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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 22:e april 2015,
klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Sanna Forsberg, Emil Petersson, Mikaela Falkestad, Johanna
Lannerstedt, Vera Lundán, Alexander Jansson Winge och Lars Fagernäs.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 16:17.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Johanna Lannerstedt till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägget av diskussionspunkt 7.a och 7.b.
§5 Föregående protokoll
Finns ej.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
• Uppdatera riktlinjer
o Förenkla arbetet kring kallelser till möten och utformningen av mötesprotokoll.
• Intyg till föreningsaktiva
o Det ska skapas mallar som ska förenkla denna process, just nu finns det inga.

Vice Ordförande
• Kårföreningar
o Det förslaget som ligger nu är att om man inte är kårförening så kommer man inte
kunna söka projektpengar från SAMSEK, men annan typ av bidrag.
• Styrelsemingel
o Generellt dåligt engagemang i sektionens studentföreningar. Förslag på mer
samordnade evenemang, löser dock inte det individuella engagemanget i
föreningarna. En idé är att vara mer direkt i sin kontakt med medlemmarna, fråga
personer personligen om de vill ta ansvar i utskotten.
Kassör
• Föreningens finanser
Utbildningsansvarig
• Samarbete med Föreningen Samvetarna gällande föreläsningar
• Mentorsgrupp
o Det är ett problem att engagera folk till mentorsgrupperna i kursen i Utveckling A.
Arbetslivsansvarig
• Karriärdagen
o Den genomfördes under dagen och det var lyckat! Bra uppslutning på förmiddagen
men avtog efter lunch.
•

What Comes Next
o Samarbete med UPS och Föreningen Samvetarna är i planeringsfasen inför hösten.

•

Academic Journal

•

Arbetsmarknadsmingel
o Mini-karriärdag tillsammans med Pax et Bellum.

Aktivitetsansvarig
• Insparken
o Har nu nog faddrar nu och ett preliminärt schema. Ansvarsområden är fördelade.
Försöker värva ytterligare en general.
• Hejdå-fest
o Planerad till slutet av maj, eventuellt 29:e.

Informationsansvarig
• Mejl gällande alkoholföreläsning
o Superintressant, men tyvärr lite för kort framförhållning.
• Informationsmail
o Det ska innehålla info om följande: insparken, hejdå-festen, mentorsansökan,
utskottsmöten och ”What Comes Next”.

Sekreterare
• Justering av protokoll
o Var hård på stavning och ta det på fullaste allvar.
Suppleant
Inget att rapportera.
§7 Diskussion
a) Samläsningsmöte
b) UPaD-identitet

o Släpp inte ynglen efter insparken, utan anordna små aktiviteter. Eventuellt
kontakta någon som håller på med PR och se om de skulle kunna hjälpa oss att
väcka engagemang.

§8 Övriga ärenden
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är inbokat till 11/5 kl. 16.15
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.54
Ordförande

Vid tangenterna
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