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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 28:e januari 2015,
klockan 17.00. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Hanna Trolle, Nadja Drott, Alexander Jansson Winge, Sanna Forsberg,
Emil Petersson, Vera Lundán.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 17.13.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hanna Trolle till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Nadja Drott till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tilläggandet av punkterna för ombyggnationen
och presentation för Utvecklingsstudier A i diskussionen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
Ordförande informerade om statsstyrelsemötet där ombyggnationen av statsvetenskapliga
institutionen diskuterades. Juridiskas planförslag har blivit avslaget så nu ändras planeringen.
Vice Ordförande

Ej närvarande.
Kassör
In- och utbetalningar
Nästa budget
Pågående arbete
SAMSEK

Kassör vill att vi byter bank från Danske Bank till Swedbank. Enligt Kassör skulle detta göra det
smidigare, enklare och billigare. Även bokföringsprogrammet Speedledger är knutet till Swedbank
vilket är en fördel.
Styrelsen beslutade att byta från Danske Bank till Swedbank.
Styrelsen beslutade att godkänna en utbetalning på 860 kronor till Jacob Ansved som kompensation
för bandet som spelade på gasken.
Kassör jobbar på budgeten inför årsmötet och in- och utbetalningar har gjorts. Kassör informerade
även om SAMSEK-mötet och informerade om idén om kårföreningar samt att SAMSEK vill att
studentföreningarna presenterar förslag på sommarkurser som studenterna skulle vilja läsa.
Informationsansvarig lägger upp uppmaningen till studenterna på vår hemsida och Facebook.
Utbildningsansvarig
Inget att rapportera och ej närvarande.
Arbetslivsansvarig
Arbetslivsansvarig berättade att priset för sovsalar i Almedalen nu ligger på 27000 för nio nätter och
det diskuterades om hur vi ska göra. Ordförande sa att Arbetslivsansvarig måste hitta en arbetsgrupp
som kan ta över planerandet. Arbetslivsansvarig har sökt till posten som projektledare i gruppen för

Karriärdagen eftersom den förra har hoppat av.
Aktivitetsansvarig
Gasquen gick jättebra och aktivitetsansvarig ska ha utvärderingsmöte med gasquegruppen. Styrelsen
nämnde punkter som aktivitetsansvarig borde ta upp på utvärderingsmötet. Suppleant och
informationsansvarig kommer att hålla ett möte med aktivitetsansvarig om insparken. Utskottsmöte 5
februari.
Informationsansvarig
Har skickat ut kallelsen till årsmötet.
Sekreterare
Inget att rapportera.
§7 Diskussion
a) Årsmöte
Vi kommer behöva ha årsmötet klockan 17.15 eftersom vi inte får Brusewitz-salen
förrän klockan 17. Stadgemöte inför årsmötet kommer att vara tisdag 3 februari för att
kunna förbereda propositioner etc. Den 10 februari är det deadline för ekonomisk
berättelse, verksamhetsberättelse, dagordning, förslag på förtroendevalda,
propositioner och motioner samt svar.
b) Militärtolkutbildning
Denna utbildning mailade UPaD om att de vill komma och informera om sin
utbildning. Ordförande kommer att höra av sig för att diskutera hur detta skulle kunna
gå till.
c) Skrivelsen
Skrivelsen är klar och finns nu i Dropboxen. Kan nu skickas till statsen för att ta upp

skrivelsen under statsstyrelsemötet. Återkoppling är viktigt!
d) Verksamhetsberättelse
Vi hoppar denna punkt.
e) Ombyggnationen
Detta har redan diskuterats.
f) Presentation för Utvecklingsstudier A
Ordförande informerade om hur presentationen av UPaD kan ske under en föreläsning
på Utvecklingsstudier A. Detta kommer att ske måndag 9 februari.
§8 Övriga ärenden
Vi diskuterade sångbok och eventuella tygkassar.
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Onsdag 11 februari 2015 klockan 16.30.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.59.
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