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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 1:a oktober 2015,
klockan 17:30. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.

Närvarande: Sofia Carlsbrand, Lars Fagernäs, Johanna Lannerstedt, Sanna Forsberg, Emil
Petersson, Alexander Jansson Winge och Nadja Drott.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17:41
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emil Petersson till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägget av diskussionspunkt 7.1 och 7.2.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att de tre föregående protokollen läggs till handlingarna.
Ordförande Informerar
• Vi ska kontakt med Pax för att etablera kontakt med den nya styrelsen. Johanna och Emil
blir utsedda till att göra detta.

§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande

Inget att rapportera.
Vice Ordförande
• Alumniföreningen
Deras mål är att utvidga deras medlems bas, man behöver bara ha läst 7,5 poäng vid
institutionen för att gå med och det kostar inget. Deras mål är att fungera som ett
kontaktnätverk för tidigare studenter. De är intresserade av ”What comes next” och
karriärdagen. De har också egna aktiviteter som de välkomnar oss att delta i och att gå med i
föreningen.
• Vill bli SAMSEK representant.
Diskussionen kommer tas upp under punkt 7.1
Kassör
• Hur vi förhållit oss till budgeten och vad vi ska göra med övriga överskott.
Se diskussionspunkt 7.2
• Godkännande av utbetalningar – Gasquebetalningen till nationen
Styrelsen beslutar att godkänna en utbetalning till Östgöta nation på 39 517kr för
insparksgasquen.
• Kontanter i UPaD-kasan.
Styrelsen godkänner en liten kontantkassa för tillfällen då vi behöver växel.

Utbildningsansvarig
• Rörelse på Statsinstitutionen
Ny lektor för utvecklingsstudier Elin Bjarnegård och den nya prefekten Per-Ola Öberg lovar
förbättring.
Magnus Öberg från Fredsen har varit i diskussion med Per-Ola så fort han tillträdde för att
trycka på hur missnöjda kandidatstudenterna varit med utvecklingsstudier och att detta
problem måste tas itu med.
• Uppdateringar från Fredsstyrelsen

Institutionen har fått ett externt bidrag på 15miljoner kronor för forskning från Riksbanken.
Dock inbär detta att Fredsen måste betala till universitetet för att kompensera detta.

Det är på förslag att det ska införas att uppsatspris för kandidatuppsatser i fred- och
konfliktstudier.
• Ny styrelse i Pax
Denna styrelse verkar väldigt engagerad och vill ta kontakt med oss för att arbeta tillsammans i
framtiden. Tillexempel med karriärdagen. De verkar väldigt vettiga.
• SAMSEK
Har sponsrat oss med 1000kr för fika till mentorsgrupperna.
Arbetslivsansvarig
• Karriärdagen
Det är i startfållan och UPS och Samvetarna är på för ett möte, inväntar dock svar från UF.
• What comes next?
Första föreläsningen är den 12/10 och hålls av ST-student.
• Studiebesök
Aktivitetsansvarig
• Utskottsmöte
Inga yngel kom p.g.a. tentastress.
o Halloweenfest
Datum satt till 31/10
o Pubrunda
Ansvarsperson söks, helst yngel. Tema Hollywood.
o Vintergasque
Vi behöver folk som vill styra detta, vårt kära generalpar vill fortsätta jobba ihop och

har anmält intresse för att jobba med gasquen.
• Musikhjälpen.
Informationsansvarig
Inget att rapportera.
Sekreterare
• Förslag om att i samband med varje UPaD-event informera om vad som händer här näst i
föreningen.
Suppleant
Inget att rapportera.
§7 Diskussion
1. SAMSEK
Vi har etablerat kontakt med ordförande i SAMSEK. Nu är det dags att vi tillsätter en
representant och Johanna Lannerstedt en föreslagen representant. Två andra namn är
uppe för diskussion och Nadja Drott är villig att hoppa in om ingen annan har möjlighet.
2. Ekonomiska rapport
Vi ligger i nuläget 9494,21kr plus i budgeten. Detta måste återinvesteras i föreningen
innan december månad. Det känns inte värt att bara slösa bort alla pengar så om vi inte
kan investera pengarna till något vettigt fram till dess är vi beredda att försvara det på ett
årsmöte.
§8 Övriga ärenden
Kårföreningar, vi lever fortfarande i ovetskap.
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Näste möte bokas in till torsdag den 15/10 klockan 17:45.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.50

Ordförande

Vid tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

