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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students' Association den 19:e november 2015,
klockan 17:45. 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 18:22.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Nadja Drott till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av diskussionspunkt 8.1.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll från 1/10, 15/10 5/11 till handlingarna.
§6 Ordförande informerar
Intyg till faddrar utskickade!
Återuppta kontakten med statsstyrelsen.
Vi har fått två skrivelser gällande praktikplatser.
Något till nyhetsbrevet?
What comes next

Skidresan
Vintergasquen

§7 Rapporter
Vice Ordförande
•

Ingen uppdatering vad gäller Rysslandsstudiers och deras uttalande om att ta över alla
fredsens lokaler.

•

Samhällsvetarna har bestämt sig för att bli en kårförening.

•

Om vi sparar medlemsuppgifter digitalt och delar dem med kåren så måste medlemmarna
meddelas.

•

Studenthälsan ska ha en workshop i stresshantering.

Kassör
Köpte inte en ny roll-up väska då frakten var ett ockerpris.
Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
Arbetslivsansvarig
•

Academic Journal tar form.
o Det var bra uppslutning och det var representation från både PAX och UPaD.

•

Fredsgasquen lever vidare.
o Planeringen är igång men vi väntar med att dra igång det stora arbetet till efter
Vintergasquen.

•

Sponsring söks till Karriärdagen.
o Sponsring kan vara bra så man slipper bli återbetalningsskyldig om man skulle gå
plus, så att evenemanget kan bli självgående.

•

What Comes next, dålig uppslutning och mixade känslor.

o Nya tag inför sista tillfället den 7/12. Nu ska vi se till att det kommer folk den här
gången. Dock ska vi rekommendera att ”What comes next” ska läggas ner till nästa
termin då det är så lite uppslutning.
Aktivitetsansvarig
•

Skidresa.
o Stort muntligt intresse men lågt bekräftat intresse.

•

Vintergasque
o Inget tema än.
o Bokat på VG.
o Biljetterna kostar 380kr per kuvert.
o Plus 3000kr i fasta kostnader.
o Plus 1000kr för 02-släpp.
o 20kr subventionerat pris för UPaD medlemmar, vilket betyder att priset för
sittningen kommer bli 360kr för medlemmar.

•

Lyckad pubrunda!
o Det var roligt.

Informationsansvarig
•

Inte närvarande.

Sekreterare
•

Inget att rapportera.

§8 Diskussion
•

EU-projekt. Det finns pengar att söka om man vill anordna projekt med resor för att
jobba med pluggrelaterade frågor. Dock ska det vara icke strukturerad inlärning, inte
skol format. Kan vara typ workshops och liknande. Eu programmet heter Erasmus +

§9 Övriga ärenden

§10 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa möte planeras in till den 3/12 klockan 17:45.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.12
Ordförande

Vid tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

