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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 27 februari 2014, klockan
17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Emma Fredriksson, Beatrice Schönning, Linnea Rolfhamre, Emil Petersson, Erica
Pellfolk
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.15
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Beatrice Schönning till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emil Petersson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§6 Extra rapporter och information
a. Påminnelse om utskottsprotokoll
Utskottsprotoollen som finns tillgängliga är de som finns.
b. Stats erbjuder stöd till mentorsgrupper
Ordförande informerade om tillgängligt stöd.
§7 Diskussion
a. Utlysande av intresse för praktikworkshop
Ordförande anser att vi kan skippa studievägledningen. Aneldiskussionen mellan olika
praktikrådgivare var mer intressant. Vi behöver intresserade som kan hålla i det. Planeras till i
september.
b. Vilka studiecirklar har vi?
Syjunta, utskottsmöten och faddergruppen.
c. Avtacka Eva Dreimanis
Eva går i pesion den 10:e mars. Styrelsen vill köpa en present som tack för all hjälp och allt
stöd. Vår budget för detta ligger på 150 kr.
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d. Presentation av programmet den 11:e Mars
Vi behöver två intresserade till förmiddagen och två till eftermiddagen. Erica kan på
eftermiddagen. Emil kollar med Malin. Linnea ber Matilda göra marknadsförings-pamfletter.
e. Samarbete med Akademikerförbundet SSR
Förslaget är att det blir en fråga för nästa styrelse.
f.

Nyhetsbrev
Vi avvaktar, det händer väldigt lite just nu

g. Kassar
Linnea samlade in feedback som ska framföras till Matilda
§8 Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte blir ett arbetsmöte
Ämbetspersoner ska bjudas in till ett styrelsemöte
§9 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte blir den 12/3, därefter den 16/3 båda gångerna 17.15.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.52
Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande
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Rapportsammanfattning Styrelsemöte 2014-02-27
Arbetslivsansvarig
Karriärsdagen drivs nu endast av Evelina med stöd från arbetslivsansvarig när behov finns. Living
With har ett fortsatt lågt deltagande men håller en hög kvalitet. Kryssning och Studieresan till Riga är
betald och klar. Deltagarna till Almedalen är färdiga, nu väntar vi på fakturan, resan dit betalas av
enskild medlem men det ska tittas på gemensamma alternativ. Studiebesök till MUST och SIPRI är
klara i mars respektive april. FoF krockar med MUST, så där får vi se hur det blir. Praktikworkshop
och samarbete med Amnesty’s juristgrupp kommer framöver.
Kassör
Kryssningen är betalad men vi väntar på en inbetalning, i övrigt är ekonomin sig lik. Deklarationen är
inskickad. Inköp av frimärken.
Ordförande
Ordförande är nu äntligen firmatecknare. Utveckling B fick ingen presentation från UPaD, vilket var
en miss. Möte för information om tillsättningen av studentrepresentanter äger rim den 3 mars.
Aktivitetsansvarig
Pubrunda med 25 deltagare ägde rum onsdagen den 27 februari. Opretentiöst IF har startat sin
verksamhet med Yoga denna vecka och dans veckan därpå, Vera Lundans rapporter finns tillgängliga i
dropboxen. Syjuntan har startat igen för den här terminen.
Utbildningsansvarig
Mentorsgrupperna fungerar bra, vi fortsätter att arbeta med dem och tar tag institutionerna mer längre
fram. Mötet om praktik har ägt rum, kandidatprogrammets praktik-koordinatorer var inte närvarande.
Deadline datum är nu uppordnat och slutrapportering för betygssättning ska tittas på närmare. Ett
utskottsmöte har varit där mycket togs upp. Stats ekonomi har återhämtat sig något.
Universitetsstyrelsen har röstat ned kravet på rektorns avgång. Malin Lindgren har valts till samseks
representant för Hållbar Utveckling, grattis! Eva Dreimanis kommer att gå i pension, Roxanna har fått
en ny anställning på Lunds Universitet. Erik Runn valdes in i valnämnden inför val av
institutionsstyrelse ht-14.
Vice-Ordförande
Rutinerna kring folkuniversitetet ska kollas på och stramas upp, det var en viss felrapportering.
Underlag för alla studiecirklar är snart klart och kan anmälas till folkuniversitetet. Generalerna har fått
överlämningen från de förra generalerna.

