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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan
16.30. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17:19
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Sanna Forsberg till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att tillägga insparken som diskussionspunkt 7d, dagordningen godkändes med
denna ändring.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att lägga förgående protokoll till handlingarna.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
Salsbyte
Meddelade att vi kommer att byta styrelserum från UPaD-rummet till sal 12 från och med imorgon
fredag 15-03-06.
Kårföreningar
Styrelsen har diskuterat Kårens beslut om att inför kårföreningar och vad det kan innebära för

UPaD.
Sångbok
Planer på att arbeta fram en UPaD/Pax sångbok innan fredsgasquen. Debatt gällande innehållet
med Pax.
Fredsmingel
Ordförande deltog under minglet och tycket det var trevligt.
Litteraturmöten
UPaD har erbjudits att delta i litteraturmöten gällande kurslitteraturen i Utveckling B och C. Vi
tycker att det här är ett väldigt bra förslag, vi diskuterar hur vi ska nå ut till våra studenter för att
kunna påverka innehållet så mycket som möjligt för att göra kursen bättre och mer inriktad på just
Utveckling och inte bara Statskunskap.
Vice Ordförande
Studiecirklar- Cory från folkuniversitetet har kontakta oss och uppmärksammat att vi inte genomför
speciellt mycket studiecirklar och skulle vilja träffa och lära känna oss.
Jusek kan eventuellt hjälpa till och sponsra vår inspark.
Kassör
Suppleant presenterar en betalning som skall göras.
Styrelsen beslutade att kassören ska få göra en utbetalning på 654kr till Surftown.

Utbildningsansvarig
Ej närvarande men har skrivit en rapport.
Arbetslivsansvarig
Ej närvarande men har skrivit en rapport.

Aktivitetsansvarig
Kryssning
Kryssning tillsammans med samvetarna är inbokad och nu måste vi peppa UPaD folk för att åka
med, in- och utbetalningarna kommer gå genom UPaD’s konto och det ska vara inbetalat senast
2015-03-09.
Maxims yoga ska bli ett ordentligt UPaD evenemang och inte bara hennes privata evenemang.
Inspark
Diskussionen flyttas till punkt diskussionspunkt 7d.
Fredsgasquen är nu officiellt ett UPaD/Pax evenemang.

Informationsansvarig
Medlemskap
Behöver ändra informationen på hemsidan så det blir enklare att ansöka om medlemskap, speciellt
alumnimedlemskap då det är nytt.
Överlämning
Nya styrelsemedlemmar har fått en överlämning av tidigare medlemmar och fått tillgång till
dropbox och styrelseposternas respektive mailkonton.
Nyhetsbrev
Diskussion om vad som ska vara med i nästa nyhetsbrev. Ska skickas ut onsdag 2015-03-11
Sekreterare
Inget att rapportera.
Suppleant
Inget att rapportera.

Rapport från kassör
Överskott från vintergasquen, skjuter på beslut till nästa styrelsemöte då tre medlemmar inte är
närvarande, där ibland kassör.
Information gällande bankbyte delad, mer information kommer när kassören är på plats.
Rapport från arbetslivsutskott
Almedalen, nästa planeringsmöte kommer avgöra om resan blir av.
Karriärsdagen kommer bli av, inbokad. 22 april. Ekosek har bestämt att deras bidrag bara får gå till
föreläsningar. Kan bli problem då deras bidrag hade blivit budgeterat till annat, då föreläsningarna
förmodligen kommer vara gratis.
§7 Diskussion
Överlämning
Ska vi ha en kick-off? Planerar in en middag 19/3 kl 19:00
Medlemsregister
Ändra i stadgarna som det beslutades under årsmötet.
Kårföreningar
Diskuterades tidigare under mötet.
Insparken
Generalposter ska tillsättas genom skriftlig ansökan och sedan ska styrelsen besluta vilka
som bli invalda som generaler. Uppstartsmöte kommer att hållas fredag 13/3 kl:16:00.
§8 Övriga ärenden
Byter kontaktperson hos Uppsala kommun från Vera Lundán till Johanna Lannerstedt.
§9 Datum för kommande styrelsemöten
§10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.57
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