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Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 16 december
2019, klockan 16:30. Gamla torget 6, Uppsala. Förväntad sluttid: 17:30.
Organisationsnummer: 802466-3372.

Närvarande: Elsa Bjursén, Elsa Solvin, David Edberg Landeström, Nelly Eckegren, Ebba
Olsson, Victor Hasslöf, Sofia Glaser, Theodor Stensö, Matteus Sommarborg.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16:40.
§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 och lägga det till handlingarna.
§7 Rapporter
Ordförande
-

Mailat Chris Chao om att boka sal 1 för årsmötet.

17 min

Protokoll Styrelsemöte 19
2019-12-16

-

Institutionen föredrar om vi kan boka våra egna salar.

-

Frågat om Jim Jormanainen kan vara del av årsmötespresidiet.

-

Har tillsammans med utbildningsansvarig skrivit ett svar på ett förslag på skrivelse
från kåren.
-

UPaD har tillsammans med UPS, kåren (och Samsek) skickat in en skrivelse
till intendenturen med kritik angående att minska lokalerna på Gamla Torget.

-

Påmint Kommunikationsansvarig om att lägga ut kallelse till årsmöte, information om
poster och skapa event för årsmöte samt öppet styrelsemöte.

-

Har hjälpt till vid julmyset med Peter Wallensteen.

Vice ordförande
-

Har deltagit på julmyset.

-

Har ordnat med Folkuniversitetet.

Kassör
-

Uppdaterat förslag på budgeten då mentorsfikat inte var inräknat.

-

Mailat Samseks andre vice ordförande Anton för att få hjälp med lite ekonomiska
frågor.
-

Frågade hur ett sparande för medaljer skulle kunna införas, samt lite andra
frågor om budgeten.

-

Fick ett mail från Samseks ordförande Jacob med mailadresserna till kassörer i
andra föreningar.

-

Deltagit på UPaD:s julmys med Peter Wallensteen.

Evenemangsansvarig
-

Mailat ÖG och sagt att vi inte kommer ha vintergasquen hos de men att de kanske är
av intresse för fredsgasquen.

-

Har kontaktat Pax Head of Activities för att börja diskutera fredsgasquen.

-

Julmyset med Peter Wallensteen den 11/12.
-

Bad kommunikationsansvarig lägga upp en påminnelse på Facebook.
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-

Köpte fika, fixade teknik, fixade lokalen.

Blivit kontaktad av Uppsala Mediavetare för att eventuellt med-arrangera
skottdagsklubb tillsammans med flera föreningar, och bokat in möte.
-

Har förberett information och frågor till mötet.

-

Sekreteraren ska gå på mötet då varken jag eller vice evenemangsansvarig har
möjlighet att närvara.

-

Har kontaktat Norrlands gillevärdinna för att spika detaljer för vintergasquen.

Vice evenemangsansvarig
-

Har lämnat in egna ändringsförslag på mitt förslag till medaljregler.

-

Har gjort en första version av anmälningsformulär och svars-spreadsheet till
vintergasquen.

-

Har kommenterat den pågående diskussionen om förtjänstmedaljer.

-

Har funderat fram ett par förslag på tema för Vintergasquen.

Utbildningsansvarig
-

Deltagit på programrådsmöte, bland annat diskuterat lokalerna på intendenturen.

-

Mottagit officiella anmälningar från mentors-kandidater för nästa termin.

-

Haft kontkat med Johannes Bäck, ordförande på kåren, Jacob Fernert, ordförande för
Samhällsvetenskapliga sektionen och Marcus Englund, Studiebevakare på
Samhällsvetenskapliga sektionen angående problemet med intendenturen och lokaler
på gamla torget.

-

Godkänt ett utkast skrivet av kåren där vi, tillsammans med UPS, riktar skarp kritik
mot intendenturen och skötseln av hur de tänker ta bort våra lokaler.

-

Mottagit rapport från Jacob, Marcus och Johannes angående vad intendenturen svarat
(tas upp som diskussionspunkt).

-

Svarat på frågor från studenter gällande examensceremonin som de redan nu vill ha
info om.
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-

Skickat inlägg från Samhällsvetenskapliga sektionen till kommunikationsansvarig
angående utvärdering av Statsen, som UPaD delat som ett inlägg.

Vice utbildningsansvarig
-

Deltog i programråd 4/12.
-

Information om att institutionsstyrelsemöten nu sker på engelska och därför
uppmuntras masterstudenter söka poster.

-

Bättre wifi på Fredsen kommer förhoppningsvis i januari/februari.

-

Diskussion gällande en lärares psykiska ohälsa, som studenter uttryckt oro för.
Institutionen försäkrade om att de tar hand om situationen.

-

Upplägget på seminarierna i Peace and Security är mycket bättre i år än förra
året, tack vare förändringar av kursansvarig.

-

Tredje året lyfte skillnader i handledning för C-uppsats mellan studenter.

-

Diskussion om lokalminskningar på Gamla torget, institutionen uppmuntrade
UPaD att ta kontakt med kåren.

-

Deltog i sektionsråd med Samsek 4/12.
-

Öppettiderna på Gamla torget utökas tack vare Juridiska föreningen, öppet mer
kring jul och 7-22 från och med januari.

-

Tog upp UPaD:s oro för lokalminskningar, kåren lovade att gå vidare med
ärendet och studiebevakaren ska rapportera från intendenturens möten.

-

Mailade ordförande i UPS och påminde om att boka in möte gällande
examensceremoni, detta möte kommer ske 16/12.

-

Mailade Vice ordförande i Samsek svar på utskickade frågor gällande vad vi anser är
utmanande med föreningsliv (vi nämnde t.ex. engagemang, balans mellans studier,
föreningsliv och egentid) och önskemål på utbildningar (vi nämnde t.ex. i
krishantering, formalia).

-

Förberedde tillsammans med utbildningsansvarig förprotokoll inför
utbildningsutskottsmöte.
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-

Mailade studiebevakare en inbjudan till nästa utbildningsutskottsmöte, som han
tackade ja till.

Kommunikationsansvarig
-

-

Facebook:
-

Har delat Samseks utvärdering.

-

Har lagt upp event för årsmötet.

-

Har lagt upp event för öppet styrelsemöte.

-

Har lagt upp kallelser inför årsmötet.

-

Har lagt upp påminnelse inför Julmyset.

-

Har lagt upp EU traineeship anordnat av UPS.

-

Har lagt upp ansökan om mentorer för Development B.

Instagram:
-

-

Har lagt upp bild från Julmyset.

Övrigt:
-

Har deltagit på Julmyset.

-

Har skickat intervjufrågor till Ordförande, evenemangsansvarig och
utbildningsansvarig.

-

Har uppdaterat maillistan.

-

Har mailat ut kallelser till alla styrelsemedlemmar.

-

Har svarat på medlemsfrågor.

Sekreterare
-

Har hjälpt till vid julmyset

-

Har meddelat att jag kan delta på möte med Uppsala Medievetare.

Suppleant
-

Mailat mera.se angående offert på medaljer.

-

Skapat bilaga för annat alternativ av utseende på medalj.
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-

Fått offert på vårat första samt andra alternativ från mera.se.

-

Framfört offerter till styrelsen via Facebook-gruppen.

-

Räknat på offerter inklusive moms och frakt.

-

Kontaktat ytterligare två företag angående offerter.
-

Svenska medalj och Lindarna.

-

Deltagit i klädbytardagen.

-

Läst igenom och kommenterat på följande dokument:
-

Stadgar 2019

-

Skiss budget 2020

-

Verksamhetsplan 2019

-

Resultatrapport 2019-12-03

-

Information om utlysta poster

-

Förslag till UPaDs Medaljreglemente

§8 Diskussion
-

25 min

Medaljer
-

15 min

Suppleant
-

Lindarna är det billigaste alternativet. Det skulle behöva sparas 647
kr/år minst. Inte räknat med band och frakt. Troligtvis runt 700 kr.
Låter rimligt.

Styrelsen beslutade att besluta att beställa 52 medaljer från Lindarna. Med förbehåll att de kan
komma med medaljerna innan 7:e januari och att priset på medaljen inte är orimligt högt.
-

Situationen med intendenturen
-

Utbildningsansvarig

5 min
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-

Utbildningsansvarig läser upp ett meddelande skrivet till Intendenturen.
Sedan läser hon upp en rapport från kåren angående Intendenturens
svar.

-

Det finns en konflikt i hur de ser användandet av studentrum och hur
studenter ser på användandet. Enligt studenter är de flesta utrymmena
upptagna.

-

Förslag på tema till vintergasquen
-

Evenemangsansvarig
-

Förslag: 2010-talets bästa.

§9 Övriga ärenden
-

Utbildningsansvarig
-

-

5 min

Kick-out
-

-

5 min

Vice ordförande gör en doodle.

Folk till nästa styrelse
-

Kassören har pratat med två personer. Hannah Ramel och Robert Andersson.

-

Ester Tottie intresserad av kommunikationsansvarig.

-

Emil Sartorius, Ellen Norman, Malin Lindroth.

-

Skriver möjligtvis till folk i helgen.

Elsas känsliga ärende
-

Vice ordförande
-

En person på senaste gasquen uttryckte att hen inte vill sitta bredvid en
annan person på framtida event. Hur förs denna information vidare?
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-

Tar det muntligt.

Info statsen
-

Vice utbildning
-

3 miljoner minus på grundutbildning. Detta går ut över utbildningar.
Har satt ihop en framtidsgrupp för att se på möjliga besparingar. Det
ska läggas 1 miljon på en väv i Brusewitz.

§10 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommande möte hålls den 10 januari 2020 kl. 15:00. Fikaansvarig är Elsa Solvin.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 18:01.

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

