Protokoll Styrelsemöte
2015-11-05

Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e november 2015,
klockan 17:45. Styrelserummet, Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget,
Uppsala.
Närvarande: Sofia Carlsbrand, Johanna Lannerstedt, Sanna Forsberg, Emil Petersson, Alexander
Jansson Winge, Vera Lundán, och Nadja Drott.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17:57.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Alexander Jansson Winge till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Vera Lundán till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med två ändringar.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna under nästkommande möte.
§6 Ordförande informerar
•
Börja förbereda för årsmöte.
•
Planera in stadgemöte.
•
Bestämma datum för årsmöte för att kunna börja förbereda nödvändiga utskick inför
årsmöte.
§7 Rapporter
Vice Ordförande
•
Eventuell Freds-flytt
•
Inget svar på våra frågor till studiebevakaren från intendenturen gällande flytt. Vi
avvaktar tills mer information kommer. Möte sker nästa vecka, förhoppningsvis får
vi information efter det.
•
Samsek
•
Föreningsmingel sker i december. Studiebevakarna håller på med en workshop
gällande hållbart engagemang/organisation. Kåren håller på och bjuder in gamla
alumner för att föreläsa. Föreläsningarna är öppna för alla som är medlemmar i
kåren.
•
Kårföreningar håller på och implementeras men det finns många bekymmer gällande
hur man kollar vilka som är medlemmar i kåren. Det finns vissa formuleringar i våra
stadgar som gör att det eventuellt kan vara problem med att vara kårförening.
Ordförande går igenom stadgarna och rapporterar under nästa styrelsemöte huruvida
vi behöver ändra i stadgarna eller inte. Vice ber Samsek om ett informationsmöte
gällande kårföreningar och vad det innebär i praktiken.
Kassör
•
Inbetalningar/utbetalningar
•
Swish
•
Det kostar per transaktion (1,50 kr/transaktion). Det blir praktiskt och smidigt men
det är inte giltigt som kvitto. Ett bra förslag som nödlösning men vi bör vara
selektiva när det används.
Styrelsen beslutade att godkänna införandet av Swish.
•
2574 kr för sångböckerna
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Styrelsen beslutade att godkänna en utbetalning på 2574 kr för sångböckerna till Institutionen för
Freds- och Konfliktforskning.
•
Budget aktivitetsutskottet
•
Styrelsen anser att kassören skall kolla igenom överskottet och komma med förslag
på vilken summa som är rimlig för resten av terminen.
Utbildningsansvarig
•
Mentorskap för Utvecklingsstudier A.
•
Det har varit dålig uppslutning två vårterminer i rad. Det tar mycket tid att göra i
ordning och det finns inte tillräckligt med intresse. Nästa utbildningsansvarig får
istället i uppgift att rekrytera mentorer för Freds A.
•
Avisering av event
•
Vera tar kontakt med Pax et Bellums PR-ansvarige om att han ska kontakta Vera om
han vill att UPaD ska lägga upp deras aktiviteter. Sanna ska radera gruppen ”UPaD
Events” på Facebook.
•
Valberedning
•
Sanna kontaktar valberedningen som bör inleda sitt arbete så fort som möjligt.
Arbetslivsansvarig
•
Academic Journal
•
Ansvariga för projektet försöker hitta intresserade människor som vill engagera sig.
•
Fredsstyrelsen
•
Man håller på att förbereda rekryteringsprocessen för att hitta en ny prefekt samt ny
studierektor på grundnivå.
•
Studentrepresentanterna håller och förbereder planeringen av Fredsgasquen.
Styrelsen vill dock att representanterna ska vidta försiktighet så att det inte krockar
med planeringen av Vintergasquen.
Aktivitetsansvarig
•
Utskottsmöte imorgon 6/11.
•
Några ur år 1 vill anordna en skidresa.
•
Pubrunda 18/11 med Hollywood-tema.
•
Bjuda in Pax et Bellum till pubrundan
•
Göra olika uppdrag som man ska utföra under pubrundan.
Informationsansvarig
•
Uppdaterat hemsidan med bilder, Instagram m.m.
•
Praktikinformation på hemsidan
•
Vera har ett förslag om att göra en lista med tidigare medlemmar som har gjort
praktik och information om vad de gjorde. Vera tar kontakt med studenter som gjort
praktik för att få kommentarer om vad de har tyckt och Sofia kontaktar Angela och
Chris för att försöka få tag på de utvärderingar som alla praktikstuderande skriver.
•
Nyhetsbrev skall skickas ut. Ansvariga skickar in informationen till Vera så fort som möjligt.
•
Bilder från Halloween-festen kommer förhoppningsvis snart.
Sekreterare
Ej närvarande.
§8 Diskussion
Ingen diskussionspunkt.
§9 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
§10 Datum för kommande styrelsemöten
Datum för stadgemöte är 22 november klockan 14:15.
Nästa styrelsemöte är torsdag 19 november klockan 17:45.
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§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.24.

Ordförande

Vid tangenterna

Justerare
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