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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 5:e februari,
2013 klockan 16.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla torget, Uppsala.
Närvarande: Lina Nymoen, Eric Åhlin, Linnea Rolfhamre, Matthias Ekström, Anna
Magnusson, Harald Nilsson (ankom 16.35), Bauke de Jong (ankom 16.57)
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Linnea Rolfhamre till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande korrigering: strykning av §6a
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
1. Kommande aktiviteter
Garissa-föreläsningen kommer att äga rum den 12:e februari. Den
kommer att ske helt i egen regi och kommer att vara gratis.
2. Föreläsning om utvecklingsekonomi
Aktivitetsansvarig tar kontakt med EkoSec för att undersöka
möjligheterna till en sådan föreläsning.
3. Styrelseutbildning med UF
Planeringen fortskrider och efter kontakt med studiefrämjandet så
kommer styrelseutbildningen antagligen att ske kvällstid, önskningar
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om att det kan ske i workshopform. Konkret information kommer
framöver.
4. Övriga punkter
Sälenresan gick bra, inga olyckor och överlag verkar alla nöjda,
Styrelsen tackar alla medverkande! Även pubrundan var lyckad!
b. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
1. Nyhetsbrev
Det första nyhetsbrevet kommer ut senare ikväll.
2. Återkoppling till Louise
Utkast är skrivet för granskning av ordförande.
3. Mailadresser till övriga styrelsemedlemmar
Avklarat, alla i styrelsen har nu en egen mailadress, info-mailen är nu
den offentliga kommunikationskanalen.
4. Övriga punkter
Google Calendar kommer att rullas ut till styrelsen snarast.
Hemsidan är långsam, informationsansvarig tar kontakt med
webhotellet.
c. Rapport från vice ordförande:
1. Möte med Jan Ångström
Jan ska föreslå att en 15hp kurs i genus och konflikt kommer till,
vice ordförande kommer eventuellt att skriva ett förslag tillsammans
med andra inblandade om att integrera genus i alla delar av
undervisningen istället. Förslaget på metodkurs bemöttes positivt,
men de pengar som finns att tillgå är mindre än beräknat.
Uppslutningen av grundkursstuderande på mötet var dålig vilket
också kan komma att speglas i de prioriteringar som görs.

§7 Diskussionsfrågor
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a. Visitkort
Vi avvaktar med diskussioner till dess att vi har mer information om
kostnader.
b. Bidragssökardagen
Framflyttat till den 10/2, 12.00.
c. Övriga diskussionspunkter
a. UPaDs hemsida som försäljningsplats för fredsgasquebiljetter.
Styrelsen beslutar att eftersom UPaD inte står som arrangör, så ska vårat bankkonto inte
erbjudas som ett inbetalningsalternativ.
Men vi kan erbjuda att förmedla biljetter till fredsgasquen via vår
hemsida och andra kommunikationskanaler.
§8 Övriga ärenden
1. Fredsgasquen
Studentrepresentanterna vill ha separata styrelsespex från UPaD och Pax et Bellum.
Vi kommer att hjälpa till med marknadsföringen av gasquen via våra
kommunikationskanaler.
2. Konferens i Thomas Ohlson minne.
Vi kommer att hjälpa till att marknadsföra denna aktivitet.
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte den 19:e februari, 11.00 ordförande får i uppdrag
att boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.51
................................ ................................
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

