Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 9 September 2013,
klockan 20.00. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.

Närvarande: Anton Ingstedt, Eric Åhlin, Linnea Rolfhamre, Lina Nymoen, Anna Magnusson,
Matthias Ekström

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 20.00

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anna Magnusson till justerare

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med ändring av §6.2.1 till §6.1.1

§ 5 Föregående protokoll
Styrelsen tar ställning till föregående protokoll snarast

§ 6 Rapporter
6.1 Kassör
Vi kan med glädje välkomna 35 nya medlemmar i föreningen och c:a 30 har betalat hela
insparkspaketet. Vidare har vi fått in de flesta betalningarna för togamiddagen. Betalningar har
också börjat kommit in för gasquen. Diskussion förs gällande Toga-middagen och vad vi kommer
att få betala Göteborgs nation för.

Living with gick med överskott och den summan ska återbetalas. Hittills har reseersättning från
oss inte använts men vi ser anledningar att behålla den posten framöver, eftersom det kan bli
aktuellt senare.

6.1.1 Ekonomiskt resultat från Insparken
Kvitton från insparken har börjat kommit in, ett sista datum för inlämning av kvitton
kommer att utlysas för att insparksresultatet ska komma med i sluresultatet för september.

6.2: Aktivitetsutskottet
6.2.2 Samarbete UPS
Diskussion förs gällande UPS erbjudanden att samarbeta med deras föreläsningsserie och
eventuella framtida event. Vice-ordförande kontaktar UPS för mer information.
6.2.3 Gasquen
Gasquemöte äger rum imorgon. Sista betalningsdag är den 18/9. Maxantalet gäster är 290
personer och 80% av alla på gasquen ska ha nationsleg. Diskussion förs gällande syftet
med insparksgasquen rörande inbjudningar till utomstående. Vidare sköts släppet av
Norrlands och det är deras släpp på alla sätt, gasquebesökarna har en reserverad bar fram
tills dess att släppet öppnar.
6.2.4 Övrigt
6.2.4.1 Militärtolkarna
Ordförande informerar om kontakt med tolkskolan. Ett framtida samarbete är på
gång.
6.3: Utbildningsutskottet
En skrivelse har gått ut till statsen gällande svenska och engelska som program-språk då delar av
metodkursen är svenskspråkig. Detta kommer att läggas fram under mötet nästa veckan. Fortsatt
press läggs på tentaåterkoppling. Vi har fått en efterträdare för Jan Ångström vid namn Lisa
Hultman. Utbytesprogrammet skjuts upp ett tag till, regelrätta utbyten kommer nog inte att vara
igång förrän tidigast 2014-2015. Gällande praktik på fler terminer så kommer det att tittas
närmare på av institutionen. Programrådsmötet har skjutits upp.
6.3.1 Utskottsmöte 6/9
Utbildningsansvarig går igenom senaste mötet, se handlingar på hemsidan.
6.3.3 Övrigt
Kvällsplugg är på gång, vi har tre intressenter för att driva det framåt. Mentorsprogrammet
är eftertraktat men inte ordnat, det tas upp på ett senare möte vid utskottet.
§ 7 Övriga ärenden
7.1 Nya Revisorerna
Förfarande gällande avsaknad av valda revisorer är ovisst. Vi kommer att föra fram det till
årsmötet och låta dem avgöra om de nya kandidaterna kan antas.

7.2 Årsmötet
Ordförande ser till att kallelse kommer ut liksom att en sal ordnas, om möjligt, vid ekonomikum.
§ 8 Nästa möte
Detta var det sista reguljära styrelsemötet fram till årsmötet.
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 21.40
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