Protokoll Styrelsemöte 13
2019-09-18

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 18 september
2019, klockan 13:15. Gamla torget 3, Uppsala. Förväntad sluttid: 15:00.
Organisationsnummer: 802466-3372.

Närvarande: Elsa Bjursén, Elsa Solvin, David Edberg Landeström, Nelly Eckegren, Ebba
Olsson, Anna Svedin, Victor Hasslöf, Sofia Glaser, Theodor Stensö.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 13:19.
§2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Elsa Bjursén till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja David till sekreterare.
§4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Ebba till justerare.
§5 Godkännande av dagordning

1 min

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§6 Föregående protokoll

5 min

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll samt protokollet från den 24 augusti
och lägga det till handlingarna.
§7 Rapporter
Ordförande

17 min
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-

Har kontrollerat yngel som betalat och anmält sig till insparksqasquen och togan.

-

Varit på möte med Dag Hammarskjöld Foundation.

-

Deltagit i styrelsespex.

-

Varit i kontakt med Jim Jormanainen angående att vara ordförande på extrainsatt
årsmöte samt samarbete med Pax vid föreläsning 20/9.

Vice ordförande
-

Deltagit i och klippt styrelsespex till insparksgasquen.

-

Bokat sal för extrainsatt årsmöte.

-

Varit på möte med Dag Hammarskjöld Foundation angående minnesceremoni och
föreläsning.

Kassör
-

Dubbelkollat alla anmälningar till Insparksgasquen mot bordsplaceringen efter att vi
upptäckte att en person stod med två gånger.

-

Återbetalat de personer som glömt anmäla sig alternativt anmält sig för sent till
Insparksgasquen.

-

Betalat faktura till Norrlands Nation för musikquizet vi hade där.
-

-

Totalt: 2115 kr.

Betalat faktura till Stockholms Nation för Togamiddagen.
-

Totalt: 16 982 kr.

-

Fixat i ordning en pärm för UPaD:s alla viktiga papper.

-

Hjälpt Vice ordförande med styrelsens spexvideo till Insparksgasquen.

-

Sålt sångböcker, pins och tygkassar på Insparksgasquen.

-

Genomfört den elektroniska bokföringen för perioden 2019/08/15 - 2019/09/15.

-

Betalat ut till personer som gjort utlägg i UPaD:s räkning.
-

Nelly Eckegren (fika UPaD mingel): 160,50 kr

-

Viktor Göransson (lagutklädnad Team Hell): 328 kr

-

Elin Eriksson (lagutklädnad Team Hell): 70 kr
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-

-

Sofia Glaser (lagutklädnad Team Hell): 31,50 kr

-

Sofia Glaser (skyltställ, timer vattenkokare): 144 kr

Uppdaterat och gjort om exceldokumentet över UPaD:s inkomster och utgifter
gentemot budgeten.
-

-

Räknat ut resultatet på några av Insparksevenemangen:
-

Pubquiz: + 1575 kr

-

Togamiddag: + 2454,36 kr

Mailat Pax ordförande angående att vi planerar att köpa in fler sångböcker.
-

Frågade om dessa inköp skett med Pax tidigare, och om de är intresserade av
fler böcker.

-

Nämnde även att vi spånat på att göra om lite i böckerna.

Evenemangsansvarig
-

Haft kontakt med Vice evenemangsansvarig, Kassör, och Ordförande angående sena
anmälningar till gasquen.

-

Har spelat in spexvideo till insparksgasquen tillsammans med resten av styrelsen.

-

Möte med toastmasters till insparksgasquen den 9/9.

-

Hittade sånganförare till Insparksgasquen.

-

Skapade en Google-form till släppet, samt skapade släpplistan till insparksgasquen.

-

Möte med sånganförare till insparksgasquen den 10/9.

-

Köpte blommor till generalen.

-

Insparksgasquen skede den 13/9.

-

Svarat på mail om ev. föreläsning med Pax.

Vice evenemangsansvarig
-

Insparksgasque
-

Förberedelser
-

Har svarat på frågor från toastmasters kring gasqueschemat.
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-

Har kommunicerat med GH nation före gasquen och kommit överens
om regler för släpp och släpplista.

-

Har sammanställt och skickat in en släpplista efter förarbete av
Evenemangsansvarig, Ordförande, och Kassör.

-

Har tillsammans med Vice utbildningsansvarig och Tilda Janbrink gjort
namnlappar och bordsplaceringskarta till gasquen.

-

Gasquekvällen
-

Har kollat listan i dörren tillsammans med Kassör.

-

Har koordinerat de sista förberedelserna med kvällens hovmästare.

-

Har ordnat ljudsystemet.

-

Har mottagit DJ och och tackat honom efter spelningen.

Utbildningsansvarig
-

Bokat presentation av mentorskapet för både Freds A och Freds C.

-

Har filmat styrelse spex.

-

Anordnat samt deltagit i information angående praktik-kursen för C-studenter

-

Fått ansökan om pengar godkänd från samsek.
-

Vi får 500 kr direkt.

-

Vi får även 350kr av samsek varje gång vår representant dyker upp på deras
möten.

-

Anordnat samt haft möte med mentorerna för ht -19
-

Diskuterat medlemskap, hur fika pengarna ska skötas och hur vi på bästa sätt
kan bidra med gott mentorskap.

Vice utbildningsansvarig
-

Deltog i inspelning av styrelsens spex.

-

Deltog i sektionsråd med Samsek.
-

Studentrepresentanter: Ebba Olsson blev invald som ordinarie på Statsen. Per
Risberg, Embla Bergström och Robert Andersson (suppleant) blev invalda på
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Fredsen. Alla är UPaD-medlemmar. Samsek kommer anordna utbildning för
studentrepresentanter.
-

Projektbidrag. Det har gjorts lite ändringar i bidrags strukturen.
Grundbidragspotten är större, så vi kommer automatiskt få 350 kr för varje
sektionsråd som vår representant deltar i (6 stycken denna termin).
Utbildningsansvarigs bidragsansökan för mentorsfika fick 500 kr istället för
den önskade summan på cirka 3600 kr i och med att projektbidragspotten nu är
mycket mindre. Dock har vi redan ett fikapengar-överskott från i våras, +
kommande grundbidragspengar och dessa 500 kr.

-

Tillfrågade Vice ordförande om hon vill vara suppleant i Samseks sektionsråd
eftersom det nu är viktigare att vi deltar för bidragspengarna, hon tackade ja.
Meddelade detta till Samseks ordförande via mail.

-

Var i kontakt med de invalda studentrepresentanterna på Fredsen, Per Risberg och
Embla Bergström som ordinarie och Robert Andersson som suppleant.
-

Per deltog i första styrelsemötet, han meddelade via mail vad som togs upp.
Det har beslutats att det nu är ett krav att ens C-uppsats ska vara bedömd för att
ge behörighet till praktik-kursen. Det ska även utses en ny vice-prefekt, och en
studentrepresentant ska vara med i nomineringskommittén. Eftersom Per var
på mötet blev han utsedd, men jag har även frågat Embla.

-

Inhandlade papper till bordsplaceringskort och hjälpte Vice evenemangsansvarig att
förbereda bordskarta inför insparksgasquen.

Kommunikationsansvarig
-

Hemsidan.
-

-

Lagt upp stadgar för årsmötet 2019 och protokoll.

Facebook.
-

Skrivit inlägg som välkomnar reccar och tipsar om lunchställen.

-

Skrivit ett inlägg om Togamiddagen.

-

Skrivit ett inlägg om Insparksgasquen.
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-

Skrivit ett inlägg om inbjudan till Infomöte om praktik.

-

Har lagt upp inlägg på instagram om styrelseminglet.

-

Övrigt.
-

Hjälpt till med bordsplacering inför Togamiddagen.

-

Deltagit i Styrelseminglet.

Sekreterare
-

Har gjort en mall för årsmötesprotokoll.

-

Har deltagit i filmning av styrelsens spex.

-

Mailat Samseks ordförande angående sekreterarens roll innan och under årsmöten.

-

Svarat på mail angående föreläsning med Pax

§8 Diskussion
-

64 min

Hantering av händelse på insparksgasquen
-

10 min

Evenemangsansvarig
-

Evenemangsansvarig informerar om en händelse som har uppstått
under gasquen. Det har uppkommit tre liknande händelser kopplat till
samma person där denne har agerat ‘klumpigt’.

-

Vi har bara hört en sida av berättelsen. Viktigt att höra den andra
personens sida innan något beslut om varning tas.

-

Bör personen i fråga bli varnad inför andra Upad evenemang?

-

Vice ordförande ansvarar för att kontakta de relevanta personerna om
händelsen och ska sedan samla informationen till resten av styrelsen.

-

Utvärdering av insparken
-

Ordförande

30 min
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-

Det kom inte många svar på enkätfrågorna förra året. Kan delvis ha
med dåligt utformade frågor att göra.
-

Vice evenemang och evenemang tar ansvar för att skriva nya
formulär.

-

Styrelsen bör även diskutera hur insparken gick för att kunna skriva det
i överföringen till nästa styrelse.
-

Att vara med i både styrelsen och insparken är väldigt stressigt.
-

Insparken har troligtvis tjänat på att styrelsen har varit så
aktiv. Några styrelsemedlemmar bör ej vara med i
insparken eller att de inte bör ha lika mycket ansvar
under insparken nästa år.

-

Lagkapten och styrelsemedlem kan ej rekommenderas.
Var delvis positivt men blev mycket ansvar och konstig
fördelning av information.

-

Viktigt inför nästa år att vara tydligare med vad det innebär att
vara lagkapten och fadder för att minska risken för att folk
hoppar av.
-

Folk har inte följt vad det innebär att vara nykterfaddrar.
Kan ha med att det har varit otydliga regler angående att
vara nykterfaddrar även under event som inte står på
schemat. Styrelsen bör skriva ett dokument om vad det
innebär att vara nykterfaddrar som kan hänvisas till när
folk ska skriva på sitt kontrakt.
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-

Team earths faddrar var bara tvåor vilket upplevdes jobbigt för
de hade inte kunskap om hur lång tid event tar osv.
-

Kan vara bra att ha en dokument med
rekommendationer inför insparken (tips på aktiviteter
och vad som ej ska göras under insparken). En
överlämning mellan faddrar.

-

Utbildning som event och generaler gick på var bra
lagkaptenerna borde också vara med där.

-

Möjligtvis att det bör finnas ett kontrakt för generalerna.
-

Risk att det inte kommer göra någon skillnad eftersom
de redan måste följa reglerna.

-

Många faddrar och yngel har uttryckt att det har varit en bra
inspark. Bra att komma ihåg.

-

Kassören visste inte att det skulle vara så mycket arbete med det
ekonomiska. Kassören kommer att rekommendera nästa kassör
att inte vara med i insparken nästa år. Bra om det finns en plan
för hur styrelsen kan hjälpas åt under insparken. Finns stor risk
för missar med så många transaktioner.
-

Det var bra att samla allt i ett dokument minskade risken
för att glömma saker.

-

Vi bör ej ta betalt för för toga och gasque första dagen
samtidigt som medlemspriset eftersom det skapade
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förvirring kring om folk var registrerade för dessa event
eller inte.
-

Info om släpp bör inte bara släppas bara i facebook-eventet.

-

Skriv en checklist till nästa toastmasters för att de ska kunna
vara tydliga med vad en får och inte får göra under en gasque
och skillnaden mellan de togan. Viktigt att de tar upp vissa
saker som måste följas under gasquen och förklarar hur
tacksången går till.

-

Ordföranden ska kolla med kåren om de kan ha en
krisutbildning eftersom ingen i styrelsen visste hur en skulle
hantera den kris som dök upp under insparken.

-

Har varit flera år på raden nu som ett lag har varit färre än de
andra. Borde vi minska antalet lag till 3 för att reducera risken
för det?

-

Vi måste vara tydliga med att folk som inte är med i insparken
ibland inte får komma på eventen.

-

Problem med mailkontakt ang general- och info-mailen. Fel
mail har skickats till olika fel mail address.

-

Vi bör vara tydligare nästa år med att faddrar inte kan välja bort
insparksaktiviteter bara för att de hellre vill umgås med sina
vänner.

-

Det blev väldigt många kvällsaktiviteter i början när folk var
lediga på dagen. Hade varit bra med dagsaktiviteter i början för
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att folk ska lära känna varann. Samtidigt är det många som
jobbar de första dagarna som bara kan delta på kvällen.
-

Några aktiviteter bör vara stängda från ‘ölfaddrar’ för att
ynglena ska kunna lära känna varandra och de riktiga faddrarna
bättre.

-

Kan vara bra att på ett mer officiellt sett fråga tidigare om det är
okej att filma och fota folk under insparken nästa år, exempelvis
i frågeformuläret vid inskrivning.

Sekreteraren ska s amla ihop all info till ett dokument.
-

Passande datum för att träffa Pax nya styrelse
-

5 min

Ordförande
-

En doodle är bättre än att vi föreslår flera datum.

-

Gärna efter 2:a oktober.

-

Frågan bordläggs till senare i oktober.

-

På ett liknande tema har UFs ordförande uttryckt att de vill umgås.
Vice ordf och Per Risberg som är med i UFs styrelse ska diskutera detta
vidare.

-

Information från samsek
-

7 min

Vice utbildningsansvarig
-

Studentrepresentanter
-

Ebba Olsson ordinarie på statsen. Per Risberg och Embla
Bergström blev ordinarie och Robert Andersson blev suppleant
på fredsen.
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-

Samsek kommer anordna utbildning för studentrepresentanter

-

Projektbidrag. Det har gjorts lite ändringar i bidrags strukturen.
Grundbidragspotten är större, så vi kommer automatiskt få 350
kr för varje sektionsråd som vår representant deltar i (6 stycken
denna termin). Utbildningsansvarigs bidragsansökan för
mentorsfika fick 500 kr istället för den önskade summan på
cirka 3600 kr i och med att projektbidragspotten nu är mycket
mindre. Dock har vi redan ett fikapengar-överskott på 2000 kr
från i våras, + kommande grundbidragspengar och dessa 500 kr.
-

Vad ska de 350 kr per möte gå till?
-

Det går inte 700 kr per månad på mentorsfika.

-

Kan vara bra att lägga mer pengar på mentors
fika eftersom det ses som en av våra
huvudverksamheter av våra medlemmar.

-

Egentligen ska pengar som inte används skickas
tillbaka till Samsek om de inte ansvänds efter en
månad men UPaD har fått dispens eftersom våra
projekt sträcker sig längre än en månad. Sedan
har pengarna ändå aldrig skickats tillbaka.

-

En idé att använda upp de 2000 kr och sedan
börja om nästa termin.

-

Kommer andra organisationer att ansöka för mer
pengar nu? Vad händer med potten av pengar
med organisationer som inte dyker upp på
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möten? Vice utbildningsansvarig ska undersöka
detta vidare.
-

Video från insparken
-

5 min

Kassör
-

Får alkohol synas i videon?
-

Det är nog inte så farligt att visa alkohol eftersom många som
söker till universitet vet att det ingår. Det behöver inte visas
överdriven konsumtion. Kan vara bra att undvika att visa
alkohol i parker eftersom det är olagligt. Sittningar bör vara
med för att det är en stor del av universitetslivet.

-

Skulle uppskatta tips på musik.

Mötet ajourneras 14:44
Victor och Theo lämnar mötet 14:44
Mötet återupptas 14:50
-

Regler med Pax
-

7 min

Kassör
-

Handlar om våra kaffetermosar, tekokare, skrivare.

-

De bör säga till om de lånar några av våra saker.

-

Pax bör betala för det pappret som de använder.

-

De behöver inte säga nåt om de ska använda det till sina möten men om
de ska låna det till något annat event så vill vi att de säger till.

-

Under Ordförande och Vice ordförandes möte med Pax ordförande kan
de uttrycka detta.
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-

Det handlar inte om att vara taskiga men att vi vill hålla koll på
våra saker.

§9 Övriga ärenden
-

10 min

Programrådsmöte
-

Utbildningsansvarig
-

Har ni något som bör tas upp?

Ebba lämnar möte 15:08
§10 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommande möte hålls den 3 oktober 2019 kl. 16:15. Fikaansvarig är Victor.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 15:09.

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

