Protokoll Styrelsemöte
2020-10-14

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 14:e oktober
2020, klockan 17:00-19:00. Plats: UPaD-rummet och Zoom. Förväntad sluttid: 19:00.
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. 17:00.
§2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Emil Lewenhaupt till mötesordförande.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Hannah Ramel till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Ester Tottie till justerare.
§4 Godkännande av dagordning

1 min

§5 Föregående protokoll

5 min

-

Kan vi lägga föregående protokoll till handlingarna ?
-

sekreteraren lägger till beslutet angående KGB

§6 Rapporter
Ordförande
-

Möte med fakulteten, framtiden på Fredsen ska diskuteras

10 min
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-

Möte med Pax, fortsättning följer

Vice Ordförande
-

Pratat med Fabian om potentiella idrottsevenemang

Evenemangsansvarig
-

Haft event utskottsmöte

-

Planerat UPaDs Halloweenveckor

-

Möte med Tilda och Fabian ang Halloweenveckorna

-

Kommunikation med Fabian KGB om matchtröjor

-

Haft kontakt med Kalmar nation ang en julgasque 11 december

Vice Evenemangsansvarig
-

Formulerat insparks enkäter, samt delat

-

Uskottsmöte

-

Kontakt med kalmar angående gask

-

Möte med Fabian och andra medlemmar angående Halloweenveckorna

Utbildningsansvarig
-

Medverkat på Evenemangsutskottsmöte

-

Mailat erika angående bokning av grupprum

-

Mailat UPS angående examensceremonin för nästa vår

Vice Utbildningsansvarig
-

Samsekmöte

-

Programråd

Kassör
-

Åre möte, skapat grupp och evenemang

-

Betalat alla kostnader från insparken beställt tröjor till KGB

Kommunikationsansvarig
-

Gjort inlägg om Åre-resan

-

Gjort evenemang åt Evenemangsutskottsmötet

-

Lagt upp Åre-inlägg på Instagram
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-

Delat info om ett seminarium på Facebook åt Chris

-

Gjort nytt inlägg om studentrepresentanter på Facebook :)

-

Gjort inlägg på Facebook och Instastory om Åre

-

Rensat lite och lagt upp bilderna från Kubbturneringen i ett album på Facebook

-

Lagt upp bild från Kubbturneringen på Instagram

-

Delat evenemanget för Evenemangsutskottsmötet

-

Svarat på mejl

-

Delat ett evenemang åt Statsvetenskapliga föreningen

-

Gjort evenemang åt UPaD’s Halloweenveckor

-

Delat gruppen för Åre-resan

-

Meddelat att “anmälan” till Noah om Åre är stängd

-

Gjort ett inlägg på Facebook med massa evenemang

-

Gjort en instastory för att påminna om Åre-gruppen

Sekreterare
§7 Diskussion
-

Rapport från samsek möte - Vice Utbildningsansvarig
-

-

Fått representanter till programrådet

Halloweenveckorna - Evenemangsansvarig
-

Två veckor, 33 och 34

-

Skräck-filmkväll som kickoff

-

Pubrunda

-

Pubquiz

-

Samordning med KGB gällande Onsdagsölen

-

50-gräns

§8 Övriga ärenden
-

10 min

Åre - Ordförande

10 min
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-

UPaD står ansvarig för skador och självrisk osv om UPAD “står” för resan, så
vi (UPaD) som organisation är inte officiellt ansvariga

-

-

UPaD-tröjor - Ordförande
-

Pax vill beställa tröjor med oss, men vi vill avvakta

-

Kan vara så att en ny logga för UPaD vore roligt, också för snyggare tröjor

-

Ny logga och merch beslutas att diskuteras på nästa möte

Ny post och medlemmar är inte upplagda på hemsidan än - Kommunikationsansvarig
-

Tas utan fotograf så fort som möjligt

§9 Nästa möte
-

5 min

Fikaansvarig

§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat tt.tt

Ordförande

Vid tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare

Namnförtydligande

