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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 23 april 2013,
klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Eric Åhlin, Anton Ingstedt, Anna Magnusson, Matthias Ekström, Linnea
Rolfhamre, Lina Nymoen, Caroline Blomberg (Adjungerad mellan 17.25-17.40)
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.25
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anna Magnusson och Linnea Rolfhamre till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Med tillägg av Carolines rapport §6 tillägg diskussionfrågor: medlemsskap,
informationsansvarig, föreningslokal.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
§6 Rapporter och information
a. Carolines rapport om tentaåterkoppling på statsvetenskapliga institutionen.
Kommunikation med statsveteskapliga institutionen om problemet med återkoppling
och skrivna svar på tentorna. De tyckte att återkoppling ska finnas men att
kommentarer på alla tentorär för arbetsintesivt. Thomas ska titta på hur återkoppling
ser ut på de olika kursnivåerna med individuella kursansvariga. Från studenternas håll
eftersträvas en mer aktiv återkopplingsmetod än som nu att lärare svarar på enskilda
frågor från studenter som mailar. Kontakt har tagits med UPS och samhällsvetarna om
att de ska ta upp samma fråga på respektive berört fora. Dock så behöver studenterna
visa ett intresse för detta och ta kontakt med lärare om de är intresserade. Framförallt
behöver de gå på de tillgängliga tentaåterkopplingar som kommer att erbjudas, annars
fyller de ingen funktion.
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Vidare har föreningen ett ansvar att engagera studenter i att gå på dessa tillfällen, vi
kan och borde nå ut till våra medlemmar med sådan information. Samsek kommer
också att delges den här informationen.
b. Rapport från utbildningsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Utbildningsutskottsmöte
Genomgång av föregående institutionsstyrelsemöte:
Stats: Återkoppling på examination och inval till statsstyrelsen som inte passar
in med våra kurser diskuterades. Mandatperioden kommer att stå kvar dock och
vi kan inte få fasta platser i styrelsen men vi fortsätter att diskutera frågan.
Freds: Arbetet med studieutbyten går framåt, fyra universitet har blivit
utplockade, förbindelser ska göras men fredsstyrelsen vill veta mer om
kostnader. Det kommer inte att startas i höst eftersom det inte finns bostäder för
utbytesstudenter men det kommer nog gå bättre till nästa år.
Alumnföreningen kommer att upprättas i maj/juni, en styrelse ska startas upp
för att arbeta i den föreningen. En ny byggnad ska ersätta sal 1 & 2 där nya
salar ska ersätta de gamla som kan rymma upp till 170 studenter, de kommer då
vara klara i augusti!
b. Maillistor till båda institutionerna
Magnus Öberg har kontaktats och det ska ses över och ordnas.
c. Övriga punkter
Andreas som är engagerad i utökade biblioteksöppettider meddelar att
öppettider på DH-biblioteket kommer att utökas till 08.30-20.00 fr.o.m starten
av nästa termin.
c. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
a. Aktivitetsutskottsmöte
Nästa utskottsmötet blir det sista och det sker i maj och blir huvudsakligen ett
utvärderingsmöte. Terminen börjar lida mot sitt slut och aktiviteterna minskar.
En avslutningsgrillning är planerad för v.21.
b. Insparksmöte/Faddergruppsmöte
Insparksplaneringen har satt igång och generalerna verkar vara sugna på att få
insparken så bra som möjligt. Generalerna får i framtiden en punkt på
dagordningen under styrelsemöten för rapportering och frågestund. Generalerna
ska få gå en insparksutbildning för en ansvarsfull och rolig inspark.
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c. Övriga punkter
En sångboksworkshop kommer att äga rum under v.19 för de som vill engagera
sig i den.
d. Rapport från Vice Ordförande:
a. Svar från enkäten
Styrelsen håller med om att vi skulle kunna delge information om events på
föreläsningar, men isåfall bara under rasten eller kort innan, vi vill inte ta tid av
den undervisning vi har. Vidare håller styrelsen med om att hemsidan måste
vara uppdaterat och att vi måste nå ut via alla våra kanaler!
b. Folkuniversitetet
Inget svar från folkuniversitetet än, men det kommer.
c. Övriga ärenden
e. Rapport från Kassör:
a. Ekonomisk rapport
Lina gick igenom föreningens ekonomi, speciellt bidrag.
b. Deklaration
En deklaration ska in först nästa år.
c. Övriga ärenden
§7 Diskussionsfrågor
a. Medlemsskap
Riktlinjer för medlemsskap är viktigt att utvärdera inför nästa årsmöte, för
att förtydliga vad man får och varför man ska vara medlem.
Diskussion om riktlinjer för vilka aktiviteter som ska vara för medlemmar
och vilka som ska vara för icke-medlemmar. Linnea kallar till ett möte om
en utformning av sådana riktlinjer.
b. Informationsansvarig
Informationsansvarig har lämnet in en utträdesansökan.
Styrelsen beslutar att godkänna utträdesansökan för
informationsansvarigposten.
Styrelsen beslutar att utlysa posten som informationsansvarig den 30:e april.
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c. Föreningslokal.
Föreningen kommer att få nycklar och passerkort till föreningslokalen.
Förslaget är att vi får två set till styrelsen. Korten är personliga och access på
kvällen ska godkännas i förväg hos intendenturen. Lördag, söndag och
helgdag liksom kvällstid efter 22.00 är lokal inte tillgänglig.
d. Övriga diskussionspunkter
§8 Övriga ärenden
a. Nyhetsbrev
Vi får vara flexibla med utgivningen, förslagsvis två gånger i
månaden under aktivitetstunga månader annars en gång per månad.
b. Årsmötet
Styrelsen är glad att så många kom för att fira UpaDs ettårsdag!
c. Pubquiz med Pax et Bellum
Förfrågan om ett nytt pubquiz den 7:e maj, det tas upp i
aktivitetsutskottet.
d. FaQ på hemsidan
Anton kommer att skriva på en FaQ under sommaren, övriga
styrelsemedlemmar är välkomna att hjälpa till
e. Ansökan för bidrag för sångboken
Sista ansökningsdagen är 15:e maj, om vi skulle vilja söka för
sångboken är det vår chans
f. Ny planering för årsmötet
Vi diskuterar höstens årsmöte, förslagsvis kan det läggas tidigare än
föregående år för att underlätta styrelseåret.
g. Bloggar på hemsidan
Vi kommer att påbörja ”projekt blogg” under sommaren där
utlandsplacerade studenter kan skriva om sitt liv och sina
erfarenheter.
§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att kalla till ett nytt möte den 6:e Maj kl. 18.30, Ordförande får i uppdrag
att boka lokal och utlysa mötet. Vidare kommer resterande styrelsemöten äga rum den 20:e
maj liksom ett extrainsatt möte den 28:e maj.
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§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 19.40

................................ ................................
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

