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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 23:e april 2014,
klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Max Waenerlund, Emma Fredriksson, Linnea Rolfhamre, Sofia Carlsbrand,
Erica Pellfolk, Beatrice Schönning, Caroline Bodin, Emil Petersson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.17
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Sofia Carlsbrand till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Erica Pellfolk till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordning med tillägg för §7e
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 7 Diskussionsfrågor
a. Tackande av ämbeten och engagerade
Adjunktera ämbetspersoner/engagerade till mötet den 21:a maj för att tacka. Berörda
är: Lotta, Shawn, Evelina, Erik och Linn.
b. Arvodering av engagerade.
Styrelsen beslutar att den grafiska ämbetspersonens arbetsbeskrivning ska inbegripa
att man: antingen går till gasquen och bara fotograferar eller är med på middagen och
till rabatterat kuvertpris.
c. Fyllnadsval till samsek
Fyllnadsval till samsek skall skötas genom utbildningsutskottet. Styrelsen anser att
SSO även bör sitta i ombyggnationsgruppen. Programrådsrepresentanter behöver
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tillsättas till hösten men styrelsen beslutar att det blir en fråga för utbildningsutskottet.

d. Fyllnadsval till insitutionsstyrelse
Fyllnadsval till Studentrepresentant för institutionsstyrelsena skall ej skötas via
föreningen.
e. FN-eventet
Linnea hör av sig till Helena och säger att vi inte vill genomföra detta via föreningen
pga. tidsbrist.
f. Pengar till Academic Journal Launch Party.
De får återkomma till styrelsen med ett konkret förslag på vad som ska köpas och en
summa.
g. Propositioner.
Extrainsatt möte för att besluta om propositioner innan sommaren
h. Nyhetsbrev- vad händer egentligen?
Följande ska vara med: Fredsinstitutionen har fått mer pengar, mentorsprogrammet
jobbar på, idrott varje vecka, launch party, insparken, living with, Emil Planting ny
fotograf, avslutningsfest 31:a maj?
§ 8 Extrainsatt årsmöte.
Äger rum den 20:e maj - kallelse kommer att skickas ut senast den 6:e maj. Erica måste avgå
formellt senast den 29:e april.
§ 9 Övriga ärenden
a. Årsmöte i höst
Max Waenerlund, Erica Pellfolk och Beatrice Schönning försvinner i höst. Max kan
sköta sin post på distans och Sofia tar över jobbet som aktivitetsansvarig. Erica
Pellfolk måste ersättas via det extrainsatta årsmötet. Eventuellt är Linnea inte här
heller och då tar Emil över rollen som ordförande. Då är vi fortfarande röstberättigade.
Förslaget är att hålla årsmötet i början av oktober men det måste kollas upp angående
bokslut.
§ 10 Datum för kommande styrelsemöten
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Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 7:e maj, Stadgefest blir den 19:e maj och därefter det
extrainsatta årsmötet den 20:e maj.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.10
Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande
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