Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students’ Association den 26 augusti 2013,
klockan 18.00. 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, Anton Ingstedt
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till terminens första styrelsemöte och förklarade mötet öppnat
18.25
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emma Isaksson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att ta ställning till föregående protokoll vid nästa möte
§7 Rapporter
a. Rapport från Kassör
a. Insparksintäkter och medlemsskap
Kvitton på utlägg från insparksgrupperna har inte kommit in, vi har börjat få in
medlemsavgifter liksom insparksbetalningar.
b. Ekonomisk rapport
Fasta utgifter som bank och bokföringsprogram kan ersättas retroaktivt av
folkuniversitet tack vare sponsringen.. Vidare måste nya ansökningar till ”living
with”-serien in till folkuniversitetet och de pengar som blev över från förra terminen
återbetalas, liksom verksamhetsrapport skrivas.
c. Övriga ärenden
c.i.

Göteborgs Nation

Eventuellt tillkommer en utgift på 1000kr till lokalhyra. Den utgiften anses i
sådant fall vara skälig och budgeten tillåter ett sådant utlägg.

b. Rapport från Utbildningsutskottet
a. Kommande möten på stats/freds
Fredsinstitutionsmöte den 9:e september där krutet kommer att läggas på att tillåta
praktik varje termin.
b. Övriga punkter
FaQ är på gång, fråga kommer att gå ut till nya studerande om vad de vill veta för att
göra den så bra som möjligt
Programrådsmöte kommer att äga rum den 5:e September där en av de nya
studenterna borde vara närvarande.
b.i.

Praktikmässa

17:e September 16.00 startar praktikmässan. 35 inbjudna aktörer men det har
inte kommit in så mycket svar ännu. Alla aktörer får 5 min var för att
introducera sig själva och sina praktikplatser. Hela övervåningen på stats är
inhyrd. I sammanband så skulle utbildningsansvarig vilja ha en praktikdag för
studenter så att personer bundna till praktiken kan informera om det praktiska
med att faktiskt söka praktikplats liksom egna erfarenheter utav det.
c. Rapport från Aktivitetsutskottet
a. Insparken
Insparken startade idag och generalerna har en fantastisk koll på det de gör och har
aktivitetsansvariges fulla förtroende. Veterandagen är på gång och kommer att tas tag
i snart.
b. Gasque och styrelsepex
Gasquen äger rum den 28:e september, kontrakt är skrivet och tanken är att biljetterna
börjar säljas den 9:e. Affischer ska göras klart fram till den 6:e september, ordförande
pratar med potentiella affischmakare. En gasquegrupp ska sättas samman och
aktivitetsansvarig pratar med generalerna och jobbar för att sätta ihop en sådan grupp.
Vi måste få klarhet i huruvida nationskort behövs, liksom hur det blir med
eftersläppsbiljetter och maxantalet gäster i lokalen.
Vi diskuterade ett eventuellt spex/upad-tal.

c. Kommande aktiviteter
c.i.

”Living with” - serien

”Living with” med Röda korset den 11 September (Onsdag) blir antagligen
den första för terminen och kommer att rulla på därefter. Det finns planer
fram till December och det kommer att finnas 8 föreläsningstillfällen.
c.ii.

Kommande utskottsmöte

Första mötet kommer att läggas om ca. två veckor efter den mest intensiva
insparksperioden.
d. Övriga punkter
d.i.

Sexa

Sexor skulle kunna vara en framtida sak för aktivitetsutskottet, frågan får
stötas och blötas vid kommande utskottsmöte.
d. Rapport från Vice Ordförande
Kontakt med folkuniversitetet återupptas, för tillfället väntar vi på utbetalning och blanketter
ska fixas fråm v¨r sida
a. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
Ordförande ajournerar mötet från 19.20 till 19.25
§ 8 Årsmötet
Alla dokument från individuella styrelseledamöter ska vara klara fram till 27:e September, då ska
även styrelsen vara redo för en överlämning med färdiga dokument. Den 22 september träffas
styrelsen för att gå igenom allting och färdigställa propositioner liksom besvara motioner. Den 13
september går kallelsen ut. Påminnelse om motioner till årsmötet går ut snarast efter mötet,
slutdatumet för det är den 21 september.
Tid är bokad med de nya revisorerna som ersätter bortfallet från förra årsmötet, styrelsen får
klargöra situationen med utbytta revisorer inför årsmötet.
§ 9 Diskussionsfrågor
Inga diskussionsfrågor

§ 10 Övriga ärenden
a. Nya aktiviteter
a. Studieeftermiddagar
Organiserade möten mellan studenter i olika årskullar där vi går igenom
nuvarande studier för att hjälpa till och friska upp gamla och nya kunskap.
b. Tentamenshjälp
Innan de nya studenternas första tentamen, tas upp under kommande
utskottsmöte.
c. Mentorsgrupper
Mentorer för grupper av studenter där man träffas 1 gång i månaden för att
vägleda i livet och hålla lågan uppe.
b. Lärarmingel
Vi svarade aldrig på lärarnas förfrågan om ett lärarmingel, ett förslag är att de kan vara
med på den stora picknicken under insparken med efterföljande pubquiz, kontakt tas
med generalerna. Aktivitetsansvarig ansvarar för detta.
c. Medlemskort
Medlemskort ges nu ut i samband med inskrivning för att undvika framtida ”jättestora”
förseningar.
d. Information om Upad till kursare
Utveckling A och B, Fred och Konflikt A och B startar snart, Utbildningsansvarig fixar
scheman och information om Upad ska gå ut till alla dessa.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 9 September 2013 i rum 8 kl 20.00.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 20:10
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