Protokoll Styrelsemöte 13
2013-03-04

Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 4 mars 2013,
klockan 15:15,. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Eric Åhlin, Bauke de Jong, Matthias Ekström, Linnea Rolfhamre, Lina Nymoen,
Anna Magnusson (lämnar mötet vid 15.55), Anton Ingstedt (lämnar mötet vid 16.40).
Adjungering av Caroline Blomberg (adjungerad 15.35 för §6b).
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 15.35
§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 med tillägg av styrelsespex §8a och
adjungering av Caroline Blomberg för rapport från statsvetenskapliga institutionen §6b.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen har inte fått ut föregående protokoll och godkänner det vid nästa möte.
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Kommande aktiviteter
Kryssning och alla andra planerade aktiviteter är på gång. UD har
inte återkommit med svar om en utökning av antalet platser för
studiebesöket den 8:e April, bidrag till resor ska sökas från Samsek.
b. Anna-Maria Corazza Bildt
Verkade intresserad av att vara en del av vår intervjuserie, UF är
intresserade av hennes medverkan och vi ska undersöka det
samarbetet. Hon återkommer om när en resa till Uppsala passar in i
hennes schema.
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c. Övriga punkter
▪ Styrelseutbildningen
Torsdag den 14:e mars i studiefrämjandets lokaler följt av
middag på stocken för den som är intresserad.
b. Rapport från statsvetenskapliga institutionen – Caroline Blomberg.
a. Verksamhetsplanen
Undervisningsbesparingar kommer att få negativa effekter på
undervisningstid, seminarier och kursutbudet - som är under
revidering. UPS-skrivelse om biståndsansökan för att starta ett
mentorsprogram där äldre studenter hjälper yngre studenter under
första terminen, är det aktuellt för oss? Styrelsen tänker på saken.
b. Statsvetenskapliga föreningen
Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala lyfte upp samarbete vilket
vore bra för att få tillgång till föreläsare och de stöttar gärna initiativ
som har statsvetenskapliga intressen.

Caroline Blomberg lämnar mötet 16.00
c. Rapport från utbildningsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
a. Utbildningsutskottsmöte
Diskussion om tillgängliga pengar till ansökningar hos Samsek, och
vad som är lämpligt och mindre lämpligt att söka pengar för. En mall
för bidragsansökningar från Samsek har blivit gjord för att allting ska
gå rätt till, den väntar nu på godkännande.
b. Styrelsemöte på freds
Verksamhetsberättelse och budget är godkänd och allting ser bra ut
för verksamheten. Practitioners Program är nu godkänt, Pax et
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Bellum och UPaD medverkar för att få in praktiska kontakter, en
person rån fredsinstitutionen kommer att utses för att arbeta med
detta. Mastersnivån fick mycket hög kvalitet och kandidatnivån hög
kvalitet på årets utvärderingar. En egen metodkurs kan bli relevant
framöver, för närvarande är alla metodkurser på universitetet på cnivå på svenska, vi jobbar för en förändring för alla internationella
studenter där ute.
Gällande gender-undervisning så lyftes det även på det här mötet,
beslut gällande 15hp kursen kommer att tas under hösten men
intresset för att integrera gender i undervisningen i stort är
fortfarande starkt hos studenterna.
c. Övriga punkter
 En ny Dag Hammarsköld professor eftersöks
 Professorer kommer att genomföra gästföreläsningar under
våren.
 En fredsfestival kommer antagligen att äga rum mellan den
6:e och 10:e augusti, under tiden kommer Dag
Hammarsköld Foundation att ha sin årliga föreläsningen.
Artistuppträdanden är ett faktum. DPCR kommer även dom
att ha saker på gång och UPaD kommer att vara inblandade
på något hörn om vi vill!
 Information om Wi-fi och studenttillgänglighet till
studentloungen på DPCR kommer att komma framöver,
överlag kommer nog området att förbättras.
 En grupp ska sammansättas tillsammans med studenter för
att se över nuvarande och eventuella framtida kurser.
d. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll.
Informationsansvarig ligger på sjukhus, styrelsen önskar honom lycka till
med sitt knä.
a. Nyhetsbrev
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b. Återkoppling till Louise
c. Marknadsföring av olika events: vilka ska vi marknadsföra och
hur?
d. Långsamma hemsidan
e. Övriga punkter
e. Rapport från vice ordförande:
Ingenting att rapportera
a. Övriga ärenden
f. Rapport från Kassör:
Ingenting att rapportera
a. Övriga ärenden
§7 Diskussionsfrågor
a. UPaD på Valborg?
Borde UPaD anordna någonting under valborg, är det aktuellt? Vi hör med
aktivitetsansvarig.
b. Övriga diskussionspunkter
”Mentorsmingel” – informella möten med erfarna människor! Skulle kunna vara
en jättebra ide för framtida aktivitet. Någonting att titta på!
§8 Övriga ärenden
a. Upads fredsgasquespex
Vi kommer att anordna ett spex för fredsgasquen där alla medlemmar är välkomna
att medverka, ett datum kommer att utannonseras via facebook. Den 16:e kommer
mötet för planeringen att äga rum, tid: efter lunch.
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte måndagen den 18:e Mars 2013 16.15, ordförande
får i uppdrag att boka lokal och utlysa mötet.

§ 10 Mötets avslutande
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Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 16.50.

................................ ................................
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

