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1.1 Styrelsen
Ordförande: Sofia Carlsbrand
Vice Ordförande: Johanna Lannerstedt
Kassör: Nadja Drott
Aktivitetsansvarig: Sanna Forsberg
Utbildningsansvarig: Emil Petersson
Arbetslivsansvarig: Alexander Jansson Winge
Informationsansvarig: Vera Lundán
Sekreterare: Lars Fagernäs
Suppleant: Mikaela Falkestad

1.2 Föreningens medlemskap
Antal betalande ordinarie medlemmar: 132
Antal betalande alumnimedlemmar: 3
Medlemsavgift programsmedlemmar: 180:Medlemsavgift alumnimedlemmar: 100:Antal protokollförda styrelsesammanträden: 13

1.3 Rapporter
1.3.1 Generell rapport
Styrelsen har gemensamt varit på två styrelsemingel arrangerade av Samsek och Ekosek samt
representerat föreningen på kontaktdagarna. Styrelsen har samlats varannan vecka under
terminerna med ett avbrott under sommaren och ett under jul och nyår. Ämbeten har tillsatts
men alla poster har inte lyckats fyllas.

1.3.2 Ordförande
Ordförande har översett styrelsens arbete och kallat till möten varannan vecka. Dessutom har
posten inneburit en del rådgivning till de andra styrelsemedlemmarna och kommunikation

med andra föreningar och aktiva medlemmar. Ordförande har även deltagit i
implementeringsprocessen gällande kårföreningar. Utöver detta har ordförande lagt fokus på
att ta fram mallar för olika sorters intyg.

1.3.3 Vice Ordförande
Vice ordförande har under verksamhetsåret fortsatt ansvara för kontakten med
Folkuniversitetet. All kommunikation och rapportering har gått genom denna post. UPaD har
sökt och fått pengar för talarserien ”What comes next?” som gjordes i samarbete med UPS i
höst, samt för fyra studiecirklar: gasqueplaneringsgruppen, arbetslivsutskottet,
utbildningsutskottet och aktivitetsutskottet. Vice ordförande har också hjälpt till och stöttat
resten av styrelsen i deras arbetsuppgifter när det funnits behov.

1.3.4 Kassör
Kassören har under verksamhetsåret huvudsakligen hanterat in-och utbetalningar samt
bokfört det löpande verksamhetsarbetet. Ett bankbyte från Danske Bank till Swedbank
fullföljdes under början av verksamhetsåret och kassören har även infört Swish för
föreningens inbetalningar. Föreningen lämnade in en skattedeklaration för år 2013-2014
under juli månad och kommer inte att vara skattepliktiga för denna period.

1.3.5 Arbetslivsutskottet
Arbetslivsutskottet har sedan förra årsmötet genomfört Karriärdagen 2015 i april i samarbete
med UF, UPS och Samvetarna samt påbörjat planeringen av en ny karriärdag som kommer
ske under vårterminen i samarbete med UF, UPS, Samvetarna och Pax et Bellum.
Utskottsansvarige har hållit i utskottsmöten under året men på grund av få deltagare har inte
många nya projekt genomförts. Utskottet har även genomfört talarserien ”What Comes
Next?” under hösten i samarbete med UPS men intresset har varit bristande hos föreningarnas
medlemmar. Resan till Almedalen ställdes in på grund av bristande engagemang vilket har
varit ett återkommande problem hos föreningen. Under hösten påbörjades en omstrukturering
av ”Academic Journal” som föreningen anordnar tillsammans med Pax et Bellum för att göra
arbetet smidigare och för att få kontinuitet i projektet.
1.3.6 Aktivitetsutskottet
Aktivitetsansvarig har under denna period hållit i utskottsmöten och fungerat som ett stöd för
de olika planeringsgrupperna. Utvärdering av de stora aktiviteterna har skett i efterhand för
att förhoppningsvis förbättra arbetet ytterligare till nästa gång. Den största aktivitet som har
planerats och genomförts var Insparken HT15 med tillhörande gasque. Temat för insparken
var Övernaturligt och engagerade många medlemmar. Under perioden har också två
pubrundor genomförts. Under hösten har planeringen av Vintergasquen 2016 påbörjats samt
en skidresa som tyvärr blev inställd.

1.3.7 Utbildningsutskottet
Under denna period har utbildningsutskottet och mentorsgruppen träffats då
utskottsordföranden funnit det nödvändigt. Under verksamhetsåret har utskottet i samarbete
med mentorerna genomfört Supplemental Instructions-mentorskap på kurserna
Utvecklingsstudier A, Freds - och konfliktkunskap A, samt Freds - och konfliktkunskap B. I
övrigt har utskottsordföranden upprätthållit kontinuerlig kontakt med de elevrepresentanter
föreningen samarbetar med vid institutionsstyrelser samt programråd. Bland annat har
utskottsordföranden aktivt deltagit i processen att säkra undervisningskvalitén för
Utvecklingsstudier. I egenskap av elevrepresentant vid Institutionen för Freds- och
Konfliktkunskap ansvarade även utskottsordföranden för planerandet och genomförandet av
2015 års Fredsgasque.

1.3.8 Informationsansvarig
Informationsansvarig har under verksamhetsåret jobbat främst med att öka UPaDs aktivitet på
sociala media och kommunikation med medlemmar. Dessutom har hon jobbat aktivt med att
uppdatera hemsidan, bland annat genom fotoalbum, praktikinformation samt uppdaterat
hemsidans utseende. Informationsansvarig har även i samråd med styrelsen avvecklat UPaD
Forum på grund av att det inte användes. Utöver detta har hon skickat nyhetsbrev i stort sett
månadsvis.

1.3.9 Sekreterare
Under året har sekreteraren genomfört ett löpande arbete med styrelseprotokoll och hantering
av medlemsregistret. Medlemsregistret har blivit uppdaterat för att inkludera de nya ordinarie
och alumnimedlemmarna, samtidigt som kategorin terminsmedlemskap är borttagen.

