Protokoll Styrelsemöte
2020-12-01

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 1 december 2020,
klockan 10.15. Plats: Zoom. Förväntad sluttid: 12:00. Organisationsnummer: 802466-3372
Närvarande: Hannah Ramel, Elsa Henningsson, Emil Lewenhaupt, Lisa Stulic, Noah Ånell,
Vilma Westberg, Tilda Janbrink, Ester Tottie, Mila Cekredzi, Ellen Nordman
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.10.11
§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 Elsa Henningsson till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
-

Kan vi godkänna dagordningen?

-

Ja

§5 Föregående protokoll
-

Kan vi lägga föregående protokoll till handlingarna ?

-

Ja

§6 Rapporter
Utbildningsansvarig
-

Mailat universitetshuset ang. möjlig examensceremoni

1 min

5 min

15 min

-

Planera lite inför utskottsmöte med Vilma (vice)

Vice Utbildningsansvarig
-

Samsek möte

-

Programrådsmöte

-

Varit i kontakt med Ester om foto till hemsidan

-

Varit i kontakt med Lisa om utskottsmöte

-

Mailat med och fått rapport från Ebba Olsson angående huvudlärarmöte om
nedskärningar på statsvetenskapliga institutionen. Nedskärningar som kommer beröra
seminariumverksamheten på kurserna Utvecklingsstudier A och Metod B

Kommunikationsansvarig
-

Svarat på mejl

-

Gjort inlägg om Utvecklingsstudiers 50-årsjubileum och Career Day

-

Delat ett event åt Pax på Facebook

-

Tagit bilder på Emil och Mila till hemsidan och sociala medier

-

Uppdaterat hemsidan

§7 Diskussion
-

Årsmöte - ordförande
-

15 min

Uppgifterna inför årsmötet delas upp mellan styrelsemedlemmarna och till nästa
styrelsemöte har vi en draft av alla delar

-

UU karriär - Kommunikationsansvarig
-

-

10 min

Utbildningsansvarig ser över om hon ska medverka

Styrelseprotokoll - Kommunikationsansvarig
-

10 min

Protokollen har varit lite oregelbundna på senaste gällande format, sekreteraren
och justeraren ska ta större ansvar för att det blir korrekt och regelbundet

-

Kårutvärdering - Vice Utbildningsansvarig

§8 Övriga ärenden
-

Fortsätter med uppehåll av aktiviteter p.g.a. Corona - Ordförande

10 min
10 min

-

Lokaler för examensceremoni - Utbildningsansvarig

§9 Nästa möte
-

5 min

Fikaansvarig

§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 11:00.
Ordförande

Vid tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare

Namnförtydligande

