UPaD – Arbetslivsutskottet
Agenda för Arbetslivsutskottet, 05-11-2013, 17-TT
Plats: Sal 1, Institutionen för Fred och Konfliktforskning, Uppsala
Närvarande: Emil Petersson, Linn Häggqvist, Caroline Bodin, Linnea Burke Rolfhamre,
Erica Pellfolk, Evelina Sartori Valck, Matilda Lööv, Emma Fredriksson, Emma Isaksson,
Max Waenerlund, Lotta Hallnäs, Linnea Adebjörk, Malin Lindblom Petersson, Sofia
Carlsbrand, Elvira Laurien, Shawn Davies.
Ordförande: Emma Fredriksson
Sekreterare: Caroline Bodin
§1 Öppnande av mötet
Ordförande förklarar mötet öppnat kl.17.25.
§2 Presentation av utskottet
Ordförande presenterar konceptet med arbetslivsutskottet som är nystartat för detta
verksamhetsår efter beslut på årsmötet.
§3 Uppföljning av genomförda aktiviteter (Praktikworkshop. Living with,
Informationskväll)
Ordförande berättar om senaste intervjuerna med Living With Peace and Development.
För två veckor sedan hölls en praktikworkshop. Det var lite lågt deltagarantal på workshopen
med anledning av att det kändes som mer riktat till C-studenter.
Infokvällen som genomfördes förra veckan var uppskattat av de som var där. Dock var det
lågt deltagarantal även där till följd av tät tentaperiod. Föreläsare under kvällen var från
Försvarets Högskola och organisationen PeaceWorks.
§4 Idéer för kommande aktiviteter
4.1 Studiebesök
Diskussion om vart vi vill åka på studiebesök. UD var populärt förra året och det
verkar finnas intresse även i år. Andra alternativ kan vara MUST, Folke
Bernadotteakademien, SIDA, Migrationsverket, Folk & Försvar, FN, Kooperation
Utan Gränser, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Utrikespolitiska Institutet.
Linnea Burke Rolfhamre tar kontakt med Migrationsverket, Emma Isaksson och
Beatrice Schönning tar kontakt med SIDA och Koopertation Utan Gränser, Max
Waenerlund kontaktar SKL, Lotta Hallnäs kontaktar UD, Malin Petersson tar
kontakt med Folke Bernadotte Akademien. Ordförande Emma Fredriksson tar
kontakt med övriga, dvs. MUST, Folk & Försvar, FN och UPI.

4.2 Studieresa (kryssning)
Kryssning till St. Petersburg har tidigare diskuterats inom UPaD och även i
samarbete med Pax et Bellum som verkar positiva till att genomföra en resa
tillsammans. Detta kan i så fall komma att genomföras senare under vårterminen
2014. Vidare planeringsarbete för detta bör startas upp snarast efter att vi fått svar
från Pax et Bellum. Emma Fredriksson, Sofia Carlsbrand och Malin Petersson
anmäler intresse om att vidareutveckla planer för en kryssning.

En resa till Bryssel och Europaparlamentet har även diskuteras tidigare och även för
detta finns stort intresse. Dock anser utskottet att mer än en resa per år blir för
mycket och att en Brysselresa får skjutas på till nästa verksamhetsår. En
planeringsgrupp för det bör då startas upp under våren 2014.

4.3 Eventuell föreläsare
Ovan nämnda personer som tagit på sig att ta kontakt med intressanta organisationer
att besöka tar även på sig att höra sig för om det skulle vara möjligt att få till
informationsföreläsningar, antingen utöver studiebesök eller istället för.
Max ska undersöka möjligheter att få till en föreläsning med Gudrun Schyman
.
4.4 Samarbete med andra föreningar
Career Day arrangeras i februari 2014 av Pax et Bellum och har fokus på info om
arbetsplatser, anställningskrav, erbjudanden, praktikplatser etc. inom Freds- och
konfliksforskning. Detta är öppet för alla och kan vara intressant för såväl nya som
gamla studenter på institutionen.
Frågor som uppkom kring detta under mötet: Är det relevant för oss som
kandidatstudenter? Kan vi planera något med mer utvecklingsfokus, till exempel
tillsammans med UF eller UPS? Ska vi tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta fram
Career Day tillsammans med Pax et Bellum?
Max Waenerlund, Lotta Hallnäs, Evelina Sartori Valck och Emma Fredriksson är
intresserade av att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med Pax et Bellum inför
Career Day. Utskottet skickar med arbetsgruppen som uppgift att diskutera med Pax
et Bellum om och hur vi kan få in lite mer utveckligsfokus på denna dag.

Evelina Sartori Valck undersöker möjlighet till mässa med FUIS.

Pax et Bellum och institutionen för Freds- och konfliktsforksning håller på och
utvecklar en idé om att starta en tidning med ett forum för att kunna publicera
vetenskapliga verk skrivna av studenter på såväl kandidat- som masternivå.
Projektidén är tänkt att vara ett långsiktigt arbete som kan leva kvar efter att
studenter slutat vid institutionen för att ge mer legitimitet till det arbete man gör
under sina studier. Projektet är ännu i sin vagga men utskottet tycker det låter som
en kul och bra idé och det finns intresse att bidra i utvecklingen av idén. Emil
Petersson ska höra sig för med Pax et Bellum hur det ser ut i planeringsledet av
projektet.

4.5 Resa till Almedalen
Intresse har uppkommit om att genomföra en resa med UPaD till Almedalsveckan
på Gotland sommaren 2014. Utskottet beslutar att besöka Almedalsveckan och
Emma Fredriksson kollar upp det praktiska kring resa, boende, kostnader etc. till
nästa möte.
4.6 Övriga förslag
Inga övriga förslag.
§5 Presentation av ansvarsfördelning
Ordförande förklarar konceptet kring arbetsfördelning mellan utskottsordförande och
projektledare inom utskotten.
§6 Nästa möte
Nästa utskottsmöte äger rum den 19 november kl. 17.15.
§7 Övriga ärenden
Ordförande tar på sig att innan fredag 8/11 skicka ut en mall angående förfrågan om
studiebesök till alla berörda.
§8 Avslutande av mötet
Ordförande förklarar mötet avslutat kl.18.47.

