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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 6 maj 2013,
klockan 18.30, Torsgatan 2, Uppsala.
Närvarande: Linnea Burkhamre, Anton Ingstedt, Lina Nymoen, Eric Åhlin, Anna Magnusson,
Matthias Ekström
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.32
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Lina Nymoen till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med borttagning av §6a
§5 Föregående protokoll
Protokoll väntar på justering, ställning tas vid nästa möte.
§6 Rapporter och information
a. Rapport från Kassör
a. Utförlig ekonomisk rapport
Lina rapporterade om ekonomin och presenterade sina kalkyler för årets budget.
b. Övriga ärenden
b. Rapport från Utbildningsutskottet
Programrådsmöte: Vi har informerat om UpaDs aktiviteter, vi är nu uppskrivna på
statsens hemsida för föreningar vid institutionen. Vidare presenterade vi vår plan för
insparksveckan. Angående en utspark så tyckte de att en avslutningsceremoni för BAstudenter inte är helt vanligt i Sverige, men vi vill ha!
29:e maj är det utvärderingsmöte för T2, för att få in deras åsikter om läsåret. 3:e juni
är det ett motsvarande möte för T4.? Det finns planer för en praktikmässa i September,

Protokoll Styrelsemöte 18
2013-05-06
institutionerna borde ha ett möte med oss angående praktikplatser i samma veva, stöd
för denna ide finns från institutionshåll.
a. Övriga punkter
c. Rapport från Aktivitetsutskottet: återkoppling till föregående protokoll
Slutet på terminen så nu handlar det om att knyta ihop säcken!
a. Utvärdering Åbokryssning
Alla verkade vara nöjda och glada och allting gick rätt till!
b. Övriga punkter
Faddermöte: Planeringen är igång och ett preliminärt schema för aktiviteter är
på plats. De ville ha en budget, delar av den vill de lägga på kostym för
nollorna.
d. Rapport från Vice Ordförande
a. Folkuniversitetet
Trevliga prickar! Studiecirklar med timrapportering. Gällande utbetalningar så
gäller 20kr/45min studiecirkel. Vi har även möjlighet att få retroaktiv betalning
för aktiviteter under 2013 .Vi borde gå cirkelledarutbildningen för att ta del av
dessa möjligheter vidare får vi också en styrelseutbildning utöver den
cirkelledarutbildningen.
b. Övriga ärenden
Möte för riktlinjer om aktiviteter kallas framöver.
e. Rapport från Ordförande:
a. Möte med institutionen angående riktlinjer för Rum 8
Vi har nu fått nycklar och kort till rum 8. Riktlinjer skrivs ned av
nyckelansvariga. Institutionen fixar grejer so behövs till rummet!
b. Möte med Magnus Öberg och företrädare för Pax et Bellum angående
Peace Week (Tillsammans med Anton)
Pax et Bellum + UPaD ska styra någon slags simulation den 9-10 augusti.
Lokala band kommer att spela mellan 7-9 (10) augusti. Peace Museum har
föreläsning. Simulationen kommer att vara 3-4h lång per tillfälle med 20
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deltagare varje gång. Simulationen kommer att rikta sig mot övre gymnasietelever, vi kommer att informera i skolor om eventet. Mer info kommer när
saker bestäms framöver.

§7 Diskussionsfrågor
a. Fyllnadsval till posten för informationsanvsarig
Nomineringar skickas ut i förhand den 13:e maj (eventuellt 17:e maj om vi
saknar nomineringar). Mötet går till som följande: vi läser upp
nomineringarna, öppnar för frivilliga vilket sedan följs av en sluten
omröstning.
b. Övriga diskussionspunkter
a. Anslagstavla
Utgångspunkt: Vi är ansvariga och förknippas till det som är sitter på
tavlan. Uttalade samarbeten med andra föreningar skulle kunna vara
ett undantag. Ska vi ta ställning till varje affisch?
Resonemang: Vi tycker att det blir mycket jobb att godkänna
affischer för uppsättning liksom att vi representerar det som är
uppsatt och vi vill undvika marknadsföring som inte uppfattas som
föreningens. Därför hänvisar vi affischer till allmänna anslagstavlor.
b. Nyhetsbrev
Sista nyhetsbrevet skickas ut så snart som möjligt, Matthias fixar det
och alla skickar den information de vill ha med till honom.
§8 Övriga ärenden


Inbjudan att delta i Pax Et Bellums Crisis Simulation.
Om våra medlemmar vill och anordna detta så vore det fint! Vi erbjuder gärna våra
medlemmar möjligheten att delta.
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§ 9 Nästa styrelsemöte
20:e maj direkt efter fyllnadsvalet, ordförande får i uppdrag att boka lokal och utlysa mötet.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 20.10
.............................. ...............................
..
.
Ordförande
Vid tangenterna
................................
Justerare

