Protokoll Styrelsemöte 14
2019-10-03

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 03 oktober
2019, klockan 16:15. Gamla torget 3, Uppsala. Förväntad sluttid: 18:00.
Organisationsnummer: 802466-3372.

Närvarande: Elsa Bjursén, Elsa Solvin, David Edberg Landeström, Nelly Eckegren, Ebba
Olsson, Anna Svedin, Victor Hasslöf, Sofia Glaser, Theodor Stensö, Matteus Sommarborg.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16:27.
§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 Theo till justerare.
§5 Godkännande av dagordning

1 min

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§6 Föregående protokoll

5 min

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§7 Rapporter
Ordförande
-

Har deltagit på Dag Hammarskjöld commemoration ceremony.

17 min
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-

Har närvarat vid extrainsatt årsmöte.

-

Varit på möte med ordförande i Pax tillsammans med utbildningsansvarig och
evenemangsansvarig.
-

-

Bestämde datum för pubhäng med Pax, 8/10.

Har mailat in våra förslag på frågor till Dag Hammarskjöld föreläsningen till Johanna
Mårtendahl på Dag Hammarskjöld Foundation.
-

-

Föreläsningen är inställd och kommer skjutas upp till ett annat datum.

Har varit i kontakt med kommunikationsansvarig om att publicera och dela inlägg på i
våra kanaler.

-

Har varit i kontakt med Helena Millroth på fredsen angående att få ett nytt skåp.

Vice ordförande
-

Deltagit i ceremoni till minne av Dag Hammarskjöld med DHF.

-

Utrett händelse under insparksgasquen.
-

Gett involverade information samt en varning.

-

Haft möte med Aktivitetsansvarig från UF om att samordna aktivitet med styrelserna.

-

Deltagit i extrainsatt årsmöte.

Kassör
-

Deltagit i föreläsning på Dag Hammarskjöld Foundation samt kransläggning på Dag
Hammarskjölds grav

-

Betalat Pax för fikakostnad för gästföreläsningen av Howard Bluementhal.
-

-

Totalt: 146 kr.

Lämnat kommentarer och förslag på utvärderingen av insparken (för paddrar och
yngel) till vice evenemangsansvarig.

-

Deltagit på ett extrainsatt årsmöte där vi valde in en ny suppleant.

Evenemangsansvarig
-

Kransnedläggning med Dag Hammarskjöld Foundation den 18/9.

-

Pratat med fotografen och kassören om hur mycket fotografen ska få betalt för sitt
arbete under insparksgasquen.
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-

Möte med Pax chair, ordförande och utbildningsansvarig den 24/9.

-

Deltog i extrainsatt årsmöte den 25/9.

Vice evenemangsansvarig
-

Har bokat ett möte med evenemangsansvarig att hållas den 03/10. Vi planerar att
avhandla bl.a. terminens aktiviteter, utskottsmöte, och insparksutvärderingens
utformning.

-

Har gjort ett utkast till insparksutvärderingsformulär, ett för paddrar och ett för yngel.

Utbildningsansvarig
-

Haft programrådsmöte
-

År 3 har rapporterat angående fredsens internet och att det inte går att ladda
datorerna i sal 1.

-

År 2 har rapporterat om oklarheter kring seminariegrupper i Utveckling B,
UPaD fyller i med oklarheter i Utveckling C.

-

År 1 rapporterar angående insparken och introduktionen, positiv respons,
största frågetecknet är hur man ska lägga upp första dagen (presentationen av
universitet m.m).

-

UPaD rapporterar på Pax’s vägnar att vi inte behöver betala för att hyra salar,
men Pax betalar ganska mycket.

-

Elin avgår som samordnare för utvecklingsprogrammet. Anders Sjögren ny
samordnare.

-

Varit på möte med Pax ordförande, Jim Jormanainen.

-

Varit på extrainsatt årsmöte.

-

Har kontakt med Samseks ordförande angående vårt första utskottsmöte, han vill bli
inbjuden.

Vice utbildningsansvarig
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-

Var i kontakt med studentrepresentant Embla Bergström gällande hennes intresse för
post som studentrepresentant i nomineringskommitté för ny prefekt på Fredsen. Hon
har kontaktat Erik Melander gällande detta.

-

Röstade ja till ett per capsulam-beslut i Samsek “att välja Jacob Färnert som
Samhällsvetenskapliga sektionens ordinarie ledamot för hörandeförsamlingen till
Rektor- och prorektorsvalet.”, gällande det kommande valet av ny rektor för Uppsala
Universitet.

-

Deltog i programråd 24/9 tillsammans med institutionerna och studentrepresentanter.
-

Studentrepresentanter lyfte exempelvis problem med seminariegrupper (i
Utveckling B och C), internetuppkoppling på Fredsen, information inför
ettornas första seminarier etc. Helena, Chris och Elin tar vidare kritiken.

-

Positiva intryck av både vårens Peace and Research Day och höstens
studietekniksföreläsning för ettorna, bra att ha tidigt på terminen.

-

Förslag att maila ut resultaten av förra årets programutvärderingar till studenter
så att det syns att utvärderingarna har betydelse, Chris gjorde detta efter
programrådet.

-

Elin meddelade att hon avgår som samordnare för utvecklingsstudier då hon
fått ett nytt uppdrag som studierektor för forskarutbildningen vid
statskunskapen. Elins efterträdare blir Anders Sjögren.

-

Deltog i extrainsatt årsmöte med UPaD 25/9, där den nya suppleanten röstades in.

-

Deltog tillsammans med vice ordförande i en kick-off 30/9 med Samsek och mottog
en medalj för deltagande i sektionsrådet föregående verksamhetsår.

Kommunikationsansvarig
-

Hemsidan
-

-

Lagt upp protokoll från tidigare möte.

Facebook
-

Lagt upp gasque-bilderna.

-

Haft kontakt med ett flertal medlemmar gällande borttagning av Gasque-bilder.

-

Har lagt upp ett inlägg om Blumenthal föreläsningen.
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-

Har försökt få tillgång till suppleantens mail.

Instagram
-

Lagt upp bild från styrelsemöte.

-

Lagt upp bild från årsmötet.

Sekreterare
-

Har lagt in en ny flik i medlemsmatrikeln om telefonnummer.
-

Har mailat kommunikationsansvarig ang. att lägga till telefonnummer i
medlemsmatrikeln.

-

Har uppdaterat medlemsmatrikeln med en ny medlem och för när de flesta av de nya
medlemmarna betalade sina medlemsavgifter.
-

Har mailat Kassören angående vem av oss som ska kontakta en person som
inte verkar ha betalat än.

-

Representerat Upad på Blumenthal föreläsningen

-

Kontaktat utbildningsansvariga om att boka tid för att skriva riktlinjer för
mentorsmöten.

-

Har förberett ett förprotokoll inför det extrainsatta årsmötet

-

Har påbörjat arbetet med sammanställningen av styrelsens diskussion om insparken
2019

-

Har förberett inför det extrainsatta årsmötet.

-

Deltagit på det extrainsatta årsmötet.

Suppleant
-

Blivit invald som suppleant.

-

Läst överlämningsdokument.

-

Försökt få tillgång till mail.

§8 Diskussion
-

69 min

Information från evenemangsansvariga
-

Vice evenemangsansvarig

10 min
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-

Diskuterade terminens aktiviteter på möte tidigare idag.

-

17 oktober kommer det att vara evenemangsutskotts möte.

-

Vintergasque bör börja planeras snart.

-

Evenemangsansvariga rekommenderar att inte hålla Halloweenfest eller
sexa. Pga ökade kostnader, risken för litet intresse att delta, konkurrens
från nationer. Kan ha andra aktiviteter under hösten som kostar mindre.

-

Kassören berättade att vi har mycket pengar som bör spenderas den här
terminen för medlemmarna.

-

Vice evenemang påpekar de pengar vi har tillgängliga skulle vara en
liten buffert om något skulle hända under en aktivitet.

-

Finns ett stort intresse bland de nya medlemmarna för att hålla en
aktivitet runt Halloween.

-

Om det finns ett intresse under utskottets mötet så är det möjligt att
något arrangeras.

-

Att delegera arbete kan antingen gå väldigt bra eller väldigt dåligt och
då är det en risk som är svår att ta. I slutändan kommer det vara
evenemangsansvariga som kommer att behöva ta mest ansvar, speciellt
när det gäller kostnader.

-

Finns en möjlighet att arrangera evenemang med Pax.

-

Vice utbildningsansvarig kan samla ihop tips på aktiviteter från
Samsek.

-

Fråga kommer att fortsätta att diskuteras under utskottets mötet.

Kassörens transparens

10 min
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-

Kassör
-

Ekonomi är en stor del av föreningslivet. Men det är lite insyn till andra
styrelsemedlemmar och medlemmar.

-

I nya ekonomiska riktlinjer kan detta börja förändras, men vad skulle
behövas i sådana fall?

-

Beslut om medaljer
-

10 min

Vice evenemangsansvarig
-

Vice utbildningsansvarig ska kolla vart Samsek köpte sina medaljer.

-

En person i styrelsen bör ta mer ansvar för att medaljen ska göras.

-

Bör göras snart för att de ska kunna vara klara till Vintergasquen.

Styrelsen beslutade att k öpa in medaljer.
Suppleant och Vice ordförande tar på sig ansvaret för att göra medaljerna.
-

Dansgrupp
-

10 min

Kassör
-

Alice Jakobsson är intresserad av att skapa en dansgrupp. Hur går en
tillväga för att göra det. Tidigare har dansgrupper bara varit till för
specifika event.

-

Lokal kostar runt 80 kr/person.

-

Möjligtvis att föreningen bidrar med en del av kostnaden.

-

Kan göra det som en ämbets post för föreningen.

-

Evenemangsansvariga kan ta upp det på utskottsmötet.

-

Aktiviteter som dansgrupp och fotboll gör att Upad håller i fler
aktiviteter under terminen.
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-

Arbetstider och kommunikation
-

10 min

Utbildningsansvarig
-

Skillnaden på när facebookchatten, facebookgruppen och mailen ska
användas bör bli tydligare.

-

Kan rekommendera nästa styrelse att använda slack.

-

Tider att kontakta andra i styrelsen: arbetsdagar 8-17.

Paus 17:46
Påbörjas 17:50
-

Inköp av sångböcker
-

7 min

Kassör
-

Pax ordförande rekommenderade att om vi behövde fler böcker så kan
vi köpa av de och sedan göra en ny upplaga till nästa höst.

-

Vi behöver inte beställa in fler böcker nu.

Incitament för utvärdering av insparken
-

7 min

Vice evenemangsansvarig
-

Det var väldigt få som svarade på tidigare utvärderingar.

-

Kan ge som pris till ett yngel och en fadder 100 kr rabatt på ett
kommande evenemang.

-

Kassören ska kolla hur mycket vi kan lotta ut.

Utveckling C vill starta en studiecirkel.
-

5 min

Ordförande
-

Som ett rullande mentorskap. Det är ett stort intresse. Är det
möjligt/Hur länge skulle det pågå?
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§9 Övriga ärenden
-

Dokument angående kommentarer om insparken
-

-

10 min

Sekreterare
-

Kan någon hjälpa till att strukturera upp dokumentet?

-

Vice ordförande hjälper till.

Extrainsatta årsmöten
-

Kommunikationsansvarig
-

Extrainsatta årsmöten ligger inte uppe på hemsidan. Är det något som
de har gjort fel eller något vi inte behöver göra.

-

Kommunikationsansvarig ska lägga upp protokollet från senaste mötet
på hemsidan.

§10 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommande möte hålls den 15 oktober 2019 kl. 15:30. Fikaansvarig är Matteus.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 18:16.

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

