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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 9:e april 2014,
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 Beatrice Schönning 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 Anton Ingstedt rapporterar
Styrelsen beslutade att adjungera Anton Ingstedt kl. 17.22
Rapproterar som Studerandeskyddsombud.
En ny SSO ska väljas, någon under ett helår vore bra och styrelsen uppmanas att hitta en
struktur för det valet. Samtidigt borde styrelsen ta ställning till om SSO:n bör väljas genom
föreningen eller av studenterna.
Eluttag och klocka efterfrågas fortfarande till studentutrymmet på freds men mycket har hänt
annars. Kandidatstudenter och studenter på campus gamla torget kommer att få tillträde under
längre tider, och kanske på andra institutioner.
Ombyggnation: berör ett nybyggt campus vid svandammen, juristerna kommer att förflyttas
dit med den ombyggnationen, preliminärt så kommer studenterna på campus gamla torget att
få ett studenutrymme antagligen på våning 4. En del ombyggnationer kommmer att ske vid
statsen, och lite större utrymmen för studenter kommer att ordnas, huvudsakligen gäller
ombyggnationen dock personalutrymmen. Planerna på en ny lärosal är på gång, men inga

Protokoll Styrelsemöte 32
2014-04-09
detaljer finns att tillgå. Inga tidsramar finns för närvarande.
Det kommer att tillsättas en styrelsegrupp från institutionen som ska hantera dessa frågor,
tanken är att det ska medverka studenter vid dessa möten. Det diskuteras fortfarande vilka
dessa studenter ska vara, föslaget från vår SSO är att SSO:n från freds och statsen sitter med.
Vad ska vi göra med anslagstavlan och dess regler som hindrar fria informationsflöden till
medlemmar?
SSO uppmanar styrelsen till att kontakta honom angående studentrepresentation och
återkoppling om bygget.
Anton Ingstedt lämnade mötet 17.52
§6 Rapporter
a. Vice Ordförande:
Har huvudsakligen arbetat med mentorskap och inspark. Har börjat kolla på
studenpengsfrågan, kontakt med Anna Reuterhäll fortsätter, Li lär kunna hjälpa oss
framöver om hon har tid till det.
b. Kassör:
inget stort att rapportera
c. Arbetslivsansvarig:
Living With har fortsatt lågt deltagarantal men håller en bra kvalitet, karriärsdagen
äger rum på torsdag. Tror på svårigheter att få fram nya kandidater vid val av nya
ämbetspersoner till samarbetet med Living With framöver. Svagt intresse för
studiebesöket till SIPRI. Almedalsfakturan har fortfarande inte kommit fram men
ligger på.
d. Informationsansvarig
Kollar på hemsidedesign, forumet är dött men ska försöka sparkas igång nu, Max tar
tag i det. Ny information om UPaD och vad föreningen gör har skrivits upp på
hemsidan och vissa saker har omstrukturerats för lättare åtkomst.
e. Sekreterare
Ingenting att rapportera
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f. Aktivitetsansvarig
Ingen kom på förra utskottsmötet, ett annat möte hölls efteråt lite spontant. En clothswap kommer att ske om intresse finns, frågan är om det är värt det? Frågan lyfts på
diskussionspunkten §7g. Insparksmöte har skett, den 15:e maj ska allt vara klart och
en kick-off ska ske, all informations ska då kunna presenteras för styrelsen.
g. Utbildningsansvarig
Fredsstyrelsen har haft möte och grundutbildningen har fått en miljon extra i bidrag
detta för att masterutbildningen anses vara av mycket hög kvalitet. Dessa pengar
kommer att gå till pedagogisk vidareutbildning av lärarna. Små revisioner har skett i
Freds C. Kommentarer och betygssättning ska samordnas bättre inom institutionen.
Mentorsverksamheten har fått nytillskott av medlemmar. Mentorerna kommer att få
intyg från föreningen och institutionen gemensamt. Inför varje ny delkurs kommmer
mentorerna få en genomgång med kursansvarig. Lektorstimmar kommer att tilldelas
till mentorsskapet, en mer pedagogisk handledare kommer att letas upp till mentorerna
för deras vidareutbildning. De som hålller i universitetssatsningen på mentorsskap
undersöker just nu intresset bland studenterna och vi har efterfrågat utbildning av
mentorerna. SamSek meddelar att vi som föreningar kommer att få mindre pengar att
tillgå framöver.
h. Ordförande
Planerar inför årsmötet
§7 Diskussion
a. Arbetsmässan med UF/UPS - vilka representerar UPaD?
Uppdelning av representation av föreningen under mässan:
Emil och Beatrice 12.00-13.30
Linnea 13.30-15.00
Erica 15.00-16.00
b.

Living with - Julia Kronlid?

Styrelsen bifaller ”Living With”:s beslut att ha Julia Kronlid som gäst.
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c. Inspark- budget och fadderutbildning
Insparksbudgeten ligger på 2000 + vad aktivitetsutskottet har kvar i kassan men
planeringen ska utgå från budgeten på 2000 kr.
Styrelsen beslutar att insparksbudgeten inför hösten ligger på 2000:Studenthälsan har inte svarat på vår anmälan till fadderutbildningen,
aktivitetsansvarig tar kontakt med studenthälsan igen. Generalerna måste även
kontakta Helena Grusell för information och presentation.
d. Emil Planting som fotograf
Styrelsen beslutar att välja Emil Planting Mowgli till fotografisk ämbetsperson.
e. Extra insatta årsmötet- valberedningens roll- kallelsen- datum
Styrelsen anser att det är valberedningen som ska kalla och sköta det extra-insatta
årsmötet. Mötet behöver ske v.21 i maj. Valberedningen behöver göra sitt jobb för
att hitta en ny kassör och revisor.
f.

Inbjudan från ISDP

De välkomnar oss att vara med på deras aktiviteter och bjuder in oss till ett möte.
Vi besvarar mejlet men avvaktar med nya samarbeten tills vidare.
g. 2-årsfirande för UPaD
Styrelsen glömde bort föreningens födelsedag. Tårtkalaset förra året var välbesökt
och roligt. Det behöver inte ta så lång tid. Onsdagen den 23 April, 13.00-15.00,
cloth-swapping och födesledagsfirande.
h. Övriga ämbetspersoner
Bordläggs till nästa möte
i.

Hur skall SSO väljas

Bordläggs till nästa möte
j.

Studentmedverkan för möten om ombyggnation

Bordläggs till nästa möte
k. Samarbete om val av studentrepresentanter till SamSek
Bordläggs till nästa möte
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l.

Programrådet

Bordläggs till nästa möte
m. Styrelsespex
Styrelsen kommer inte att medverka i helhet och det blir därför inget spex.
§ 8 Förberedelser inför årsmötet- verksamhetsberättelser till mig 16e april
Verksamhetsberättelserna ska innehålla fakta inte reflektion för postens verksamhet och ska
överlämnas till ordförande (i dropboxen) till den 16:e april, styrelseöverlämningen ska ges till
nästa styrelse i sin helhet från vår styrelse i sin helhet, kan skrivas reflekterande och lite hur
som helst, den sammanfattas i september. Verksamhetsplanen blir en målsättningen för nästa
styrelsen.
§ 9 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 10 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa möte äger rum den 23:e april, 17.15, och därefter den 7:e maj på samma tid.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.00
Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

