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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 19 februari 2013,
klockan 11:00,. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Matthias Ekström, Eric Åhlin, Anna Magnusson, Bauke de Jong, Linnea
Rolfhamre, Anton Ingstedt
§ 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 Anna Magnusson till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och att lägga det till handlingarna.
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Kassör
a. Update från bankfronten
Bankdosan har kommit fram och nu har banken överförts från
föregående till nuvarande kassör.
b. Rapport från utbildningsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
a. Övriga punkter
Utbildningsrådsmöte den 25:e februari
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c. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Aktivitetsutskottsmöte: planer för framtiden
Förslag på datum (8:e och 15:e April) för studiebesök till UD har
framförts, och vi väntar på återkoppling från dem. Den 25:e april är
det dags för kryssning. Föreläsningen med Röda Korset kommer att
äga rum den 12:e mars. Intervjuserien har snart kommit igång!
b. Föreläsning om utvecklingsekonomi
Kontakt kommer att tas framöver, mer information kommer när det
finns något att informera om. Men maj föreslås som en bra månad för
en eventuell föreläsning.
c. Styrelseutbildning med UF
Förslag på datum är den 15:e mars
d. Intervjuserien
Vi har fått pengar av samsek till fika, så nu blir det kaffe till alla!
Första eventet sker idag, mycket spännande.
e. Övriga punkter
d. Rapport från Informationsutskottet: återkoppling till föregående
protokoll
Informationsansvarig närvarade inte vid mötet.
a. Nyhetsbrev
b. Återkoppling till Louise
c. Marknadsföring av olika events: vilka ska vi marknadsföra och
hur?
d. Långsamma hemsidan
e. Övriga punkter
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e. Rapport från vice ordförande:
a. Möte med P&B (tillsammans med Anna och Eric)
Trevligt möte och framtida samarbeten diskuterades, representation
från båda föreningar på aktivitetsutskottsmöten skulle kunna hjälpa
till med att skapa event som passar båda föreningars målgrupper.
Vårterminen är så gott som fullplanerad för båda föreningar så
gemensam planering blir mer aktuellt nästa hösttermin, fram tills
dess så får vi marknadsföra varandras event så mycket vi kan!
Vi har erbjudits att dela lokal med Pax et Bellum fram tills dess att vi
har fått en egen lokal vilket vi tackar och bockar för. Egen lokal
kommer vi att tilldelas inom en någorlunda snar framtid.
b. Bidragssökardagen (tillsammans med Lina)
Det finns projektbidrag att söka, verksamhetsstöd finns det mindre
underlag för. Vi kan alltså planera mer mastiga projekt i framtiden
och ha ett bra underlag att söka bidrag från, det finns ekonomisk
hjälp att få!
c. Övriga ärenden
f. Rapport från ordförande:
a. Möte med alumniföreningen
Alumniföreningen är ett kontaktnätverk som kan dra in föreläsare
och som kan användas till praktik, forskning osv. Det är under
uppstart och sköts av institutionen och vi är välkomna att involveras i
framtiden!
§7 Diskussionsfrågor
a. Sponsring
Diskussion om kontakt med tankesmedjor för samarbeten och stöd,
diskussion förs om huruvida sådana samarbeten, om tankesmedjan har en
politisk tillhörighet, skulle inkräkta på vår politiska obundenhet,
diskussionen utmynnar i att det får utvärderas från fall till fall.
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b. Övriga diskussionspunkter
§8 Övriga ärenden
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte måndagen den 4:e Mars klockan 16:15,
ordförande får i uppdrag att boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 12:20.
................................ ................................
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

