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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students' Association den 11:e februari 2015,
klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Erik Runn, Vera Lundán, Hanna Trolle, Alexander Jansson Winge,
Nadja Drott.
Ej närvarande: Sofie Carmlind, Sanna Forsberg, Emil Petersson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 16.43.
§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 med borttagande av kårföreningar som istället tas upp
i §7b.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
Ordförande informerade om Fredsminglet som Pax et Bellum har blivit ombedda att anordna och som
Fred- och konfliktinstitutionen undrar om UPaD ska vara med på. Vi har nu bytt bank till Swedbank.

Vice Ordförande
Inget att rapportera.
Kassör
Kassör informerade om den ekonomiska berättelsen, balans- och resultatrapporten och om vanliga inoch utbetalningar.
Utbildningsansvarig
Informerade att SVT/ABC ville göra ett inslag om mentorskapet.
Arbetslivsansvarig
Det var möte idag onsdag angående Karriärdagen. Nu har det satts deadlines för saker som ska
ordnas.
Aktivitetsansvarig
Var inte på styrelsemötet men Ordförande förmedlade informationen från Aktivitetsansvarigs rapport.
Diskussion om insparken. Ordförande berättade att Lasse Fagernäs vill starta en dansgrupp inom
UPaD. Svenska Afghanistankommittén har skickat en inbjudan till UPaDs medlemmar till ett event.
Informationsansvarig
Informationsansvarig kommer redigera bilderna från Vintergasquen åt ämbetsperson Emil Planting
Mollaoğlu. Har nu lagt upp alla viktiga dokument inför årsmötet på hemsidan.
Sekreterare
Har lagt till en ny medlem och hört av sig till terminsmedlemmar för att säga att deras medlemskap
har löpt ut.
Suppleant
Sekreterare berättade om det som suppleant hade skrivit om i sin rapport, att huvudlärarna på de
relevanta kurserna på Statsvetenskapliga institutionen ska informera ettorna om dessa på nästa

vägvalsmöte.
§7 Diskussion
a) Årsmöte
Ordförande kommer starta mötet, sedan kommer Sekreterare kolla röstlängden och Kassör
kommer presentera budgeten. Ordförande berättade att hon kommer ha möte med årsmötets
sekreterare Matthias Ekström. Årsmötets ordförande behöver ha en dator framför sig som vi
kan koppla till projektor för att kunna visa alla dokument.
Emil Petersson kom till styrelsemötet klockan 18.03.
b) Kårföreningar
Ordförande informerade om mötet om kårföreningar. Ett krav för att vara en kårförening är att
50 % av alla medlemmar i en kårförening måste vara medlemmar i kåren, så föreningens
uppgift skulle vara att värva medlemmar till kåren. Det som kårföreningar då skulle få i
gengäld skulle vara att kunna hyra lokaler gratis, få gå på utbildningar samt slippa redovisa
aktiviteter till Folkuniversitetet. Är en förening inte en kårförening får den inte vara en del av
SAMSEK eller söka pengar från dem. Förslaget om kårföreningar diskuterades. För tillfället
får vi invänta det reviderade förslaget.
Utspark
Som vanligt så är det svårt att anordna någon formell ceremoni eftersom det är svårt att
säga vilka studenter som tar examen som är i Uppsala. Det vi kan göra är att ha någon
avslutningsfest och om vi vill ha något mer formellt så kan Helena Grusell ordna detta. Vi
diskuterade hur detta skulle kunna se ut. Som Programrådsrepresentanter kan Sekreterare
och Suppleant prata med Helena om detta.
§8 Övriga ärenden

Ordförande sa att de presenterade föreningen under Utveckling A och några studenter sa att de ville
bli medlemmar. Suppleant sa också att han och Sekreterare kommer prata om programmet på
universitetets info-dag 3 mars.
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Vi bestämmer inte datum för möte eftersom styrelsen kommer att se annorlunda ut.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.43.
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