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Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 10/03 2020,
klockan 17:00. Gamla torget 3, Uppsala. Förväntad sluttid: 18:30.
Organisationsnummer: 802466-3372.

Närvarande: Hannah Ramel, Nelly Bülow, Elsa Henningsson, Emil Lewenhaupt, Lisa Stulic,
Noah Ånell, Sonja Ranta, Tilda Janbrink, Ester Tottie
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 17:00.
§2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Nelly Bülow till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hannah Ramel till sekreterare.
§4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Ester Tottie 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
-

Haft kontakt ang. föreläsning med biståndsministern

17 min
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-

Deltagit i förberedande av skrivelse till rektorn ang. intendenturen

-

Haft korta möten med styrelsemedlemmar

-

Skrivit dokument som presenterar styrelsen

-

Skrivit på pappren för byte av firmatecknare tillsammans med Noah

-

Skrivit förslag till dagordning

Vice ordförande
-

Mailat med samarbetspartners

-

Fixat ny dagordning mall

-

Möte med folkuniversitetet

-

Deltagit på DH foundations seminarium

-

Bokat möte med DH foundation

Kassör
-

Haft kontakt med Sofia gällande att betala fakturan för Vinter Gasquen 2020, vilket är
gjort

-

Suttit med Nelly och skrivit på bankpapper i förberedelse för möte med Swedbank

Evenemangsansvarig
-

skrivit ihop general ansökan med vice

-

klubbmöte

-

kort möte med ordförande

-

möte med vice, Helena Grusell och Chris Chau angående välkomstveckan 2020

-

deltagit på kick offen

-

läst generalansökningar

-

mailat nationer för potentiell bokning av lokal inför insparksgasquen

-

bokat möte med Linnea angående samarbete inom krisberedskap
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Vice evenemangsansvarig
-

Har tillsammans med evenemangsansvarige formulerat ett Facebook-inlägg angående
general ansökningar

-

Har tagit emot och läst igenom general ansökningar

-

Har haft avstämning med och skrivit rapport från sångbok utskottets första möte

-

Har förberett och deltagit i kick-off/kick-out

-

Har tillsammans med evenemangsansvarige deltagit i ett möte med Grusell och Chau
angående insparken

-

Har mottagit ett utkast till Facebook-inlägg angående den sångbok pub som är
inplanerad 12/3 och vidarebefordrat det till kommunikationsansvarige samt
evenemangsansvarige

Utbildningsansvarig
-

Varit på programrådsmöte

-

Ansökt om pengar hos samsek

-

Haft examensceremoni möte med UPS, mailat med Wallis etc.

-

Haft karriär dagsmöte x2

-

Skickat påminnelse om praktik

-

Sammanställt de nya student representanterna och skickat till Ester

-

Varit på kick off/kick in :))))))

-

Diskuterat lite olika saker med Nelly (och inte fattat en del)

-

Mailat som vanligt

-

Haft utvecklingssamtal med Nelly

Vice utbildningsansvarig
-

Samsek Möte

-

Programrådsmöte
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Kommunikationsansvarig
Facebook
-

Lagt ut inlägg om generalansökan

-

Gjort inlägg om påminnelse för generalansökan

-

Delat/gjort inlägg Career Day 2020’s första inlägg

-

Skapat evenemang för Sångbokspuben

Instagram
-

Gjort inlägg om generalansökan

-

Lagt upp insta story om generalansökan

Övrigt
-

Svarat på mejl

-

Haft kontakt med fotograf samt fått och delat bilderna

Sekreterare
-

läst igenom generalansökningar

-

svarat på mail

Suppleant
Inget att rapportera.
§8 Diskussion

60 min

Evenamangsansvarig

10 min

-

Inspark och generaler
-

Igår var deadline, vi har tre ansökningar: Per Risberg, Anton Ånell och Emma
Ekwall. Per har uttryckt att han vill vara “extra”.

-

Tar beslut om att Anton Ånell och Emma Ekwall blir generaler för inspark
2020, med Per Risberg som extra general.
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Ordförande
-

25 min

Medaljer
-

Diskussion: vad är vår roll som styrelse i UPaD? Handlar medaljer om ego
eller skapa en tradition? Har vi rätt att ta pengar för att smycka ut oss själva?
Tjänar det syftet att öka engagemanget i organisationen?

-

Beslut: ska vi hålla en sluten omröstning? - Ja

-

Beslut: ska vi ha medaljer inom UPaD? - Nej (7-2)

Utbildningsansvarig
-

Bidrag från Samsek
-

Har sökt för 2025 kr och väntar på svar.

Kassör
-

10 min
Arvode för fotograf
-

Beslut: kan vi besluta om att betala 200 kr? - Ja

Ordförande
-

5 min

10 min

Föreläsning med biståndsminister
-

Har blivit inställd

§9 Övriga ärenden

5 min

Sekreterare
-

Ny protokollmall?
-

Sekreterare och Ordförande ska gå igenom den nya mallen och hädanefter ska
den användas
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-

Emil - gör en mapp och lägg in i tid tack <3

Vice ordförande
-

Beslut om KGB ledarskap
-

Beslut: Kan styrelsen besluta att Fabian Stigar blir lagledare för KGB, samt
utskottsansvarig? - Ja

-

Studiecirklar - folkuniversitetet
-

50 kr + 15 kr/h per person kan sökas för mentorskapet

§10 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommande möte hålls den 30 /03 - 2020 kl. 13:00. Fikaansvarig är Elsa Henningsson.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 18:30.

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

