Förslag till dagordning
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 25 augusti
2017, klockan 11.15 Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla
Torget, Uppsala. Förväntad sluttid: 12.30
Närvarande: Ebba Holmström, Elin Westerling, Hedvig Schylander, Isabelle Borgström,
Johanna Gellerman och Josefine Bylund
§ 1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Johanna till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Hedvig till justerare
§4 Godkännande av dagordning

1 min

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Föregående protokoll

1 min

-   Kan vi lägga föregående protokoll till handlingarna?
Styrelsen beslutade att bordlägga godkännandet av föregående protokoll till nästa
styrelsemöte pga. att det ej har ännu inte blivit justerat.
§6 Diskussion

20 min

-   Årsmötet
-   Vad ska vi ta upp?
En guide till årsmöten, varför vi har ett extrainsatt möte, val av kassör, info
om viceposter och öppnar upp för feedback.
-   Vem gör vad?
Elin och Ebba presenterar sina respektive utskott.
-   Hur ska vi få folk att söka kassörsposten

-   Diskussion om ansökningsprocessen för viceposterna.
-   Mål

15 min

-   Förbättra kontakten med kursare och utbytesstudenter
Det har gått bra. Övergått mycket till engelska och många som är med på
insparken. Mycket med insparken som är på svenska, exempelvis schemat och
inlägg i grupper på facebook. Bra med en “integrationsfadder” i varje lag.
-   Fler föreläsningar
Vi har haft tre förra terminen, kul om det fortsätter med många föreläsningar.
Diskuterar idéer om föreläsningar för höstterminen. Försöka ha en föreläsning
i september.
-   Förbättra samarbetet med studentföreningarna UPS, Samvetarna och Pax
Det har blivit bättre, många gemensamma evenemang.
-   Examensavslutning

-   Terminen som kommer

20 min

-   Vad vill vi göra?
September: Föreläsning, eventmöte, på spåret?
Oktober: Halloween
November: Barrunda, UCI
December: Julmys
Januari: Samarbete med LPI, Årsmöte, vintergasque
Pax et bellum journal?

-   Sälja tygpåsar
-   När och vart?

5 min

-   På torsdag när Hedvig tar betalt för togamiddagen och pubquiz.
-   Gasque

10 min

Elin har varit på möte på ÖG, kuvertpris blir ungefär 430kr. Event kommer
antagligen att göras idag, 25/8.

§7 Övriga ärenden

10 min

Styrelsemingel. Blir inget, svårt att hitta ett bra tillfälle.
Hedvig kommer sitta och ta betalt för pubquiz och togamiddagen imorgon under
insparkseventet i parken och på torsdag 15.15 våning 6 på statsen. Hon kommer även prata
lite om styrelsen.

Ebba tycker mentorsuppstarten känns bra. Uppstartsmötet var igår, den 24/8-2017.

Information på föreläsningar? Ebba kommer säga att man får vara med på insparken när hon
går runt och presenterar mentorsverksamheten.

Diskussion om när vi ska ha styrelsemöten i framtiden. Kanske att vi ska ha en dag som vi
alltid har istället för att ha olika dagar varje gång. Vi kommer bara kunna ha på kvällar och
helger i höst, och det är okej för alla.
Varannan helg, varannan kväll? Ha varannan måndag?
Vi ska göra en omröstning för att bestämma hur vi ska göra.

§9 Mötets avslutande
Nästkommande styrelsemöte hålls den 4 september 2017 kl. 18:15. Fikaansvarig är Isabelle.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 12.52
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