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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 9:e September
2014, klockan 19.15. Svartbäcksgatan 74B, Uppsala.
Närvarande: Matthias Ekström, Linnea Rolfhamre, Linn Häggqvist, Emma Fredriksson,
Sofia Carlsbrand, Caroline Bodin, Emil Petersson, Beatrice Schönning
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.10
§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 tar ställning till föregående protokoll vid nästa möte
§6 Rapporter
6.1 Arbetslivsansvarig
Gällande föreläsningsserien så vill UPS förvalta pengarna från EkoSek och SamSek
gemensamt och då skriva ett avtal om ett delat konto. Föreningarna skulle då sköta samtalen
med sin respektive sektion. Kontrakt kommer isåfall skrivas i oktober efter möten med både
SamSek och EkoSek.
§7 Övriga ärenden
7.1 Hans Rosling
Vi informerar om Hans Rosling via våra kanaler för UF:s räkning.
7.2 Skatt
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Linn återkommer med information hur skattekontot ser ut
7.3 Medlemsregistret
Vi har en problematik med uteslutning av gamla medlemmar då de har betalat samtidigt som
kullen efter. Eftersom ursprungsklassen då skulle uteslutas utan att vi faktiskt vet om de har
tagit examen är det viktigt att utröna hur man ska gå till väga. Stadgarna stipulerar att man
inte får vara medlem efter avslutad examen, samtidigt är det svårt att veta vem som faktiskt
har avslutat sitt medlemsskap.
Styrelsen tolkar stadgarna som att tecknat medlemsskap råder medlemsskapstiden ut om inte
examen meddelas till styrelsen av den utexaminerade.
Hur går man till väga när man förlänger sitt programmedlemskap?
Sekreterare förlänger programmedlemskap med antalet terminer man betalat för.
7.4 Praktiskt inför årsmötet
Lokal blir Bruszewitz, fikat kommer bestå av bröd, frukt, kaffe, te, eventuellt lite hummus.
Medlemsmatrikeln ska skrivas ut. Roll-up. Dator till årsmtessekreterare och dator till ppt.
7.5 Årsmötesfunktionärer
Styrelsen stöttar valberedningen i valet till årsmötespresidium eftersom uppgiften varit otydlig
även i år.
§ 8 Datum för kommande styrelsemöten
Sista styrelsemötet med motionssvar och middag äger rum den 26/9 kl. 18.30
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 21.40
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