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2014-01-30

Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014,
klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Matthias Ekström, Beatrice Schönning, Emil Petersson, Emma Fredriksson,
Sofia Carlsbrand, Max Waenerlund, Erica Pellfolk, Linnea Rolfhamre, Caroline Bodin
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.20
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emil Petersson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av §6h
§5 Föregående protokoll
Styrelsen tar ställning till protokoll på nästa möte.
§6 Rapportering
a. Rapport från Kassör
a. Ekonomisk rapport
b. Utfall gasque och skidresa
Alla inbetalningar har kommit in från gasque och skidresan, vi väntar in
betalningen från Pax et Bellum för att kunna betala räkningen till Smålands. Vi
kommer att gå med vinst på gasquen.
c. Insparksbudget
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d. Övriga ärenden
Har informerat sig själv om kontantbetalning och skapat ett dokument över
”Bra-att-veta” saker till nästa kassör.
e. Att göra till nästa möte
Kassör undersöker möjligheter till återbetalning till medlemmar och andra för
uteblivet deltagande eller andra eventualiteter. Likaså ska vissa betalningar
färdigställas. Lathundar till framtida kassörer är ett fortgående projekt.
b. Rapport från Vice Ordförande:
a. På gång
Mentorsskapet och insparksförberedelse
b. Överlämning från utsparksgeneraler – att göra lista
Generalerna borde även i fortsättningen gå på insparksutbildning
i. Generaler som ämbetspersoner
Styrelsen anser att de inte behöver vara ämbetspersoner utan får allting
ändå inklusive intyg för arbete.
ii. Kostnader
Preliminär budget tas fram till nästa möte, en prisplan på
insparkspaketet borde vara utfomad av styrelsen så att det är klart till
insparksplaneringen.
iii. Gasque-information
Sammanställningen av gasqueinformation ska tilldelas generalerna när
den är färdig.
iv. Låt generalerna göra sitt jobb
Huvudansvaret ligger hos generalerna, styrelsen håller sig utanför om
det inte blir nödvändigt, kontaktperson mellan generaler och styrelsen
är huvudsakligen Aktivitetsansvarig.
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v. Vad vill styrelsen med insparken
Det ska vara bra och roliga veckor som ska ge en bra bild av föreningen
och vad vi gör. Den ska skapa en trevlig gemenskap, introducera
studentlivet och Uppsala. Information om styrelsen och arbetet inom
föreningen ska gå ut till de deltagande. Visst fokus på att föreningen
ligger bakom insparken.
vi. Vilka ska få vara faddrar
Alla medlemmar
vii. Nollefriden
Vi lämnar detta till generalerna och faddrarna
viii. Kursare i insparken
Styrelsen diskuterar att bjuda in fri-kursare till insparken eller delar av
insparken. Första veckan av insparken är för programstudenter eftersom
fristående kurser inte har börjat än, andra veckan skulle kunna vara mer
öppen och organiserad för att ackommodera frikursarna. Information
om insparksgasquen ska nå ut bättre till frikursarna.
c. Folkuniversitetet- Hur mycket pengar blev det?
Ingen information
d. UF- utskriftsinfo till designämbetet?
Det är klart och färdigt!
e. Övriga ärenden
Vi var inte inbjudna till rektorsinspektionen av statsvetenskapliga institutionen,
vilket gör oss förgrymmade.
f. Att göra till nästa möte
Vi borde introducera oss till Utvecklingstudier B som vi missade förra
terminen (när de studerade Utvecklingsstudier A). Överlämningsdokumentet
till generalerna ska vara färdigt!
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c. Rapport från Utbildningsutskottet:
a. På gång i utskottet
Mentorsskapet tar upp majoriteten av tiden.
b. Mentorsutbildningen
Mentorsutbildning har ägt rum och det blev en heldag. Vår utbildningsansvarig
höll i utbildningen för våra, samhällsvetarnas och samhällsplanerarnas framtida
mentorer. Ett första möte har skett inför mentorsskapet för Utveckling A och
det kommer att dra igång på torsdag i nästa vecka!
c. Övriga ärenden
Access till gamla torgets lokaler är under diskussion.
Freds-insititutionsmöte äger rum i februari.
Fredsgasquen kommer att ske snart.
d. Att göra till nästa möte
Ett utskottsmöte kommer att äga rum snart.
d. Rapport från Aktivitetsutskottet
a. På gång i utskottet
Nästa möte blir starten för aktivitetsplaneringen inför terminen
b. Skidresan
Allting gick bra, planeringen och boendet löste sig. Inför nästa resa borde man
tänka på uppdelning av kvarvarande mat. I övrigt rekommenderas buss för
resan dit och hem och samma vecka rekommenderas för nästa år.
c. Gasquen (+ ”How to..” guiden inför framtiden av Sofia och Linnea)
Smålands var underbemannad vilket visade sig både i service och i tid. Maten
var smått undermålig även om de vegetariska alternativen var bra. Alla verkade
nöjda!
”How to” guiden är på gång.
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d. Idrottsämbetet
Korpenlaget är struket eftersom det var en enorm kostnad. Mail har gått ut till
andra föreningar för att skapa en egen fotbollsturnering.
e. Övriga ärenden
f. Att göra till nästa möte
Komma på saktiviteter till vårterminen. Kryssningen. Alla behöver komma till
nästa utskottsmöte och brainstorma!
e. Rapport från Arbetslivsutskottet:
Möte kommande måndag!
a. På gång i utskottet
Studiebesök närmar sig realisering, flera olika alternativ finns. Studieresa till
Riga med kryssning kommer nog att ske. Academic Journal har fått in artiklar
som nu ska gås igenom (förhoppningsvis) av PhD:s.
b. Almedalsresan
Information har utgått, och mailen har börjat trilla in. Möte har ägt rum för
planering av resan.
c. Övriga ärenden
Karriärsdagenansvariga är imponerande i sin verksamhet, styrelsen är stolt och
arbetslivsansvarig är exalterad och fortsätter rapportera om deras verksamhet.
Living With går bra men uppslutningen är låg.
Helena Grusell har kontaktats för att praktikinformation ska gå ut till
studenterna på programmet.
UI:s föreläsning skulle kunna promotas av föreningen, styrelsen bifaller.
Palestina-aktiviteter kanske kommer att bli relevant, information kommer
framöver.
d. Att göra till nästa möte
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f. Rapport från Infoansvarig:
a. Nyhetsbrev
Har gått ut, lite information saknades.
b. Hemsidan
Saker har börjat läggas upp, via en kontakt kan informationsansvarig nu kolla
närmare på en back-up och en uppdatering av hemsidan. Informationsansvarig
informerade styrelsen om övriga problem med hemsidan. Arbetslivsutskottet
ska läggas till på hemsidan så snart som möjligt.
c. Forum – har grafiska kontaktats?
Matilda har ordnat och fixat forumet vilket vi uppskattar!
d. Övriga ärenden
”Vänner emellan” har kontaktat oss och vill att vi ska informera om deras
verksamhet, vi har sagt att vi kan informera via våra informationskanaler vilket
uppskattades.
Forumet har inte börjat användas av medlemmar än
Vi ska meddela freds-institutionen om att det står fel i valbara kurser på
programmets hemsida.
e. Att göra till nästa möte
Arbetslivsutskottet ska läggas till på hemsidan.
g. Rapport från Ordförande:
a. Terminsrapport HT13
Det blev en verksamhetsberättelse över ett halvår, den finns tillgänglig men är
inte klar än.
b. Övriga ärenden
Gasque How-to är under uppbyggnad.
c. Att göra till nästa möte
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h. Rapport från Sekreterare
Sekreterare informerade om hur man har tillgång till protokoll innan publicering sker.
§7 Uppdatering av hemsidan – har vi gjort det den här veckan?
Några har blivit bättre, andra är fortsatt oengagerande i uppdateringen av hemsidan.
§8 Välkomnande av nya medlemmar- hur gick det?
Det gick bra, men större tydlighet och lugnare tempo kan vara bra att tänka på!
§9 Riktlinjer för medlemskapsförehavanden – sparande av information
Vi lämnar frågan tillsvidare.
§10 Tillämpning av riktlinjer för matinköp- har info gått ut?
Ja
§ 11 Revisor- vart skaffar man sig en sån?
Ekonomerna, vi behöver en innan bokslutet i September. Vi behöver vara ute i god tid innan
bokslutet jämfört med förra året.
§ 12 Inspark
Se §6bb
§ 13 Diskussionsfrågor
Inga övriga diskussionsfrågor.
§14 Övriga ärenden
a. Statsreceptionen
Vi använder facebook för att vidarebefodra informationen om receptionsjobbet till
föreningens medlemmar.
§15 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 13:e februari därefter den 27:e februari, båda
gångerna 17.15.
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§16 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.25

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
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