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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014,
klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Sofie Carmlind, Nadja Drott, Sanna Forsberg, Alexander Jansson
Winge, Erik Runn, Hanna Trolle, Vera Lundán, Emil Petersson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 12.11.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hanna Trolle till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Alexander Jansson Winge till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna med de ändringar som Ordförande framförde.
§6 Rapporter
§7 Diskussion
a) Medlemskap
Medlemskapet diskuterades och det kom fram en del förslag. Det som årsmötet gav i uppgift
till styrelsen var att komma fram ett förslag på medlemskap.
b) Nyhetsbrev
Ett nytt nyhetsbrev ska ut och informationen lämnas in till informationsansvarig senast
fredag den 21:a november.
c) Vårterminen

Ordförande vill ha koll på vilka som kommer att söka till styrelsen igen under årsmötet. Det
är ok att söka och sen hoppa av i mitten av året om man måste, till exempel om man ska på
utbyte. Ordförande vill också att vi har en plan för vad som ska göras i vår så att styrelsen
kommer igång med allt på en gång och rivstartar med att presentera oss för nya och gamla
studenter. Vice Ordförande sa att vi kanske har fått med oss idéer från sektionsminglet som
går att använda under vårterminen.
d) Årsmöte
Enligt Ordförande så skulle vi förhoppningsvis kunna ha årsmötet mot slutet av februari så
att vi kan göra förarbetet under januari. Det går inte att förvänta sig att vi ska ha en massa
propositioner angående stadgarna än eftersom vi inte har kunnat uppdatera dem. Ordförande
kommer inte heller krama ur propositioner bara för att. Ordförande påpekade att när
styrelsen lägger fram propositioner så är styrelsen enig. För övrigt så borde årsmötet bli ett
ganska enkelt sådant om vi bara är på det klara med hur vi ska göra med medlemskapet.
Ordförande och Sekreterare kommer att sätta sig och uppdatera stadgarna och Ordförande
kommer sedan att skapa en egen Dropbox-mapp för stadgarna. De kommer även att finnas
uppdaterade på hemsidan.
§8 Övriga ärenden
•

Adventsfika - Ordförande sa att UPaD borde ordna adventsfika en dag i veckan och säga
”God jul!”. Detta skulle kunna sprida engagemang och mys och vi skulle kunna ha en
bössa till förmån för Musikhjälpen. Vi bör prata med SAMSEK om att söka pengar för
detta.

•

Skrivelsen till statsvetenskapliga institutionen - Styrelsen kom med synpunkter som
informationsansvarig skrev ned eftersom hon är med i gruppen som skriver den.

•

Sektionsminglet - Informationsansvarig berättade att det diskuterades hur man ska
engagera folk i alla föreningarna. Det kan vara bra att satsa på mer avtackning som kan
inspirera fler att engagera sig.

§9 Datum för kommande styrelsemöten
Onsdag 26 november klockan 17.15.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 14.21.
Ordförande

Vid tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande
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Rapportsammanfattning Styrelsemöte 2014-11-13
Ordförande
Inget att rapportera.
Vice-Ordförande
Senare idag (13 november) ska styrelsen på utbildning på Folkuniversitet (FU). Vi har fått en ny
handlar på FU som ställer höga krav på att vi måste ge mer information om våra studiecirklars
deltagare. Vi har också blivit påminda om hur viktigt det är att göra reklam för FU i anslutning till
de aktiviteter som vi har sökt pengar från FU för. Det kommer att vara viktigt att påpeka detta i
överlämningen. Sekreterare och Vice Ordförande bör synka information om studiecirklarnas
deltagare, alltså de som är med på utskottsmöten, aktiviteter etc. Vice Ordförande vill städa ur
styrelserummet men hon får inte tag på Pax et Bellum för att samordna detta. Försöker igen så att vi
kan styra upp detta. Vice Ordförande har fått tips om ett bra sätt att få mer pengar – genom att
samarbeta med fackföreningar.

Kassör
Nu är Kassör och Ordförande firmatecknare. Kassören har uppdaterat Dropboxen, skapat en lista för
tillgångar och gjort flera utbetalningar. Hittade ett minus i kassan men kommer att titta närmare på
detta senare. Angående donationsyogan så ska vi göra donationerna genom UPaD eftersom det
behöver synas att de går genom UPaD. Det är och har varit ok för Upad att hantera kontanter därför
går det bra att donera i kontanter. Vi måste betala tillbaka till SAMSEK från överskottet från ”What
comes next?”. Kassören ska gå till Skatteverket för att prata med dem om hur vi ska rapportera
bokföringsåret med tanke på att vi har ändrat tiden för årsmötet. Från och med nu ska Kassören
varje månad göra en redovisning som styrelsen får titta på i Dropboxen.
Aktivitetsansvarig
Pubrundan gick väldigt bra. Det kommer att hållas utskottsmöte tisdag den 18:e november klockan
16.15. Aktivitetsansvarig och arbetslivsansvarig informerade sin klass om UPaD under en
föreläsning, varpå flera sa att det skulle bli medlemmar. Nu verkar det som att gasken kommer att
vara den 16 januari på Gotlands istället för på Gästrike-Hälsinglands nation, då de hade
dubbelbokat. Vi kommer inte hålla gasken med Pax et Bellum, då de drog sig ur. Sektionsminglet
gick jättebra för gruppen med aktivitetsansvariga som kom fram till att de tillsammans ska anordna
en sjukamp plus eftersläpp i vår. Gruppen diskuterade även Musikhjälpen och idrott inom
föreningarna. Maxine planerar donationsyogan för fullt, vi kanske ska bjuda in folk från de andra
föreningarna också.
Arbetslivsansvarig
Kommer att anordna utskottsmöte måndag 17 november klockan 16.15 på Fredsinstitutionen.
Tanken är att de ska prata om studieresor och studiebesök. Senare idag (13 november) ska
Arbetslivsansvarig på lära-känna-varandra-möte gällande Karriärdagen. Ska höra av sig till Pax et
Bellums vice ordförande angående Academic Journal. Enligt Ordförande så finns det ett stort
intresse bland de andra studentföreningarna i SAMSEK att samarbeta om föreläsningarna
Utbildningsansvarig

Suppleanten informerade om att Magnus Öberg har blivit nominerad till att bli omvald till prefekt
på Fredsinstitutionen. Ombyggnationen av fredsinstitutionen och statsvetenskapliga institutionen
kommer att sätta igång varpå juristerna kommer att flytta i omgångar under nästa år.
Universitetshuset kommer även att stängas helt för renovering under 2016 så vi kommer att hamna
nån annanstans eftersom statsen inte kommer att vara färdigrenoverad. Suppleanten sa också att
skrivelsen till statsvetenskapliga institutionen är på väg och det finns lärare som stöttar den redan
nu. Utbildningsansvarig berättade att det under utskottsmötet var diskussion om hur praktiken ska
gå till eftersom den inte är flexibel nog, bland annat på grund av kravet på att man måste ha lämnat
in sin C-uppsats. SAMSEK-minglet gick bra. Just nu pågår valen till institutionsstyrelsen och SSO
och det finns folk som har sökt posten som SSO i alla fall.
Mentorsverksamheten är fortfarande i sin utvecklingsfas men det är viktigt att förankra den ännu
mer och informera om att den finns.
Informationsansvarig
Har gjort en backup på Dropboxen och har fortsatt att uppdatera hemsidan, till exempel genom att
lägga upp bilder. Har även skapat ett Instagram-konto som har börjat användas. Ordförande sa att
det behöver läggas upp mer information på hemsidan om vart studenter kan vända sig om de vill ha
hjälp genom UPaD, till exempel ska det finnas information om SSO och SAMSEK. Ett sätt att
lägga upp mer information vore att göra ett slags scenarioträd som visar hur det går till när man
söker hjälp genom SSO till exempel.
Sekreterare
Inget att rapportera.

