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Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 7 mars 2016,
klockan 10.30. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.

Närvarande: Beatrice Schönning, Simon Lidström, Ebba Bladh, Marika McAlevey, Johsefin
Tallroth, Magnus Lundström och Clara Orstadius.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 10:47.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Simon Lidström till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Marika McAlevey till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
§6 Ordförande informerar
Ordförande hade inget att informera.
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§7 Rapporter
Ordförande
Styrelsen har mottagit en inbjudan till en föreläsning om ’hållbart engagemang’ från
SAMSEK.
Beatrice har börjat förbereda inför extrainsatta årsmötet.
Vice-Ordförande
Den 9e mars ska Ebba ha möte med Cory på Folkuniversitetet gällande studiecirklar.
Förhoppningsvis kan också eventuella datum för en utbildning av styrelsen, till cirkelledare,
föreslås.
Kassör
Föreningen har för närvarande 18 753,87kr på kontot.
Utbetalningar sedan senaste möte har varit en betalning till VG för gasquen på 37 370kr och
en överföring till Beatrice för fika på 40kr.
Inbetalningar sedan senaste möte har bestått utav två gasqueanmälningar (Sammanlagt 780kr
inbetalt till kontot).
Ett eventuellt beslut om återbetalningsblanketten bör bordläggas till nästa möte, då förslag
kan presenteras i närmre detalj när Nadja är närvarande.
Aktivitetsansvarig
Frågan uppstod ifall vi inte borde kunna betala en fotograf då vi ju kan betala en DJ.
-Styrelsen ställer sig positivt till detta.
Kan vi använda UPaD:s swish även till auktionen som kommer att hållas på gasquen?
-Frågan bordläggs till nästa möte.
Priset för bästa lärare bör skrivas in i stadgarna ifall detta ska bli en återkommande process.
-Mer relevant att skrivas in i verksamhetsplanen för nästa styrelse.
Gustav Friis håller kontakt med Chris Chau angående filmkvällar i sal 1.
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Ett första möte med Pax aktivitetsansvarig Alden angående Beer Olympics har hållits.
- Det hålls den 14 maj.
Vi har generaler till insparken!
Utbildningsansvarig
Ändringen i kårföreningsreglerna följer: från att studentföreningarna ”ska ha över 50 procent
av medlemmarna med i kåren”, till ”ska verka för att ha 50 procent av medlemmarna i kåren”.
Detta vill säga att uppmuntra våra medlemmar att gå med i kåren, samt möjligtvis låta kårens
representanter komma och prata inför våra medlemmar.
Föreningarna Samvetarna, UPS och FREUD har sökt och beviljats kårföreningsstatus.
SamSek kommer sannolikt vara de som organiserar, utlyser och genomför val av
elevrepresentanter i institutionsstyrelserna.
Information om tävlingen för bästa lärare har inkommit.
Informationsansvarig
Första nyhetsbrevet utskickat 26 februari.
Vi har fått in ett enda mejl efter utlysning av ämbetsposter.
Lärarpris-processen till fredsgasquen är bestämd och vi väntar på info/förslag om vad själva
priset ska vara.
Sekreterare
Inget att rapportera.
§8 Diskussion
-

Ämbetsposter
Styrelsen beslutade att välja Alice Castensson och Mia-Lie Nylund till Generaler för
insparken.

-

Kårförening
Styrelsen beslutade att bli Kårförening.

Anledningen till att detta beslut inte tagits tidigare var på grund av att styrelsen misstänkte att
Kårens tidigare antagningskrav stred mot Personuppgiftslagen. Dessa krav har nu ändrats.
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§9 Övriga ärenden
Ett mejl från tillträdande programkoordinator, Erik Noreen kommit. Han ska ha ett
informationsmöte om vad det innebär att läsa Freds- och Utveckling. Detta möte hålls den
5/4 kl 13:00-15:00.
Styrelsen beslutade att cirka 400 kr bör betalas ut till en fotograf som ska arbeta under
Fredsgasquen.
§10 Datum för kommande styrelsemöten
Nästkommande möte hålls den 22 mars kl 10:00. Marika är fikaansvarig.
Styrelsen beslutade att ha ytterligare ett möte den 5 april kl 10:00, Magnus är fikaansvarig.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl 12:02.
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