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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 22 januari 2013
klockan 16.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla torget, Uppsala.
Närvarande: Anton Ingstedt, Eric Åhlin, Matthias Ekström, Lina Nymoen, Anna Magnusson,
Bauke de Jong, Linnea Rolfhamre.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Lina Nymoen till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§6 Rapporter och information
a. Underskrifter från Årsmötet
Krångel med underskrifter har äntligen rett ut sig, kopia ska tas och skickas
till banken och kassör kan nu bli ansvarig för ekonomin.
b. Föreningens ekonomi
a. Resultat från Gasquen
Slutgiltiga resultat från gasquen är inte färdigställt, men resultatet
verkar vara smått positivt.
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c. Rapport från Ordförande
a. Möte med UF, UPS, Pax et Bellum och Föreningen
Samhällsvetarna
En facebookgrupp för planering av framtida projekt mellan
föreningarna har startats. Pax et Bellum var inte närvarande vid
mötet. UPS lyfte frågan om en gemensam styrelseutbildning och tar
det vidare i planeringen själva. UF har erbjudit hjälp med
marknadsföring och allt vad det innebär vid behov. De andra
föreningarna använder google calendar för att samordna sina
evenemang och för att ha koll på varandras, informationsansvarig
tittar närmare på det för att se om även vi borde ha den tjänsten. Det
finns möjlighet att genom andra föreningar få tillgång till lokaler för
föreläsningar och/eller framtida evenemang på andra delar av
universitetets område.
d. Rapport från utbildningsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
a. Nyheter i samband med terminsstart
Inga nyheter
b. Övriga punkter
Programgruppsmöte kommer att ske inom kort. Nästa utskottsmöte
kommer att ske i samband med nästa programrådsmöte.
e. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Utskottsmötet
Mötet skedde tidigare idag, det var både givande och produktivt. En
kryssning och inspark är på gång och planering kommer att ske under
nästa aktivitetsmöte. En pubrunda kommer att äga rum fredagen den
1 Februari.
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b. Arbetsmarknadsdagen med UPS och UF
Kommunikation mellan föreningarna har varit bristfällig, för tillfället
vet inte styrelsen mer än innan men kontakt med UF och UPS
fortskrider. Som det ser ut ligger arbetsmarknadsdagen i ett tidigt
planeringsstadium.
c. Studiebesök UD
Vi väntar på svar från UD, svaret behandlas vid nästa aktivitetsmöte.
d. Föreläsningar RK/Garissa
Röda Korset: På grund av julledighet kommer det att ta lite längre tid
innan föreläsningen äger rum, förhoppningsvis sker föreläsningen
ganska snart, antagligen i deras lokaler och under deras regi med oss
som samarbetspartner.
Garissa: Datum ska fastställas och lokaler kommer att bokas när det
är klart
e. Informellt snack med fräna människor (Anton och Eric)
Långt fram i planeringen, förhoppningsvis kommer det att börja om
2-3 veckor, det finns plats för 8 tillfällen och det är öppet att komma
med förslag på intressanta föreläsare eller branschföreträdare etc.
f. Övriga punkter
Idrottsutskottet fortsätter att planeras. Nästa aktivitetsutskottsmöte
kommer att äga rum om ca. 3 veckor.
f. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
a. Nyhetsbrev
Det första nyhetsbrevet är klart, det ska behandlas i inDesign och
kommer sen att skickas ut till föreningens medlemmar.
b. Återkoppling till Louise
Det kommer att ske.
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c. Övriga punkter
Mejladresser kommer att tilldelas informationsansvarig och
sekreterare.
§7 Diskussionsfrågor
a. Visitkort
Ordförande undersöker möjligheter till att skaffa visitkort
b. UF-gasquen
Ordförande och aktivitetsansvarig kommer som tidigare nämnt att närvara,
Utbildningsansvarig och vice-ordförande kommer också att närvara i
egenskap som privatpersoner.
c. Övriga diskussionspunkter
a. Anslagstavla
Utbildningsansvarig kommer att höra med ansvarig för en
anslagstavla till UPaD.
b. Bilder på styrelsemedlemmar
Vid nästa möte kommer vi att ta bilder för hemsidan.
c. Skrivaren för studenter på fredsinstitutionen
Lyfts på institutionsstyrelsemötet.
d. Dag för bidragssökande
Preliminärt kommer det att ske söndagen den 3:e Februari vid 12.00,
på överenskommen plats.
§8 Övriga ärenden
a. Föreläsning om utvecklingsekonomi, via EcoSek.
Bordläggs till nästa styrelsemöte.
b. Överbokning av salar
Uppkommer problem med överfulla salar kommer det att lyftas vid institutionens
styrelsemöten.
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§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte den 5:e Februari 2013, ordförande får i uppdrag
att boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.47
................................ ................................
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

