid ett kommande styrelsemöte innan ett eventuellt avtal.
●   Samarbete med Dag Hammarskjöldfonden.

10 min

Fonden upplevs vara förenlig med fred- och konfliktprogrammets värderingar. Fonden har
haft mycket samarbete med Peter Wallensteen och lite med Pax, men nästintill inget med
UPaD. Detta vill de utveckla. I nuläget vill de öppna kontakten med UPaD genom att utbyta
mailkontakter samt informera vardera styrelser om dess verksamheter. Mycket handlar om att
representera vardera verksamheter i varandras evenemang. Mycket av samarbetet är på
UPaD:s villkor. I samarbetet ska UPaD endast fungera som en informationskanal mellan
fonden och programstudenterna.
●   Möjlig föreläsning med FN-veteranen Ulf Kristoffersson.
	
  

5 min
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Ulf har kontaktat DH-fonden om att hålla en föreläsning men har blivit rekommenderad att
höra av sig till UPaD istället för ett eventuellt samarbete. Hedvig kommer höra av sig till Ulf
och föreslå att han kan hålla sin föreläsning i slutet av november, alternativt början av
december.
●   Träffa DH-fondens namnkunniga styrelse 23-24 oktober.

5 min

DH-fondens styrelse kommer att träffas i Uppsala dessa två dagar och är sugna på att träffa
UPaD. Hedvig kommer att höra av sig till UPaD:s kontaktperson i DH-fonden för att få
klarhet om detta gäller endast styrelsen eller alla UPaD:s medlemmar, samt få mer
information om hur detta kommer genomföras.
●   Gästföreläsningar med Julia och Frida.

5 min

Ingrid har hört av sig till Julia och Frida om hur/när de kan genomföra dessa föreläsningar och
inväntar fortfarande svar.
●   Gästföreläsning, Myanmar.

5 min

Det kanske inte är rimligt att hålla en föreläsning med åtta stycken personer så därför är det
kanske mer rimligt att anordna någon form av workshop. Ebba kommer att höra av sig till
dem om detta och eventuella språkkunskaper.
●   Möte med Erik Melander - sätta en dagordning:

10 min

Studievägledare (programmet måste få sin egen studievägledare); bristande kommunikation
mellan institution och studenter (C-kursen, utbyte, information om studieuppehåll, etc.);
alltför uppdelat mellan institutionerna (det är ett program, inte separata strökurser); studenter
upplever att deras senaste utvärdering av programmet inte togs tillvara på.
●   Skrivare vs. Korint.

3 min

Som sagt vill Pax ha kvar skrivaren i förrådet på Statsen där båda föreningarna har tillgång till
den. Josefine kommer dock att höra av sig till Pax igen för hon upplevde det som att de hade
missuppfattat mailet hon skickade till dem. Ett eventuellt skriftligt kontrakt mellan
föreningarna vore gynnsamt för att klargöra, svart på vitt, hur förvaltningen av skrivaren är
fördelad.
●   Budgeterade investeringar.
Förslag: muggar, sångböcker, annat?
	
  

10 min
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Denna diskussionspunkt bordläggs till nästkommande styrelsemöte.
●   Rutiner kring betalningar/anmälningar.
Denna diskussionspunkt bordläggs till nästkommande styrelsemöte.
●   Studenters psykiska ohälsa.
Denna diskussionspunkt bordläggs till nästkommande styrelsemöte.
●   “Studentmingel” (likt karriärdag)?
Det finns en oro kring framtida jobbmöjligheter inom programmet och då vore något form av
mingel med äldre studenter gynnsamt. Ingrid kommer att börja spåna vidare i detta om hur det
skulle kunna genomföras och utformas.
§8 Övriga ärenden

10 min

Inga övriga ärenden.
§9 Datum för kommande styrelsemöten

1 min

Nästkommande möte hålls den 16 oktober 2017 kl. 18:15. Fikaansvarig är Elin.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20:01.
	
  
	
  

Ordförande	
  

Vid Tangenterna	
  

Namnförtydligande	
  

Namnförtydligande	
  

Justerare	
  
Namnförtydligande	
  

	
  
	
  

	
  

