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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students’ Association den 27
Augusti 2012, Department for Peace and Conflict Research, Sal 12.
Närvarande
Ordförande, Louise Andrae
Vice Ordförande, Susanna Edström Johansson
Sekreterare, Angelica Johansson
Kassör, Eric Åhlin
Utbildningsutskottet Anton Ingstedt
Informationsansvarig, Mimmi Granat
Aktivitetsansvarig, Karin Uggla

§ 1 Mötets öppnande
Louise hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, kl. 10.00

§ 2 Val av ordförande
Styrelsen beslutade att välja Louise som ordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Angelica att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att välja Mimmi att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
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§ 5 Föregående protokoll
Louise föredrog föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte 2012-05-23
och lägga det till handlingarna.

§ 6 Rapporter och information
a) Öppnandet av Bankkonto
Underskriva protokoll för att få öppna bankkonto.
Styrelsen kan fatta ett tillfälligt beslut om att ge Ordförande och Kassör fullmakt att
sköta bankärenden istället för utgiftstak.
Revision: Uppsala Ekonomernas Revisorer är intresserade över att föra föreningens
revision.
b) Insparken
Går enligt plan.
Styrelsen beslutar att lägga budget på 50kr/ deltagare vilket blir max 2600 kr.
Överskottet går tillbaka till UPAD.
Uppgifter som behövs för att värva medlemmar är personnummer, namn, e-mail och
telefonnummer.
c) Möte med Hans Blomqvist om Utvecklingsstudier
Ordförande, Vice Ordförande och Utbildningsutskottet träffade Hans Blomqvist i
början av sommaren. Om förslag att Utvecklingsstudier att slås ihop med
Statskunskap. Styrelsen kommer att följa upp detta.
d) Leveransen av grafisk profil och hemsida
Alla medlemmar i styrelsen har tillgång till hemsidan.
Styrelsen har tillgång till den grafiska profilen
e) Annan ev. information om sommarens arbete
Ordföranden har eventuellt hittat UPAD’s första föreläsare.

§7 Diskussionsfrågor
a) Värvande av medlemmar, gamla som nya studenter
Värvning av medlemmar kommer att påbörjas när föreningens bankkonto är
öppnat och i samband med Gasque-biljett försäljningen.
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b) Planering och ansvar för gasquen på Smålands den 12/9-2012
Aktivitetsutskottet har skapat ett gasque-utskott som hjälper till med
planeringen av gasquen. Anna Magnusson är Toastmaster, Karin Uggla och
Moa Sjöborg är sångansvariga. Aktivitetsutskottet sammankallar snarast till
ett möte för att planera gasquen.

c) Föreningens administration; hemsida, email
Sekreteraren måste ha en egen mailadress.
Informationsansvarig har fullt ansvar för hemsidan men får samtidigt
delegera om hjälp behövs. Medlemsregister på G-mail.

d) Framtida aktiviteter?
Värvning till Utbildnigssutskottet, förslag två representanter från första
årskullen samt nya årskullen.
Nyhetsbrev med kommande föreläsningar.

§ 8 Beslutsfrågor
a)Beslut om att låta Eric teckna högre belopp än 500kr
o

Styrelsen beslutade att föreningens kassör Eric Åhlin (
för föreningen hos Danske Bank.

o

Styrelsen beslutade att föreningens kassör Eric Åhlin (
) samt ordförande Louise
Andræ (890429-0320), för att kunna öppna föreningens bankkonto och ordna
inbetalningsrutiner för medlemmar samt andra administrativa rutiner, får fullmakt att teckna
föreningens firma fram till nästa årsstämma. Redovisning av utgifter sker i sedvanlig ordning
vid påföljande styrelsemöte.

) får uppdrag öppna bankkonto

b) Föreningens representation i programrådet
Styrelsen beslutar att tillsvidare har Anton Ingstedt som ordinarie och
Susanna Edström Johansson som suppleant till programrådet.

§9 Övriga ärenden
a) Bokföringen kommer tillsvidare att föras i excel men i framtiden kommer det att
behövas bokföringsprogram.
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b) Aktivitetsutskottet kommer att utlysa ämbetsposter.
c) Informationsansvarig söker en ämbetesperson för att ansvara för
föreläsningsutskick och styrelsen beslutar att utlysa posten om ungefär en månad.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att ha ett nytt möte tisdag den 18 september, kl. 15.15. Louise får i uppdrag
att boka lokal och utlysa det.

§ 11 Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 11.29.

................................ ................................
Ordförande

Vid tangenterna

................................
Justerare
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