Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 20:e mars 2015,
klockan 13.15. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget 3,
Uppsala.

§1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 13:24.
§2 Val av sekreterare.
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare.
§3 Val av justerare.
Styrelsen beslutade att välja Mikaela Falkestad
§4 Godkännande av dagordning.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg om punkt 7c och 7d.
§5 Föregående protokoll.
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§6 Rapportering.


Aktivitetsutskottet.
o En ansökan till generalsposten.
o Inte mycket annat att planera mer än insparken och hej-då festen.
o Planerar möte efter tentamen för att planera in kommande, mindre, aktiviteter,
då engagemanget för större händelser varit minst sagt svalt.
o Planerar att inleda samarbete med samvetarna för att ha gemensamma
aktiviteter. Vi är bjudna till deras disko-fest.



Arbetslivsansvarig.
o Almedalen inställd.
o Karriärsdagen, arbetet fortgår.
o Peace Works Workshop: ”Volontärsarbete leder till fred”. Låter som en
intressant workshop, ska kolla om den kan hållas på engelska, för då kan vi

eventuellt ha den workshoppen tillsammans med Pax et Bellum.
o Spånar på att ha ett arbetsmingel med Pax et Bellum i höst. Diskuterar om att
vi skulle behöva ha en workshop i hur man skriver CV och hittar praktikplats.
Skulle kunna bjuda in fackföreningar för att hjälpa oss med detta.
o AIESEC är intresserad av komma till Fredsen för att knyta kontakter med våra
studenter för att hjälpa oss att hitta praktik.


Utbildningsansvarig.
o Planerar en workshop om hur man studerar på universitet i samarbete med
institutionen. Nicklas Karlén vill lära ut hur man läser akademiska artiklar.
o Fredsgasquen 18 april på GH. Börja med internetformulär för att ta in anmälan,
pris 410kr, 130 sittande. Tema Ventian ball.
o Vi bör inskaffa någon form av marknadsförings material. Emil ska göra en
folder med information om vad U-PaD gör.



Vice ordförande.
o Varit på möte med Cory från Folkuniversitetet och Cory anser att vi ska
rapportera in mentorsgrupps möten, dansgruppen och styrelsemöten. Eventuellt
också yogan.
o Väntar fortfarande på svar från JUSEK gällande sponsring av insparken.



Kassör.
o Betala Surftown räkningen som ett utlägg istället från U-PaDs konto för att
slippa bankavgifter.
o Föreningsmingel med EKOSEK och SAMSEK 8e april.
o Framtidsmässa, 21:a april, det finns gratis först till kvarn biljetter till bussen,
som går till evenemanget i Stockholm.
o Aktivstudentmedverkan har en pott på 2 miljoner kronor som vi skulle kunna
söka pengar ifrån.



Ordförande.
o Har jobbat med sångboken.
o Stadgarna är uppdaterade.
o Årsmötes protokoll finns nu på hemsidan.

§7 Diskussion.
a. Ämbetsposter.
Vi ska tillsätta två ämbetsposter: Fotograf och grafisk designer.

b. Inspark.
Louise Grünberg blir vår första general, vi söker en till. En kille skulle vara
bra för genusbalansen och vi har 15 faddrar.
Insparksgasquen är planerad på ÖG.
c. Sångboken.
Ordförande ska kontakta Pax et Bellum hur vi ska gå vidare vad det gäller
sångboken.
d. Överskottet från gasquen.
Styrelsen beslutar att överskottet på 900kr ska gå till avslutningsfesten.

§8 Övriga ärenden.
Inget övrigt togs upp.
§9 Datum för kommande möten.
Nästa möte planeras in till 7/4, klockan 14:15.
§10 Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat: 14:39.

