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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 18 mars 2013,
klockan 08:45. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Matthias Ekström, Anna Magnusson, Linnea Rolfhamre, Eric Åhlin, Bauke de
Jong,
§ 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 Linnea Rolfhamre till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med bordläggning av §5, §6b, §6d, §7
§5 Föregående protokoll
Bordläggs till nästa möte.
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Kommande aktiviteter
Betalningen till kryssningen ska in nu i veckan för att det ska kunna
ska gå av stapeln.
b. UPaD på Valborg
Ideer på ett tält på Ekonomikum-fältet skulle kunna vara någonting,
men något uppstyrt känns orealistiskt då alla vanligtvis är spridda åt
alla håll. Någonting mer informellt är mer av en möjlighet. Att agera
samlingspunkt skulle vara en tanke.
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c. Studiebesök UD
Svar om bidrag från Samsek för reseersättning till studiebesöket
kommer nu i nästa vecka. Försäljning av biljetter till studiebesöket
borde ske snarast.
d. UPaDs sångbok
Ett bra initiativ, förhoppningsvis klart inför insparken!
e. Övriga punkter
Ett aktivitetsmöte ska kallas inom en snar framtid.
b. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll.
Bordläggs.
a. Nyhetsbrev
b. Återkoppling till Louise
c. Långsamma hemsidan
d. Övriga punkter
c. Rapport från Vice Ordförande:
a. Bilaterära samtal med Pax et Bellum
Har inte ägt rum, bordläggs till nästa möte.
b. Peace week
Kommer att äga rum kring mellan den 6:e - 10:e augusti, vi är
välkomna att delta i eventuella event, ett rollspel verkar vara
planerat.
c. Övriga ärenden
d. Rapport från Kassör:
Bordläggs
a. Ekonomisk rapport
b. Övriga ärenden
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e. Rapport från Ordförande
a. Thomas Ohlson Memorial Conference
Möte äger rum idag så frågan bordläggs.
f. Rapport från utbildningsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
a. Öppettider på biblioteken
Överbibliotekarien tycker att mer öppettider är en bra idé, vi tycker
också att det är en bra idé. Förhoppningsvis tycker alla det och
öppettiderna blir både längre och bättre.
b. Övriga punkter

§7 Diskussionsfrågor
Bordläggs till nästa möte
a. Generellt styrelsearbete och mötesrutin
b. Kommunikation inom styrelsen
c. Facebook som forum: till vad och hur ska det användas?
d. Övrig marknadsföring av events
e. Omfördelning av styrelsemedlemmarnas uppgifter?
f. Övriga diskussionspunkter

§8 Övriga ärende
a. Maillistor
Maillista till Upads medlemmar, Institutionerna borde ordna maillistor
till hela vårt program och inte de som temporärt studerar på den ena eller
andra.
b. Väskor och andra produkter
En kul grej som kan bli verklighet! Beroende på institutionen så kan vi
använda deras paketpriser för våra eventuella produkter.
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c. Namnlappar
Införskaffning av namnlappar till mingel och föreläsningar. Ordförande
kollar upp!
d. Folkuniversitetet
Studiecirklar och ledarskap/ledningsutbildning, Sekreterare kikar på det.
e. Skrivaren
Styrelsen tar saken i egna händer, nu ska den börja fungera! Vi tjatar.
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att preliminärt kalla till ett nytt möte måndagen den 24:e Mars klockan
17:15, ordförande får i uppdrag att boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 09.45.

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

