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Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 14 april 2020,
klockan 16.00. Zoom. Förväntad sluttid: 17.00.
Organisationsnummer: 802466-3372
Närvarande: Nelly Bülow, Emil Lewenhaupt, Elsa Henningsson, Tilda Janbrink, Noah
Ånell, Lisa Stulic, Ester Tottie

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16:03.

§2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Nelly Bülow till mötesordförande
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hannah Ramel till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Elsa Henningsson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

1 min

§5 Föregående protokoll

1 min

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

Ordförande

15 min
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-

Ordförande-nätverksträff

-

Förberedelse inför extrainsatt årsmöte

-

Vice Ordförande

-

Evenemangsansvarig

-

-

-

Mailkontakt med ÖG ang möte om insparksgasque

-

Mailkontakt med sångbokskommittén

Vice Evenemangsansvarig
-

Har bokat zoommöte med KGB

-

Har sett över lagindelningen inför insparken

-

Har varit i kontakt med generaler och evenemangsansvarig angående insparken

Kommunikationsansvarig
Facebook
-

Delat påminnelse om padderansökan + info om gammelpaddrar

-

Delat info om KGB

-

Delat inlägg om KGB’s träning

-

Svarat på messenger

Instagram
-

Gjort inlägg om påminnelse för padderansökan + info om
gammelpaddrar

-

Delat inlägg om KGB

-

Gjort story om KGB’s träning

-

Lagt upp presentation av styrelsen

Delat styrelsebilderna på Drive
-

-

Kassör
-

Uppdaterat pågående budget

-

Påbörjat förslag till budget för det extrainsatta årsmötet

Utbildningsansvarig
-

-

Mailat ang. examensceremonin samt läst igenom + skrivit ihop utskick

Vice Utbildningsansvarig
-

Samsek-möte
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-

Planering inför (eventuell) examensceremoni med Lisa

-

Sekreterare

-

Suppleant

§7 Diskussion
-

KGB
-

20 min
Evenemangsansvariga behöver involveras mer i KGBs beslut och verksamhet.
Har bokat in ett möte med Fabian nästa vecka.

-

Fabians presentation:
-

KGB är en social grupp för UPaD studenter som centreras runt fotboll.
Fabian uttrycker sitt ansvar att organisera logistiken för att möjliggöra
verksamheten. Noah och Malin kommer också att ta ansvar för
styrandet. KGB kan erbjuda sociala sammanhang för UPaDs
medlemmar och UPaD kan bidra med ekonomisk stöttning samt med
sociala nätverk.

-

Nu hålls träningar varje onsdag och andra sporter har också diskuterats
att utvecklas. Nu fokuserar KGB på att öka medlemsantalet och med
studenter som inte nödvändigtvis vill spela utan bara umgås.

-

Turneringen som skulle hållits har ställts in pga. Covid-19, men andra
aktiviteter har förberetts som kan hållas om styrelsen håller med och
folkhälsomyndigheten fortsattes tillåter.

-

Föreslår att vi väntar med att beställa tröjor till nästa säsong då matcher
inte kommer hållas den här terminen på grund av Covid-19.

-

Diskussion utan Fabian:
-

Om vi ska ha ett återkommande finansiellt stöd måste det läggas in i
riktlinjerna. Vi vill se vad kostnaderna kommer att se ut innan vi tar
beslut om vilken summa som kan ges, kanske att man subventionerar
deras kostnader snarare än täcka dem.

-

Kassören kommer till nästa styrelsemöte komma med ett nytt
budgetförslag för KGB
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-

Elsa, Tilda, Hannah, Noah, Nelly och Fabian ska mötas för att skriva
riktlinjer för KGB innan nästa styrelsemöte.

-

Extra general

30 min

-

Riktlinjer finns inte än, men det är viktigt att det ges till generalerna.

-

Extra-generalen ska få uppskattning för dennes jobb vid rätta tillfällen men ska
inte vara en av de två ordinarie generalerna. Tydlig kommunikation så att
ressar, andra faddrar och generaler vet vad som gäller.

-

Elsa och Tilda har möte med generalerna då detta kan diskuteras.

Extrainsatt årsmöte

5 min

-

14/05 föreslås som datum.

-

Exakt vad som ska inkluderas på årsmötet kommer diskuteras på nästa
styrelsemöte.

§8 Övriga ärenden
-

Insparkens riktlinjer - Kassör
-

-

10 min

Flyttas till nästa styrelsemöte

Sångböckerna - Vice evenemangsansvarig
-

Inte helt färdiga, behöver en deadline för när de måste bestämmas

-

Kassören ska i veckan se om han kan ta fram en deadline från tryckeriet

§9 Beslutspunkter

§10 Nästa möte
-

5 min

28/04, kl 16:00

§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.20

Ordförande

Vid tangenterna
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Namnförtydligande

Justerare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

