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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students’ Association den 10
oktober 2012, Department for Peace and Conflict Research, Sal 12.
Närvarande
Louise Andrae, Susanna Edström Johansson, Angelica Johansson, Eric Åhlin (gick kl: 17.00),
Anton Ingstedt, Mimmi Granat (gick kl: 17.30), Karin Uggla (ankom kl: 16.), Matthias
Ekström
§ 1 Mötets öppnande
Louise hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, kl. 16.06.
§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Angelica att föra protokoll under mötet.
§ 3 Val av person att justera protokollet
Styrelsen beslutade att välja Anton att justera protokollet.
§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med önskemål av Eric att flytta fram punk 6e.
Sussanna önskar att lägga till en diskussionsfråga: 7c – Nyheter från Stats Institutionen.
§ 5 Föregående protokoll
Louise föredrog föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte 2012-09-18 och
lägga det till handlingarna.
§ 6 Rapporter och information
a) Information om valberedningen
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Valberedningen består av Anna Nylander, Caroline Blomberg och Stefan Lindqvist.
Louise kommer att skicka ut ett mail till dem och ev. boka in ett möte innan de börjar
sin urvalsprocess.
b) Rapport från Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet har haft sitt första möte. Anton och Linnea har kandiderat för den
nya Freds-institutions styrelsen. Under förra veckans Freds-styrelsemöte så klubbades
tre nya kurser igenom:
15 HP:”Mass Media and Contemporary Armed Conflict”.
30 HP: Praktik för programstudenter.
15 HP:”Leadership and Conflict Resolution” (På Master nivå.)
Freds och konfliktinstitutionen kommer även få mer resurser inför nästa termin.

Anton pratade med Anna Reuterhäll och ska få information om val till styrelse på
Stats-institutionen.
c) Rapport från Aktivitetsutskottet
Möte är planlagt till nästa fredag 19 oktober för att värva medlemmar.
Diskussion över att en person inom Aktivitetsutskottet som ansvarar för
arbetslivskontakter och anordnar föreläsningar.
d) Kontakt med UPS, Pax et Bellum och UF
Sussanna har mailat UPS, Pax et Bellum och UF men inte bestämt ett datum att
träffas.
Pax et Bellums ordförande, Simon Franzén, blev adjungerad till dagens styrelse möte
och berättade lite om Pax et Bellum samt bjöd in oss alla till Pax et Bellums
aktivitetsmöten.
e) Föreningens ekonomi
Eric har gått igenom revision med revisorerna. Se bilaga.
Eric poängterar vikten av att göra en tydlig budget till nästa år, både för föreningen
samt aktivitetsutskottet.
Föreningen kan vara i behov av ett bankomatkort.
Eric, Louise planerar att ta en ordentlig genomgång av ekonomin med hänsyn till
rekommendationer från revisorerna, och på sikt se till att hela styrelsen blir mer
involverad i det ekonomiska arbetet.
Revisorerna kommer rekommendera att årsmötet ger oss ansvarsfrihet då de ej kan
närvara.
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f) Övrig information om arbetet sedan senaste mötet
Informationsansvarig har problem med sin mjukvara och har därför inte kunnat skicka
ut nyhetsbrev. Det håller på att lösas.
§7 Diskussionsfrågor
a) Årsmötet: förberedelser inför, genomgång av de stadgeändringar vi önskar få
igenom
Årsmötet är bestämt till den 14 november och lokal ska bokas.
Louise får i uppdrag att se om sal 1 eller sal 2 på Fred och Konflikt institutionen går att
boka.

Stadgeändringar vi önskar få igenom:
§10.1 Aktivitetsutskottet – lägga till ansvar för aktiviteter med anknytning till arbetsliv.
§11 Valberedning.
§12.1 Ekonomi – Borttagande av maxbelopp för utlägg.

Styrelsen uppmanas att se över nya revisorkandidater utifall att vi måste välja nya
under årsmötet.
b) Föreningens framtid: målsättningar och vision
Föreningen behöver sätta mål och se till att finnas till för våra medlemmar.
Diskussion kring hur vi ska få medlemmarna att känna sig delaktiga.
Styrelsen beslutar att försöka hålla ett informellt möte den 23 oktober.

c) Statsvetenskapliga Institutionen
Risk finns att Utvecklingstudier B+C kan komma att slås ihop med Statskunskap B+C.
Anton ska prata med Hans Blomqvist imorgon för att se hur det ligger till.

§ 8 Övriga ärenden
a) Biståndsminister Gunilla Karlsson
Anton pratade med henne förra veckan. Hon antydde att det kunde finnas möjligheter
att delta i diskussioner angående de nya målen efter Milleniummålen.
§ 9 Nästa styrelsemöte
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Styrelsen beslutar att ha ett nytt möte den 28 oktober kl.12.00. Ordförande får i uppdrag att
boka lokal och utlysa det.
§ 10 Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 17.56.

................................ ................................
Ordförande

Vid tangenterna

................................
Justerare
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