UPaD – Aktivitetsutskottet
Protokoll aktivitetsutskottsmöte 25/10-13, 17.15
Plats: UPaD - rummet
Närvarande: Beatrice Schönning, Vera Lundán, Sofia Carlsbrand, Mohinii Parasnis, Emil Peterson,
Tilda Lindgren, Shawn Davies
Ordförande: Beatrice Schönning
Sekreterare: Sofia Carlsbrand
§1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 17:15.
§2 Presentation arbetsmodellen för kommande året
-

-

Arbetsgrupper/ämbetspersoner
Förslag från styrelsen att tillsätta ämbetspersoner, t.ex. gasque-ämbete. Detta för att knyta
ansvar och förenkla delegering samt kunna dela ut intyg på ett enklare och tydligare sätt.
Cirkelledarutbildning
Onsdag 29/10 är det cirkelledarutbildning för alla UPaD:s medlemmar. Detta är viktigt för att
vi ska kunna ha möten då det alltid ska finnas en ”cirkelledare” så att vi rapporten till
folkuniversitetet görs på ett korrekt sätt.

§3 Genomgång av föregående protokoll
Under förra mötet gick man igenom förra årets aktiviteter. Det skapades även en pubrundegrupp
som fungerade bra och genomförde en lyckad pubrunda. Kryssningsgruppen har dock inte gått lika
bra och arbetet har avstannat.
§4 Kommande aktiviteter att planera

-

Gasque/sexa: Förslag på en gasque eller sexa i december, gärna med ett roligt tema, t.ex.
lucia eller jultema. Emil föreslår att detta görs gemensamt med Pax et Bellum som visat
intresse på liknande icke-formell sittning. Beslut tas att skapa en gasque-grupp och att Emil tar
kontakt med Pax et Bellum och hänvisar de till Bea. Gasquegruppen består av Mohinii, Sofia,
Bea och Linnea.

-

Filmkväll: Folkuniversitetet erbjuder finansiering av ”kulturevenemang” som vi använt oss
av till living with. Föreslaget finns även att anordna filmkväll och detta finns det intresse av att
göra inom UPaD. Emil tar reda på vad som innebär filmkväll, är det ett visst antal personer
och ska det vara relevanta dokumentärer?

-

Laserdome: Bea lägger upp en intressefråga på Facebook; Hur många vill vara med på
Lasergame turnering till självkostnadspris? Om intresset är tillräckligt stort tar Shawn och
Sofia tag i detta.

-

Opretentiöst IF: Oklart hur samarbetet med andra föreningar ser ut då Kajsa har samarbete
med samvetarna men styrelsen har föreslagit UPS. Bea kollar med Kajsa och reder ut alla

frågetecken inför kommande möte. Det vore roligt att utnyttja de kompetenser som finns inom
organisationen och låta medlemmar hålla i egna ”pass” i t.ex. Zumba eller konståkning.
-

Kryssning nr 1: Mohinii och Vera blir ny kryssningsgrupp och tar kontakt med Anna
Magnusson och Agnes Olsson för att få klarhet i hur många som är intresserade och hur
kryssningen bör utformas. Detta bör göras omedelbart då vi gärna vill se att kryssningen blir
av i november.

-

Kryssning nr 2: Förslag från Lina Nymoen om St. Petersburg-kryssning i vår med
utbildningssyfte. Detta faller även på arbetslivsutskottets agenda då förslaget innebär
föreläsningar och eventuellt ett samarbete med Pax et Bellum. Emil tar återigen kontakt med
Pax.

-

Syjunta: Bea, Mohinii och Sofia startar syjunta! Kontaktar Emma Fredriksson som också
visat intresse för detta. Lägger upp ett event på Facebook så får man en bild av hur
engagemanget ser ut bland övriga medlemmar.

-

Skidresan: Skidresan har tre plaster kvar och arbetet flyter på bra.

§5 Övriga frågor
Förhoppningen är att kunna ha möten varannan vecka. Det beslutas även att man skjuter upp projekt
som infaller under våren till kommande möten för att kunna komma igång direkt.
§6 Att göra-lista:






Kontakta Pax et Bellum
Utreda vad som menas med ”filmkväll”
Intressefråga om Lasergame
Planera kryssning
Skapa event för syjunta

§7 Nästa möte
Nästa möte blir den 12 november kl 17:15 i UPaD - rummet på fredsinstitutionen
§ Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet kl 17:55

