Protokoll Styrelsemöte 26
2013-12-12

Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 12 december
2013, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Emil Petersson, Max Waenerlund, Beatrice Schönning, Matthias Ekström, Erica
Pellfolk, Linnea Rolfhamre, Caroline Bodin, Sofia Carlsbrand, Emma Fredriksson
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.18
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Sofia Carlsbrand till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av §9 och §10
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att a ställning till föregående protokoll på nästa möte
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Kassör
a. Ekonomisk rapport
Inbetalning till skidresan är avklarad.
b. Övriga ärenden
Kassör rekommenderar att vi stannar kvar på den bank vi har, de
accepterar kontantbetalningar men förespråkar starkt att vi inte gör
det.
c. Att göra till nästa möte
b. Rapport från Vice Ordförande:
a. Samarbeten
Vi kommer att få riktlinjer om utskrifter från UF.
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b. Folkuniversitetet
Styrelsen har varit på styrelse- och cirkelledarutbildningen. Överlag
är styrelsen mycket nöjd.
c. Övriga ärenden
d. Att göra till nästa möte
c. Rapport från Utbildningsutskottet:
a. På gång i utskottet
Inget möte sedan sist. Andra föreningar är intresserade av att
samverka i mentorsverksamheten, ett möte kommer att äga rum den
16/12 för att diskutera uppstart av verksamheten och erfarenheter i
utformning och verksamhet.
b. Övriga ärenden
c. Att göra till nästa möte
d. Rapport från Aktivitetsutskottet
a. På gång i utskottet
Syjuntan rullar på och är fortsatt lyckad, första filmkvällen är
avklarad, åtta närvarande med efterföljande diskussion. Laser tag har
ägt rum och fler turneringar har efterfrågats. Gasquearbetet är
påbörjat. Hej-då festen nu på lördag är snart här, vi hoppas på bra
uppslutning och städhjälp till dagen efter. Tre platser finns kvar till
skidresan, styrelsen diskuterar vad som ska ske med pengarna som
UPaD ligger ute med för två av de här platserna.
b. Övriga ärenden
UPaD har startat en insamling till musikhjälpen och hoppas att alla
vill hjälpa kvinnor i hela världen att överleva sin graviditet.
c. Att göra till nästa möte
Gasquen ska vara uppstyrd och festen ska vara klar!
e. Rapport från Arbetslivsutskottet:
a. På gång i utskottet
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Karriärsdagsplaneringen fortsätter och föreningen är fortsatt
representerad i journalarbetet. Arbetslivsansvarig råder till
informering om journalen på hemsidan och via relevanta
kommunikationskanaler. Studieresa kommer att äga rum i slutet av
nästa termin. Bostadsplaneringen inför almedalen är i sitt slutskede,
boendesituationen (datum och antal personer) ska skickas tillbaka.
Living with rapporterar gott humör trots avhopp från
föreläsningslistan. Det andra mentorsprogrammet är bordlagt tills
vidare. Dags att försöka hitta intressenter till att anordna nästa års
praktikworkshop.
b. Övriga ärenden
c. Att göra till nästa möte
f. Rapport från Infoansvarig:
a. Nyhetsbrev
Informationsansvarig har grandiosa idéer för julens nyhetsbrev.
Aktivitetsansvarig vill gärna inkludera en julhälsning från styrelsen.
b. Hemsidan
För att få ut information om på hemsidan så kan man, om man inte
gör det själv, maila informationsansvarig så ordnas det.
c. Forum
Forumet ska vara klart till nästa kursstart.
d. Twitter
e. Övriga ärenden
f. Att göra till nästa möte
g. Rapport från Ordförande:
Lyfter frågan om vår nya DH-professor och att bjuda in till en föreläsning
där han kan informera om sig själv och sin forskning för föreningens
medlemmar. Arbetslivsansvarig och utbildningansvarig samarbetar om att
göra detta till verklighet.
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a. Övriga ärenden
b. Att göra till nästa möte
§7 Val av ämbetspersoner
a. Val av ämbetsposter till Living with Peace and Development
a. Val av ämbetspost 1 till Living with
Styrelsen beslutar att välja Anton Ingstedt till ämbetsperson för living with
b. Val av ämbetspost 2 till Living with
Styrelsen beslutar att välja Lovisa Mickelsson till ämbetsperson för living with
c. Val av ämbetspost 3 till Living with
Styrelsen beslutar att välja Niklas Norberg till ämbetsperson för living with
b. Val av ämbetspersoner till Opretentiös IF
Styrelsen beslutar att välja Vera Lundan till ämbetsperson för Opretentiös IF
c. Val av Grafisk ämbetsperson
Styrelsen beslutar att välja Mathilda Lööv till Grafisk ämbetsperson
§8 Rutiner för inskrivning av nya medlemmar
Information om riktlinjer kommer innan jul.
§9 Inköp till aktivitetsutskottet
Aktivitetsutskottet vill inhandla en discokula, styrelsen bifaller.
§10 Riktlinjer för hållbar konsumption inom föreningen.
Aktivitetsansvarig lyfter frågan om mat inom föreningen, frågan är alltid aktuell och
efterfrågar riktlinjer för mat. Aktivitetsansvarig och ordförande ansvarar för utformning av
riktlinjer till nästa möte då beslut kan tas.
§11 Övriga ärenden
a. Mentorverksamhetsutformning
Anknytning hos mentorsverksamheten är viktig (till föreningen, studenterna
och/eller institutionerna), institutionalisering av verksamheten kan leda till
bättre stöd och bidrag av olika slag till verksamheten men hamnar då under
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insitutionen och leder till en rörelse bort från studenterna. Styrelsen diskuterar
saken.
b. Grafisk ämbetsperson
Ligger under styrelsen och inte utskotten, Emil Petersson är ansvarig för
styrelsekontakten.
c. Ämbete för opretentiös IF
Utformningen av arbete och struktur kan utformas gemensamt mellan
Aktivitetsansvarig och ämbetspersonen för opretentiös IF.
§12 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa möte äger rum den 16:e januari, klockan 17.15
§13 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.40

