Protokoll Styrelsemöte
Extrainsatt styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 28 Maj 2013,
klockan 16.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närvarande: Emma Isaksson, Linnea Rolfhamre, Lina Nymoen, Eric Åhlin, Anna Magnusson,
Matthias Ekström, Bauke de Jong (17.05), Anton Ingstedt

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 16.15
§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 beslutar att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll
§6 Inför Årsmötet
6.1: Överlämning
Lämna över protokoll från utskottsmöten och tips & tricks till era efterträdare.
Motiveringar till beslut och praxis rörande posten. Det är avgående och nya
styrelsemedlemmars ansvar att se till att överlämning sker. Ett dokument med
vägledning och information om posten ska vara tillgängligt. Viktiga personer som är
relaterade till posten, olika kontaktpersoner etc. även konton och inloggningar kan vara
bra att ha med liksom vilka möten som borde ordnas snarast.
6.2: Motioner
Styrelsen diskuterade olika möjliga motioner inför årsmötet.
6.3 Kommande planer
Styrelsen diskuterade vilka planer vi har inför nästa år.

6.4: Årsmötets utformning

Ser ut som stadgarna visar, I övrigt ingenting nytt.
6.5: Övriga ärenden
§7 Övriga ärenden
7.1 Ordförande och sekreterare för årsmöte
Sektionsansvarig för Samsek skulle kunna vara ett alternativ. Vi hör oss för med Daniel
Kjellen på UF i första hand, Ordförande gör detta, vidare kan man höra om de känner
en bra sekreterare.
7.2 Två årsmöten per år
Vi kan uttrycka idén om två årsmöten per år för att ge lite mer flexibilitet till
styrelsearbetet liksom tillåter en mer flexibel valberedning. Vi överlåter det till nästa
styrelse att ta den här frågan och att utvärdera den här idén.
7.3 Vice-ordförandes roll i styrelsen
Stadgarna är vaga och inte gångbara. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att fundera på
nya arbetsuppgifter och nya stadgeförslag till den posten.
7.4 Valberedning
Situationen nu är ohållbar, en proposition gällande valberedningen kommer att
presenteras till årsmötet. Vi har tagit fram kandidater, kontakt tas för att se om de vill
vara med. Ordförande får i uppdrag att göra det.
7.5 Datum för årsmöte
Vi kollar med institutionen om första tentamenstillfället och siktar kring första veckan i
oktober.
§8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum Måndagen den 26:e augusti 09.30 ordförande är ansvarig för
att boka lokal och sammankalla mötet.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 20.00
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