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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 4:e
december 2012, klockan 16:23. Department of peace and conflict research, Gamla torget,
Uppsala.
Närvarande:
Eric Åhlin, Matthias Ekström, Linnea Burke Rolfhamre, Anna Magnusson, Anton Ingstedt,
Harald Nilsson, Lina Nymoen, Bauke de Jong.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 16.23
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anna Magnusson och Lina Nymoen till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av kårfullmäktige, och
mailprocedurer. §6c delas upp i två underrubriker.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§6 Rapporter och information
a. Nya styrelseposter: Hur har det gått?
Kassör meddelar att inte allt har kommit igång ännu och att vi ännu väntar på
årsmötesprotokoll, har läst in sig på bokföring.
Informationsansvarig meddelar att vissa tekniska svårigheter har uppkommit annars
går arbetet som det ska.
Övriga styrelsemedlemmars anser att arbetet går bra och efter förväntan, alla trivs i
sina roller.
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b. Föreningens ekonomi
Inbetalningar för gasquen går bra. Den första betalningen av skidresan har skett.
c. Rapport om Sälenresan och gasqueplaner
a. Gasque
Diskussion förs om datum för nedplockning av anmälningsformuläret från
hemsidan. Eventuellt kommer det att sättas in ett extra försäljningsdygn.
Eftersläpp för intresserade kommer att kosta 40:- och anmälan ska mailas till
info@upad.se, detta ska inbetalas senast 12.00 på gasquedagen till UPaDs
bankgiro. Affischer har satts upp.
b. Sälen
Alla anmälningar är inne, sälenresan är nu fullbokad och all information
gällande mat och annan personinformation är inne.
d. Rapport från utbildningsutskottet och återkoppling till föregående protokoll.
a. Belysning och Wi-Fi
Det kommer att ordnas
b. Programrådsmöte: tillgång till Campus/passerkort
Kommer att framgå i senare programrådsmöte, samtal förs på institutionen.
c. Paneldebatt med UF
Ingenting att rapportera
d. Övrig information
Två möten har genomförts och diskussion har förts om huruvida Eric Åhlin ska
ta plats på mötet om kvalitetshöjning för grundutbildningen.
e. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Aktivitetsutskottsmöte
Ett möte har ägt rum den 26:e november. Utskottsarbetet har utformats och
kommer att ske i projektform istället för i två separata fokusgrupper.
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b. Samarbete med UF och Pax et Bellum angående arbetsmarknadsdagen
UF och UPS arbetsmarknadsdag har högre prioritet just nu men
arbetsmarknadsdagen ligger ännu inte i planeringsstadiet, i mån av kostnad så
planeras arbetsmarknadsdagen med Pax et Bellum att utföras.
c. Uppstart av idrottsutskottet/Samarbete med Opretentiöst IF
Kajsa Åström sköter planer om opretentiöst IF och innehar tillsvidare ansvar
för idrottsföreningsplaneringen. Planerna är långt gångna och allt ser bra ut
framöver.
f. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Nyhetsbrev
Informationsansvarig meddelar om planer på att använda programmet
inDesign för utformning av nyhetsbrev, kommunikation sker med Mimmi
Granat om detta. Nyhetsbrev kommer så långt som möjligt utkomma varannan
vecka förslagsvis på onsdagar.
b. Kalender för föreningen som helhet samt för styrelsen
Intern kalender går inte att upprätta för allas mailkontot. Däremot kan
kalendern på info@upad.se användas för alla tills vidare. Informationsansvarig
fortsätter att titta på andra alternativ.
Kalender för föreningen ska tittas på av informationsansvarig.
c. Övrig information
Länkar till föreningen från statsvetenskapliga- och fredsinstitutionen borde
finnas på deras respektive hemsida, informationsansvarig tar kontakt med
respektive institution för att lyfta frågan.
g. Rapport från Ordförande:
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a. Möte med företrädare för UF, UPS och Föreningen Samhällsvetarna
UPS var de enda som kunde komma, ett till möte sker efter jul där
förhoppningsvis fler kan närvara. Intresse fanns för samarbeten på
utbildningsfronten. Vidare finns intresse för ett gemensamt styrelsemingel och
styrelseutbildning. Intresse för en gemensam mitterminssittning finns.
Ordförande och Vice Ordförande föreslår att aktivitetsutskottet anordnar ett
studiebesök för UPS och UPaD på t.ex. utrikesdepartementet. I övrigt så borde
vi ta varandras events i beaktande vid planering av framtida aktiviteter för att
undvika överlappning.
b. Föreningslokal
Frågan lyfts på fredsstyrelsen nästa vecka för att undersöka läget. Vidare borde
man titta på Blåsenhus och Engelska parken. Kontakt med UF om en plats i
deras lokal borde ske. Kontakt med nationer föreslås.
h. Rapport från ”arbetsgruppen för ekonomiska riktlinjer”
Arbetsgruppen rapporterade om sina förslag. Beslut om riktlinjer fattas vid nästa möte.

§7 Diskussionsfrågor
a. Överskott från Gasquer och budget
Årsmötet har beslutat att godkänna 10.500 i vinst på gasquer under
aktivitetssåret, diskussion förs huruvida detta är kompatibelt med
styrelsebeslutet gällande att vinstintresse för gasquer inte skall förekomma.
Styrelsen får i uppdrag att formulera förslag om gasquevinstens vara eller icke
vara.
b. Sponsorer
Aktivitetsansvarig föreslår att alla kan hjälpas åt för att hitta sponsorer och
eventuellt ha en dag där styrelsen gemensamt arbetar för att hitta dessa. Förslag
på datum diskuteras vid annat tillfälle.
§8 Övriga ärenden
a. Skrivelse till kårfullmäktige
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Styrelsen beslutar att stödja utbildningsutskottets skrivelse till kårfullmäktige gällande
studentrepresentation.
b. Styrelsemiddag
Styrelsen ämnar att träffas på en informell middag.
c. Mailprocedurer
Styrelsen diskuterar gemensamma underskriftsprocedurer vid mailkommunikation.
Styrelsen beslutar att införa två nya styrelsemail till informationsansvarig och
sekreterare och att info@upad.se tillsvidare är den gemensamma föreningsmailen.
Styrelsen beslutar att ha som policy att mailadresser ska vara kopplade till respektive
styrelsepost utan insyn från andra styrelsemedlemmar.
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte den 18:e december, ordförande får i uppdrag att
boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 19.25

................................. ...............................

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

Justerare

Vid tangenterna

