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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 7:e maj 2014,
klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Matthias Ekström, Emil Petersson, Max Waenerlund, Erica Pellfolk, Caroline
Bodin, Sofia Carlsbrand, Beatrice Schönning, Emma Fredriksson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.23
§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 §7e Årsmötesdatum och §7f
Nyhetsbrev
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§6 Extra rapporter och information
a. Aktivitetsansvarig
Pubrunda sker efter det extrainsatta årsmötet den 20 maj.
b. Kassör
Information om budget finns ständigt i dropboxen och uppdateras kontinuerligt, kassör
uppmanar styrelsen att hålla sig uppdaterad.
c. Arbetslivsansvarig
Samarbete med UPS med föreläsningsserie är bestämt och kommer att ersätta Living
With formatet under nästa år. Serien kommer att pågå under året men i mindre skala.
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d. Utbildningsansvarig
Tidigare planer på ombyggnationen har förändrats, studentutrymme kommer nu
preliminärt att byggas på våning 1, detta förslag kommer att läggas framöver. En
ombyggnation av en av lärosalarna på freds kommer också att läggas till i planen.
Studerandeskyddsombud borde väljas av alla studenter snarare än via föreningen.
Kåren står på vår sida i den frågan. Vår nuvarande SSO kommer att sluta till nästa
termin, en SSO behöver väljas för att kunna delta vid viktiga möten innan sommaren
och direkt vid terminens start. En smidig övergång till en ny SSO behöver ske och det
snarast. Eftersom förslaget om förändrad valpraxis ännu inte har tagits upp och beslut
inte fattats behöver vi välja en ny. Utbildningsansvarig är beredd att ta över positionen
vid behov under en kortare period vid avsaknad av aktiv SSO.
e. Suppleant
Lyfter frågan om klädbytardag, ett sådant event är inte längre planerad via UPaD.
§7 Diskussion
a.

Avskedsfest

Max har tagit kontakt med Göteborgs nation, vi har fått klartecken till den 2:a juni.
Egen alkohol får inte medföras så vi måste ha en person i baren vilket kommer att
kosta 300 kr. Lokalen kommer att kosta 1000kr. Öppettiderna är 20.00 till 01.00.
UPaD har inte så mycket pengar att tillgå vilket betyder att inträde skulle krävas från
närvarande för att betala detta. Inträde skulle behöva sättas till 30kr. Vi skulle
behöva 50 närvarande för att gå +/- 0. Det kan finnas en övre gräns på antalet
medlemmar, vi kollar upp det.
Styrelsen beslutar att bokning av lokal ska ske, inträde sätts på 30kr, vänner är
välkomna och att avskedsfesten kommer att äga rum den 2:a juni.
b. Fredsgasquen
På studentrepresentantsmötet sades att gasquen inte borde vara en del av
studentrepresentanternas arbetsområde. Detta lyftes på insitiutionsmötet. Ansvaret
föreslogs ligga på föreningarna eftersom de har den kunskap och de verktyg som
krävs för att genomföra en sådan aktivitet. Det är fortfarande institutionens gasque,
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de ska fortsätta att vara delaktiga i alla stadier av planeringen. Kommunikation ska
ske fortlöpande. Ansvaret ska dock ligga på föreningarna. Om föreningarna var
ansvariga skulle våra konton också kunna användas för att underlätta betalningar och
kunna planeras in i verksamhetsåret, därför även planeras för.
Styrelsen beslutar att godkänna att UPaD kan ta ansvaret för gasqueplaneringen för
fredsgasquen, om det i framtiden blir aktuellt.
c. Inspark
Aktivitetsansvarig rapporterar att kontakt med Helena Grusell har tagits.
Generalerna pushar på faddrarna för att arbete ska ske fortlöpande.
Gasqueplaneringen går långsamt men lokal är bokad. I övrigt verkar arbetet flyta på
smidigt och bra.
d. Avstämning inför sommaren
Alla har koll på läget!
e. Ändring av årsmötesdatum
Problematiskt pga revisorns behov av tid att gå igenom föreningens räkenskaper, det
är också viktigt att ta verksamhetsåret i beräkningen, detta skulle isåfall kräva
stadgeförändringar.
f.

Nyhetsbrev

Nya mentorer behövs inför nästa termin, detta behöver utlysas. Know your toad
kommer nu att inkluderas i nyhetsbrevet för att belysa en medlem i föreningen. Pax
et Bellums förfrågan om att vi informerar om deras Syrienföreläsning hörsammas
genom utlysning av eventet via våra facebook-kanaler. UF:s förfrågan möts på
samma sätt.
§ 8 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 9 Datum för kommande styrelsemöten
Den 19:e maj har vi stadgemöte. Den 20:e maj sker det extrainsatt årsmötet. Den 21:a maj har
vi ett ordinarie styrelsemöte med adjungering av alla ämbetspersoner och generaler.
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§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.46
Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande
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