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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Student’s Association den 25:e Maj
2012, Department for Peace and Conflict Research, Sal 2.

Närvarande
Ordförande, Louise Andre
Vice Ordförande, Susanna Edström Johansson
Sekreterare, Angelica Johansson
Kassör, Eric Åhlin
Utbildningsutskottet Anton Ingstedt
Informationsansvarig, Mimmi Granat
Aktivitetsansvarig, Karin Uggla

§ 1 Mötets öppnande
Louise hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, kl. 13.00.

§ 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 Karin att justera protokollet

§ 4 Godkännande av kallelseförfarande
Styrelsen beslutade att godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 6 Föregående protokoll
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Louise föredrog föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll med förslagna ändringar och
tillägg, från Styrelsemöte 2012-05-02 och lägga det till handlingarna.

§ 7 Information om arbete och möte med MKV-studenterna
Louise Andre, Sanna Moberg, Susanna Edström Johansson och Mimmi Granat träffade
MKV-studenterna den 17 Maj 2012. Diskussion om logotypen, valde att modifiera den äldre
versionen av logotypen och den är nu godkänd. Mimmi föreslår att alla bör kunna hjälpa till
med hemsidan.
Louise föreslår att projektgruppen bör bli nominerade till att bli hedersmedlemmar vid nästa
årsmöte.
Allt MKV-gruppen gör betalas av vår sponsor Optimal Progress AB.

§ 8 Information om mötet med vår nya programkooridnator Helena Grusell
Diskussion om frågan Louise Andre, Karin Uggla och Susanna Edström Johansson träffade
den nye programkoordinatorn Helena Grusell. Helena är mycket positiv till bildandet av
föreningen.
Louise, Karin och Susanna fick se schemat för nykommande studenter så planering för
nollningen kan påbörjas. Nollningsgruppen kommer också eventuellt få tillgång till de
nyantagnas mail adresser så vi kan sprida information om nollningen.

§ 9 Rapport om planering av nollningen
En projektgrupp bestående av; Karin Uggla, Anton Ingstedt, Kajza Jansson, Moa Sjöborg och
Josefin Thun, har bildats.
Projektgruppen har haft möten för att komma på idéer och planera nollningsschemat.
Projektgruppen vill anordna ett gasque för hela fred- och konflikt programmet.
Projektgruppen har också idéer om ett ”nollningspaket”, där man kan gå på gasque samtidigt
som man får medlemskap i föreningen.
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Projektgruppen söker också efter studenter som vill vara faddrar.
Lousie föreslår att projektsgruppen skickar ett email till alla i programmet för att hitta faddrar.

§ 10 Föreningens ekonomi
Eric, väntar med att samla in medlemmar tills vi har ett bankkonto för att undvika kontanter.
Styrelsen beslutar att Eric får i uppgift att undersöka möjlighet att söka stipendier hos
studentkåren, samt andra organisationer.
Styrelsen beslutar att nollningsgruppen gör en budget.
Styrelsen beslutar att ge Louise i uppgift att undersöka bokföring av sponsrade produkter.

§ 11 Utlysning av revisorspost
Styrelsen missade att utse en revisor vid förra årsmötet.
Louise föreslår att Uppsala Ekonomerna kan tänka sig att ha den posten.
Styrelsen beslutar att ge Eric i uppgift att maila någon hos Uppsala Ekonomerna och höra om
de vet någon som är intresserad.

§ 12 Rapporter från styrelsemedlemmarna om den första tidens arbete
Anton, ansvarig för utbildningsutskottet, behöver en eller två till personer till sitt utskott.

§ 13 Värvning av medlemmar, medlemskort
MKV-studenterna designar medlemskort.
Värvning av medlemmar väntar föreningen med till man har öppnat ett bankkonto.
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§ 14 Grillkväll 28/5-12
Styrelsen beslutar att ge Angelica mandat att köpa två påsar kol och en flaska tändvätska.

§ 15 Övriga Ärenden
Diskussion om övrig fråga; Nollningen.

Karin föreslår att man kan trycka en nollnings broschyr med ett nollningsschema till de nya
studenterna.

§ 16 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att
Premilirärt förlägga nästa styrelsemöte till förmiddagen den 27:a Augusti 2012.

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 14.10.

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

Vid tangenterna

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