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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 12 november
2013, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.15
§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Caroline Bodin till justerare
§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg § 6 Information från Samsek
§ 5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna
§ 6 Information från Samsek
Styrelsen beslutade att adjungera Julia Norberg och Mikael Holtorf till mötet kl. 17.20
Studieombuden informerade om Samseks verksamhet. Föreningar har nu fått ansvaret att
välja Studieskyddsombud.
Studenter på gamla torget kan kan se fram emot en liten uppfräschning av lokalerna.
Julia Norberg och Mikael Holtorf lämnade mötet kl 17.52.
Styrelsen beslutade att ajournera mötet 17.53, mötet återupptogs 17.58
§ 7 Banken
Styrelsen intygar att föreningen har tagit ett beslut om att ändra ordförande samt att det är
beslutat att ordförande är tillika firmatecknare. Ordförande är Linnea Burke Rolfhamre
911225-8786.
§ 8 Rapporter och information
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a. Rapport från Kassör
a. Ekonomisk rapport
Kassören presenterade föreningens ekonomi.
b. Revisor
Den valda revisorn på årsmötet har fått anställning och kan inte vara
vår revisor under verksamhetsåret. Ett extra-inkallat årsmåte måste
kallas framöver och en ny revisor måste hittas. Information går ut till
föreningens medlemmar via nyhetsbrevet.
c. Övriga ärenden
Kassör vill veta vilka bidrag som har sökts av respektive utskott och
har utformat ett formulär med detta syfte och vill också ha
rapporteringar från de olika projektgrupperna.
d. Att göra till nästa möte
b. Rapport från Vice Ordförande:
a. Mingel
Vice-Ordförande rapporterade om styrelseminglet och kontakt med
andra föreningar.
b. Samarbeten
En gemensam vintergasque planeras med Pax et Bellum, kryssningen
till St. Petersburg är fortfarande osäker.
c. Utbildningar hos folkuniversitetet
Nästa lediga datum är den 3:e december. Styrelsens förslag på datum
är den 5:e december med reservdatum den 4:e december.
d. Övriga ärenden
e. Att göra till nästa möte
Anordna ett möte med UF. Ta kontakt med Pax et Bellum gällande
kryssningen.
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c. Rapport från Utbildningsutskottet:
Styrelserepresentanter är valda till båda institutionerna.
a. SSO
Styrelsen beslutar att välja Anton Ingstedt till
studerandeskyddsombud.
b. På gång i utskottet
Det har etablerats kontakter gällande mentorsverksamheten
c. Övriga ärenden
d. Att göra till nästa möte
Fortsatt arbete med mentorsverksamheten
d. Rapport från Aktivitetsutskottet
Sofia Carlsbrand representerade Beatrice Schönning.
a. Avklarade aktiviteter
Två syjuntor har gått av stapeln.
b. Kommande aktiviteter
Det blir ingen decembergasque, förslag är lagt på att det istället kan
ske under januari. Lasertag är på gång. Filmvisningar likaså och vi
kan få ekonomiskt stöd av folkuniversitetet. Någon sorts
avslutningsverksamhet borde också äga rum.
c. Övriga ärenden
d. Att göra till nästa möte
e. Rapport från Arbetslivsutskottet:
Det första mötet är avklarat, det var stor uppslutning och mycket planeras
framöver.
a. Planerade aktiviteter
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UPaD ska åka till Almedalsveckan. Vi har fått erbjudande om att
samarbeta med flera praktikmässor, vilken det blir får beslutas på ett
utskottsmöte. St. Petersburgs-kryssningen innehåller vissa
frågetecken men något ska det bli av det. Kontakt har tagits med
platser för studiebesök, många idéer ligger på bordet.
b. Övriga ärenden
Allt från förra workshopen har överlämnats till arbetslivsansvarig
inklusive utvärdering av mötet.
c. Att göra till nästa möte
Nästa möte blir den 19/11. Kontakt ska tas med Pax et Bellum och
flera idéer ska följas upp.
f. Rapport från Informationsansvarig:
a. Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet har inte kommit ut men ska gå ut snarast. Ett till ska
skickas ut i december. Framöver riktar vi in oss på att skicka ut ett
nyhetsbrev i månaden.
b. Kalender på hemsidan
Kalender behövs inte om vi börjar använda vår ’upcoming events’
funktionalitet på hemsidan men jakten på en överskådlig kalender
fortsätter.
c. Facebook - nya kontot
Det var en dålig idé, styrelsen ändrar sig, bort med det.
d. Back-up och uppdatering av hemsidan
Ingen utveckling på den fronten.
e. Forum
Vi behöver ha forumet på vår egen server för UPaD i tiden. Forumet
ligger där nu men det är fler saker som ska ordnas. Vi måste kontakta
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vårt webhotell.
f. Övriga ärenden
Twitter borde användas av alla i styrelsen.
Diskussion om funktionalitet på UPaD-events på facebook,
informationsansvarig tittar på det.
g. Att göra till nästa möte
Nyhetsbrev ska publiceras, styrelsen ska lära sig hemsidan.
g. Rapport från Ordförande:
Ordförande hade ingenting att rapportera
a. Allmänt
b. Övriga ärenden
c. Att göra till nästa möte
h. Rapport från sekreterare
a. Uppdatering av stadgarna
Stadgarna har uppdaterats.
b. Riktlinjer för medlemskap
Riktlinjer är utformade efter ett givande möte.
Styrelsen beslutar att anta riktlinjer för terminsmedlemskap och
aktiviteter.
§ 9 Medlemsengagemang
Styrelsen diskuterade hur engagemanget är hos medlemmarna och hur många medlemmar
som frekventerar utskottsmöten.
§ 10 Utvärdering
Ordförande uppmanar styrelsen att redan nu börja tänka på sin överlämning, mer information
om utvärderingen kommer att delges styrelsen.
§ 11 Terminslutsmyspys
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Styrelsemys den 7:e december.
§ 12 Diskussionsfrågor
§ 13 Beslutsfrågor
a. Ämbetspersoner
Styrelsen har tagit del av förslaget gällande utlysning av ämbetsposter. Ämbeten
kommer att utlysas via mail och facebooksidan.
Styrelsen beslutar att utlysa ämbetsposterna.
§ 14 Övriga ärenden
§ 15 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte äger rum den 28:e november 17.15. Mötet därpå är preliminärt satt till den
12:e december 17.15.
§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.34
Ordförande
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