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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 20 maj 2013,
klockan17.00. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Sofie Carmlind (adjungerad 17.00), Emil Petersson (adjungerad 17.00), Emma
Isaksson, Linnea Rolfhamre, Lina Nymoen, Eric Åhlin, Anna Magnusson, Matthias Ekström,
Bauke de Jong, Anton Ingstedt
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.05
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emma Isaksson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att ta ställning till protokollet på nästa möte.
§6 Välkomnande av ny styrelsemedlem
Efter en round-five så hoppas vi att den nya informationsansvarige känner sig välkommen till
styrelsen.
§7 Rapporter och information
Styrelsen beslutade att adjungera Emil Petersson och Sofie Carmlind
a. Generalerna rapporterar
a. Avrapportering från insparksgruppen
a.i. Hur långt har ni kommit och hur mycket är kvar att göra?
a.ii. Omfattning: Hur lång blir insparken?
Den organiserade insparken blir två veckor lång med start på
introduktionsdagen. Efter de två veckorna kommer stadskampen att
fortsätta fram till gasquen med en träff i veckan med faddrarna.
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a.iii. Utformning: hur kommer insparken se ut?
Generalerna presenterade planerna för nollningen och de tänkta
aktiviteterna. De kommer att erbjuda de nya studenterna hjälp med att
skriva in sig på nation och betalning för gasque. Temat blir krigare med
fyra grupper med varsin kapten och varsitt undertema.
Andra veckan måndag: Vår chans att informera om UPaD, rekrytera
mera!
a.iv. Budget
Generalerna presenterade planerade inköp och budgetplanering.
a.v. Övriga frågor
Gasquen, vad gäller: Fredag den 27:e på Norrlands Nation med 04släpp. Kontakten på Norrlands vidarebefodras till generalerna.
Kontaktperson för snabb kommunikation: Informationsansvarig kommer
att vara den huvudsakliga knytpunkten mellan generalerna och UPaD.
Presentation: Delar av styrelsen presenterar UPaD före att generalerna
kör sitt på introduktionsdagen.
(Emil Petersson och Sofie Carmlind lämnar mötet 17.40)
b. Rapport från Kassör
a. Ekonomisk rapport
Allting ser bra ut, ska utforma nollningsbetalningarna framöver.
b. Övriga ärenden
c. Rapport från Utbildningsutskottet
a. Kommande aktiviteter och terminsslut
Kåren vill att alla studenter ska ha tillgång till alla campus, men det blir inga
fler utskottsmöten.
b. Övriga punkter
Peace week: Vår hemsida kommer att användas för marknadsföring av peace
week, och planeringen med det hela fortskrider.
d. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Kommande aktiviteter och terminsslut
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Det sista aktivitetsutskottsmöte för att utvärdera terminens arbete sker den 27
maj. Den 29 maj blir det grillning!
b. Övriga punkter
Veterandagen:Viktigt att hitta veteraner som vill vara med!
Sångboken: Engagerade personer behövs! Ett datum till sångboksworkshop
behövs, preliminärt sker det nästa termin under insparken.
e. Rapport från Vice Ordförande
a. Folkuniversitetet
Kommunikationen fungerar bra, loggan är uppe på hemsidan och vi har två
studiecirklar anmälda.
b. Övriga ärenden
Möte för riktlinjer för medlemskap sker den 22:a maj 12.00.
§8 Diskussionsfrågor
a. Informationsansvariges introduktion
Dropbox, Mailchimp, Websida och resterande konton ska överföras och
fixas. Vidare informerades informationsansvarig om de arbetsuppgifter som
finns och de planer vi har för framtiden. Bloggen lyftes som en viktigt punkt,
liksom nyhetsbrevet som skall ut snarast!
b. Övriga diskussionspunkter
§9 Övriga ärenden
a. Tolkskolan
De vill ha samarbete för att informera om tolkskolan, en
föreläsningssituation kanske skulle vara lämpligt? Ordförande
hanterar fortsatt kontakt.
b. Praktikmässa
Pengar har sökts från Samsek via projektansökan, preliminärt är
datumet satt för den 17:e september.
c. Hemsidan
Uppdatering av insticksprogram och teman måste ske därför måste vi
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göra backupen så snart som möjligt!
d. Kalender
Finns på hemsidan, där kan det snabbt läggas in en uppdatering där
för våra medlemmar

.
§ 10 Nästa styrelsemöte
Inför årsmötesmöte sker den 28:e maj, 16.15, ordförande får i uppdrag att sammankalla mötet
och boka lokal.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.35
..............................
..
Ordförande
..............................
..
Justerare

...............................
.
Vid tangenterna

