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Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 13 08 2020,
klockan 13:00, Gamla torget, Uppsala. Förväntad sluttid: 15:00.
Organisationsnummer: 802466-3372.

Närvarande: Hannah Ramel, Elsa Henningsson, Emil Lewenhaupt, Lisa Stulic, Noah Ånell,
Vilma Westberg, Tilda Janbrink, Ester Tottie, Mila Cekredzi
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 13:10.
§2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Emil Lewenhaupt till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hannah Ramel till sekreterare.
§4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Tilda Janbrink 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
-

Möte med insparksansvariga

17 min
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-

Generalerna ska anse en kommunikationsansvarig, effektivt möte

-

Gjort förslag till dagordningen

Vice ordförande
-

haft kontakt med folkuniversitetet angående studiecirklar

Kassör
-

Fått fullmakt

-

Beställt sångböcker, vilka nu är klara

-

Börjat betala av innestående betalningar, Mila för gasquefotografering, Paulina för
styrelsebilder

-

Införskaffat bankkort åt föreningen

-

Konsulterat med general gällande bokningar för den nu framflyttade insparken, de
skulle avboka den tänkta fulsittningen

-

Kontaktat ÖG och försökte avboka den tänkta insparksgasquen, men det hade Tilda
gjort

-

Kollat med Tilda om det tänkta Norrlandsevenemanget, Emma har avbokat det

Evenemangsansvarig
-

Haft två möten angående insparks förberedelser

-

Haft kontakt med Per angående hans generalpost

Vice evenemangsansvarig
-

Har deltagit i möte med lagkaptener, generaler, evenemangsansvarig och ordförande
angående insparken

-

Har deltagit i möte med Helena och Chris angående insparken

-

Har skickat in synpunkter angående sångboken och delegerat arbetet kring
beställningen

-

Har deltagit i möte med generaler, evenemangsansvarig och ordförande samt beslutat
att ställa in insparken

-

Har avbokat insparksgasquen på ÖG
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Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
Vice utbildningsansvarig
-

Skickat mail och introducerat mig själv

-

Varit på samsekmöte tillsammans med Sonja

Kommunikationsansvarig
-

Skickat ut info om kommande terminen på facebook och instagram

-

Black lives matter-texten på facebook

-

Skickat ut info om poster att söka inom samsek

Sekreterare
-

Undertecknat ansökningar av nya medlemmar

Suppleant
Inget att rapportera.
§8 Diskussion
-

35 min

Insparken - ordförande
-

30 min

Insparken är uppskjuten till VT 21, vi kommer nu istället för inspark ha
“Upad-dagarna”

-

Ska vi kanske inte kräva medlemskap för att vara med?
-

De kostnader som medlemsavgiften går till under insparken kommer
inte att vara nu så vi vill inte be om avgift.

-

Vi måste då ändra i budgeten, kanske då ha ett extrainsatt årsmöte
vilket känns omständigt, så vi kanske kan öppna upp så att man för
dessa event inte behöver vara medlem. Det finns dock en fördel med att
skriva in alla nya medlemmar så vi har dem dokumenterade.
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-

Vi vill att medlemmar helst ska signa upp sig för alla tre åren, men vi
kanske tar upp det lite senare under “insparken”. Mer än vanligt är nu
Upad ett stöd för nya studenter att träffa människor.

-

Vi tar beslut att vi kommer ha medlemsavgift som vanligt.

-

Vi beslutar att riktlinjer är att uppmana medlemskap, men att de
första eventet är öppet. Vid detta tillfälle kan vi påpeka medlemskapet
också.

-

Ska vi följa de riktlinjer som finns för insparken för dessa event också?
-

Ser ingen anledning till att inte följa riktlinjerna för dessa event också,
så beslut fattas att alla som deltar i Upad-dagarna skall följa de
riktlinjer och regler som gäller för organisationens inspark.

-

Kommunikationsansvarig och evenemangsansvarig tillfrågas samarbeta med
insparksansvariga att se till att informera alla medlemmar och nya yngel om
dessa dagar.

-

General lämnar - ordförande
-

5 min

Per har lämnat sitt ansvar, men vi tror att arbetet kommer rulla på utan
problem.

§9 Övriga ärenden
-

0 min

Inga

§10 Datum för kommande styrelsemöten
Nästkommande möte hålls den 23 08 2020 kl. 09:00. Fikaansvarig är Emil.

1 min
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§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 14:02.

Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande

