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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 11:e maj 2015,
klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Sanna Forsberg, Emil Petersson, Nadja Drott, Johanna Lannerstedt,
Vera Lundán, Alexander Jansson Winge och Lars Fagernäs.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 16:08.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lars Fagernäs till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Alexander Jansson Winge till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av två diskussionspunkter.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att lägga de två senaste protokollen till handlingarna.
§6 Rapporter/Sammanfattning
Ordförande
Har varit på möte med studieplanskommittén på statsvetenskapliga institutionen, där under
diskussionerna om utvecklingsstudier så kom det dels fram att en del av kurslitteraturen ska bytas ut
samt att ingen gick på litteraturmötet. Vi har möjlighet att påverka men det behövs mer
engagemang. Kursplanerna för nästa år har blivit godkända.
Vice Ordförande

Inget at rapportera.
Kassör
•

SamSek
o De undrar om representanter till SamSek, det är planerat att tillsättas till hösten från
vår sida.

•

Föreningens finanser i nuläget.
Styrelsen beslutar att godkänna utbetalning på 500 kr till Beatrice Schönning
Styrelsen beslutar att godkänna utbetalning till Gästrike-Hälsinge Nation på 44 876krför
Fredsgasquen.

•

SSO
o Vi önskar att det skulle vara bättre luft och möjligheter till vädring i
uppehållsrummet på institutionen för fred- och konfliktforskning. Folk som vistas
på institutionen måste sopsortera bättre, beskrivning på engelska skulle vara bra.

•

Möten gällande biblioteksflytten.
o Nadja ska försöka gå på så många möten som möjligt. Möten är lagt väldigt tätt och
många på samma dag

Utbildningsansvarig
•

Mentorskapet
o Fredsinstitutionen vill på börja ett mentorskap på mastersnivå på grund av att det
fungerar så bra på kandidatnivå.
o Påbörjar värvningen av nya mentorer inför hösten, främst till Freds- och Konflikt A

•

Nytänk på mastersprogrammet i fred- och konfliktstudier
o Samarbetet med Statsvetenskapliga institutionen gällande metod på mastersnivå har

avbrutits. En genderkurs infört på mastersnivå tillsammans med en kurser i ledarskap
och en kurs i socialpsykologiska för perspektiv på konflikt har introducerats.
Arbetslivsansvarig
•

Academic Journal
o Kontakten mellan Pax och oss måste förbättras, återkopplingen gällande Academic
Journal är undermålig.

Aktivitetsansvarig
•

Inspark
o Budget för insparken, aktivitetsutskottet har just nu 3 700 – 3 800kr och det ska
räcka till insparken, insparksgasquen och vintergasquen.
Styrelsen beslutar att budgeten för insparken blir 2 500kr.
o Alexander Jansson Winge eller Nadja Drott blir den andra generalen

•

Pubrunda
o Planeras för det kommande veckorna.

Informationsansvarig
Vera Lundán har blivit sjukskriven och har beslutat att åka tillbaka till Helsingfors för resten av
terminen.
Sekreterare
•

Behov av personnummer i medlemsregister.
o Personnummer är nödvändigt då vi måste kunna kolla om medlemmarna är med i
Uppsala Studentkår eller inte. Det ska tilläggas motivation på hemsidan till varför vi
ska ha personnummer. Och medlemsansökan bör ses över då personnummer ofta
saknas i ansökan

•

Korintkort till föreningen.
o Processen är startad och förhoppningsvis har vi snart ett korintkort i föreningen.

§7 Diskussion
•

Examensfest
o Examensfesten kommer vara som i fjol, UPaD fixar en mindre fest på Göteborgs där
de som tar examen kan tackas av. Om Göteborgs inte funkar så skulle vi kunna kolla
med Smålands eller Norrlands. Preliminärt datum 29/5.

•

Utvärdering Karriärdagen.
o Föreningarna behöver ha huvudansvaret för dagen och tydligare riktlinjer bör finnas
ifall att någon inte kan delta och hur denna person ska ersättas. Det behövs ett intyg
för de som anordnar Karriärdagen för det är ett så stort arbete och man borde få
något för att ha gjort det. Det är ett stor evenemang med mycket bakomliggande
planering. Intyget bör också vara gemensamt för alla fyra föreningar som deltar i
Karriärdagen och alla ordförande bör skriva på.

§8 Övriga ärenden
•

Nadja Drott föreslås som den andra generalen.

•

Under insparken så ska nollefriden och ingen alkoholhets tas på allvar.

§9 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa möte planeras in till 26/5 klockan 12:30.
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.27.
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