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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students’ Association den 18
september 2012, Department for Peace and Conflict Research, Sal 4.
Närvarande
Ordförande, Louise Andrae
Vice Ordförande, Susanna Edström Johansson
Sekreterare, Angelica Johansson
Kassör, Eric Åhlin (Ankom kl: 16.10 )
Utbildningsutskottet Anton Ingstedt
Informationsansvarig, Mimmi Granat
Aktivitetsansvarig, Karin Uggla
Suppleant Matthias Ekström
§ 1 Mötets öppnande
Louise hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, kl. 16.04.
§ 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 Matthias att justera protokollet
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§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§ 5 Föregående protokoll
Louise föredrog föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte 2012-08-27 och
lägga det till handlingarna.
§ 6 Rapporter och information
a) Insparken och gasquen
Insparken och gasquen är nu avslutade men efterarbete kvarstår. Aktivitetsansvarig
ska göra en utvärdering samt samla ihop resterande kvitton.
Förslag till nästa år; Gå på ”Insparks information om nollnigsvett”

b) Rapport om bankkonto, revision samt bokföringsprogram
Bankkonto är öppnat men bankgirot kommer förhoppningsvis snart.
Ordförande och Kassör rapporterat mötet med revisorerna som lyckat.

c) Föreningens ekonomi efter insparken och gasquen
UPAD väntar på resterande kvitton och räkningen från Smålands men enligt
beräkningarna så har UPAD hållit sig under budget.
Till nästa gång ska vi hålla bättre kassarutiner och minska kontanthantering samt
eventuellt hålla ett möte innan försäljning av biljetter.

d) Rapport från programrådsmötet
a) Utbytesstudier: Programrådsmötet har verkligen tagit till sig kritiken om
utbytesstudier som kom upp förra terminen. Helena Grusell har skickat ut
information om utbyten med olika universitet och förhoppningsvis kommer
utbyten i Fred och Konflikforskning B kunna fungera till HT 2013.
b) Skuggare: Programmet kommer inte ta in studenter som har skuggat programmet
utan tar in ett överintag via ordinarie antagning.
c) Programutvärdering: Hans Blomqvist sammanställer utvärderingarna från VT
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2012, utbildningsansvarige får veta mer vid nästa programrådsmöte.
d) Praktik: Informationsmöte för år 2 kommer förhoppningsvis äga rum i november.

e) Förfrågan om samarbete från fackförbundet ST
ST kan anordna föreläsningar och arbetsmarknadsmingel samt studiebesök.
Vice Ordförande får i uppdrag att kontakta ST för att få mer information.

§7 Diskussionsfrågor
a) Uppstart av utskotten
Förslag om att sätta alla rekryteringsmöten för utskotten relativt nära i tiden för att
kunna rekrytera så många som möjligt.
Det finns behov att komma igång med Utbildningsutskottet samt att rekrytera runt fem
personer snarast.
Utbildningsutskottet kallar till rekryteringsmöte på tisdag 25 september.
Aktivitetsutskottet ämnar kalla till möte snarast.

b) Framtida aktiviteter
Förslag på middag för att skapa band mellan årskullarna.
Konkreta förslag: Karaokekväll på Göteborgs Nation samt studiebesök på Tolkskolan i
Uppsala.

c) Framtida samarbeten med andra föreningar
Förslag på att UPAD bjuder in UPS, Pax et Bellum samt UF till en informell middag
för att bygga personlig kontakt och samarbeten.
Vice Ordförande får i uppdrag att kontakta dem om detta.

d) Höstens årsmöte
Styrelsen föreslår den 7 samt den 14 november som möjliga dagar att hålla årsmöte.
UPAD saknar en valberedning och måste tillsätta en sådan. Styrelsen föreslår att tre till
fyra personer sitter i valberedningen. Önskvärt någon med insikt i styrelsearbete.
Styrelsen beslutar att fatta beslut om detta inom den närmsta veckan.
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e) Tillsättandet av ämbetspersoner
Informationsansvarige får i uppdrag att utforma uppgifter för en ämbetsman.

f) Blogg där medlemmar på utbyte, praktik och liknande kan skriva om sina
erfarenheter
Förslag på att utvidga hemsidan för att inkludera en blogg för utbytesstudier samt
praktik.

§ 8 Beslutsfrågor
a) Beslut om inköp av bokföringsprogram
Styrelsen beslutar om att ge Kassören mandat att inhandla bokföringsprogram.
§9 Övriga ärenden
Förslag på att UPAD skapar ett event med grupper som Latin Amerikanska Grupperna,
Amnesty, Svenska kyrkan, Röda Korset etc. att presenterar sina presentationer för att ge våra
medlemmar möjligheter att engagera sig.
§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att ha ett nytt möte den 10 oktober kl. 16.00 Ordförande får i uppdrag att
boka lokal och utlysa det.
§ 11 Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 17.40.

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

Vid tangenterna

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