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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 21 maj 2014,
klockan 17.30. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Emil Petersson, Sofia Carlsbrand, Max Waenerlund, Linn Häggqvist, Emma
Fredriksson, Beatrice Schönning, Matthias Ekström, Caroline Bodin, Linnea Rolfhamre
(ankom: 17.20).
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 16.35
§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 §6 Adjungering
§5 Föregående protokoll
Ställning till föregående protokoll tas vid nästa möte
§6 Adjungering
Styrelsen beslutade att adjungera Erica Pellfolk för hela mötestiden
Styrelsen beslutade att adjungera alla närvarande ämbetspersoner och aktiva medlemmar till
§7.
§7 Rapporter från ämbetspersoner & aktiva föreningsmedlemmar
Linn (Pax et Bellum Journal): Launch Party imorgon, det första numret är klart och finns i
digital och fysisk utgåva. Alla får varsin artikel att editera och ta hand om. Peer-reviewers har
också varit inblandade. Sju artiklar kom in och fyra publiceras i detta nummer. Huvudsakligen
används personer från institutionen i arbetet med journalen.
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Shawn och Vera (Generaler): Arbetet är nästan färdigt, all planering är insamlad och ska
sammanställas. De har försökt få in mindre alkoholrelaterade aktiviteter och fokuserar på att
få in kursarna på insparkens andra vecka. Helena Grusell vill att någon från trean kommer och
introducerar programmet på insparksdagen. Det tas upp på ett senare möte.
Matilda Lööv (Grafisk ämbetsperson): Presenterar sina verk. Styrelsen är nöjd.
Vera (Opretentiös IF): Idrott varannan vecka var målet men intresset har varit upp och ner
och ibland kör man en gång i månaden. Med värmen kommer intresset. Det finns ett
fotbollslag som hittills inte har tränat, SamSek har kontaktat oss för att medverka i deras
fotbollsturnering, intresset för det har varit svalt och Vera kommer själv inte att vara i Sverige.
Det funderas på ett kampsportstillfälle i nästa vecka.
Anton, Lovisa, Niklas (Living With): Svårigheter med att få folk att komma men arbetet har
gått bra! Framtiden visar på ett samarbete med UPS där det kommer att genomföras fyra
större tillfällen och både Lovisa och Niklas kommer att söka om ämbetsposterna för att få
fortsätta arbetet. Två tillfällen är redan bokade och de andra två är redan på gång!
Peter (Revisor): Introducerade sig själv.
Erika (fd. Kassör): Ska nu ordna med en bra överlämning och kommer kanske inte att vara
så kontaktbar under nästa termin.
Anton (SSO): Huvudsakligt ombud för studenterna vid Freds arbetsmiljö. Referera till
tidigare protokoll för rapporter.
Ämbetspersoner utom Anton Ingstedt och Lovisa Mickelsson lämnade mötet.
Anton och Lovisa (Living With): Diskussion angående eventet Julia Kronlid. Styrelsen
besvarar SamSeks beslut i ett möte, Anton Ingstedt pratar med Ergo.
Styrelsen beslutar att ordförande med projektgrupp och utbildningsansvarig kallar till möte
med berörda parter på Samsek och med kårordförande. Projektgruppen tillåts skriva ett svar
till samsek angående beslutet att avslå bidragsansökan till eventet. Anton Ingstedt fortsätter
kontakten med Ergo.
Styrelsen beslutar att projektgruppen för ”living with” får skriva ett svar till Samsek innan
eventuellt möte.
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Linnea Rolfhamre reserverar sig mot beslutet
§8 Extra rapporter och information
a. Utbildningsansvarig:
Styrelsen älskar mentorsverksamheten, och den är uppskattad överallt.
b. Aktivitetsansvarig:
Pubrunda imorgon 22/5 – 2014.
c. Informationsansvarig:
Sista nyhetsbrevet behöver gå ut snart! Det ska göras bra och Linn ska presenteras.
d. Ordförande
Magnus har bjudit in till Peaceweek möte, Sofia och Emil går dit. En ny diskussion
angående UPaD-atteraljer har börjat med institutionen igen och det tas upp på samma
möte.
§9 Styrelseengagemang – Insparken 2014
Styrelsen måste pusha på ynglen för att söka poster och informera prospektiva medlemmar
om att vi är programmets förening och att vi är där för dem! Vi kommer att behöva engagera
oss i insparken.
§10 Diskussionspunkter
a. Cyperns Ambassadör
Föreningen kommer tillsammans med Pax et Bellum att ordna en föreläsning med
Cyperns ambassadör, Emil tar tag i frågan.
b. Lokalhyra för togamiddagen
500: - kommer det att kosta att ha togamiddagen på Göteborgs. Styrelsen anser att det
är okej att lägga till 10: - till priset för att betala lokalhyran.
c. Tygkassen – den eviga
Magnus förslag på att fixa föreningssaker tillsammans med insititutionen skulle kunna
användas för att också fixa tygkassar.
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§11 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§12 Datum för kommande styrelsemöten
Detta var sista mötet innan sommaren.
§13 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.20
Ordförande
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