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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 26:e maj 2015,
klockan 12.30. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Lars Fagernäs, Johanna Lannerstedt, Sanna Forsberg och Emil
Petersson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 12:42
§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 tillägg av diskussionspunkt 7.1.
§5 Föregående protokoll
Ej justerat, beslutas om att lägga till handlingarna vid nästa möte.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
Inget at rapportera.
Vice Ordförande
Deltagit på möte gällande biblioteksflytt och fått information att den påbörjas i mitten av januari
2016.
Kassör

Inget att rapportera
Utbildningsansvarig
• Mentorskapet lever vidare.
Ett informationsmöte kommer att hållas strax innan sommaren.
• Utvärdering av utvärderingarna, Uppsala Studentkårs Studiebevakare för
Samhällsvetenskapliga sektionen, Begmo, vill veta mer.
Vi ska informera om hur våra utvärderingar fungerar.
Arbetslivsansvarig
• Arbetet med Karriärdagen närmar sig sitt slut.
• Vad som händer här näst med ”What comes next”.
Aktivitetsansvarig
Emil Petersson anslöt till mötet klockan 13:00.
• Insparken
Vi anser att det inte är okej att faddrar köper ut under insparken, vilket ska förmedlas till samtliga
faddrar. Allting gällande resterande planering av insparken går bra.
Informationsansvarig
Inget att rapportera
Sekreterare
• Korintkort blir kort sagt svårare än väntat. Det kommer inte gå att införskaffa ett till UPaD.
Suppleant
Inget att rapportera
§7 Diskussion
7.1 Utvecklingsstudier
Studenter från Utveckling B vill yttra sina åsikter till institutionen på ett möte som blivit
utlovat, men institutionen verkar nu ställa in mötet. Då det är en brist på respons från

Statsinstitutionen så vill några studenter anmäla institutionen för de brister som finns till
Universitetskanslersämbetets juridiska avdelning.
§8 Övriga ärenden
• Fönster går inte att öppna på institutionen och när vi frågade om detta så blev vi meddelade
att det inte går på grund av säkerhetsskäl. Vidare blev vi meddelade att om vi vill släppa in
luft får vi öppna dörren som leder ut mot innergården på taket. Den är dock larmad kvällstid
och går således inte att ha öppen efter klockan 18.00.
Nadja Drott anslöt till mötet klockan 13:50
• Se till att all information kommer ut till de nya programstudenter gällande insparken, även
de som antas dagarna innan programmet startar.
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Tiden för nästa möte kommer bestämmas i Facebook gruppen men mötet kommer vara i augustiseptember.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 13.57
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