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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26 mars 2014,
klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala.
Närarande: Max Waenerlund, Emil Petersson, Beatrice Schönning, Matthias Ekström,
Caroline Bodin, Erica Pellfolk, Caroline Bodin, Linnea Rolfhamre
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17.17
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Matthias Ekström till sekreterare
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Emil Petersson till justerare
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokolloch lägga det till handlingarna
§6 Extra rapporter och information
a. Kassör efter sommaren
Vi kommer att utlysa ett extra-insatt årsmöte för val av revisor och kassör.
b. Informationsansvarig
Informationsansvarig kommer att åka på utbyte till Seoul under nästa termin, posten
kan fyllas av suppleant fram till årsmötet.
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§7 Diskussionsfrågor
a. Vilka aktiviteter ska vi prioritera?/Utskottens framtid
a. Hur ser det ut fram till årsmötet
Schemat för våren är klart, fram till årsmötet behöver vi inte förändra
planeringen
b. Hur ska vi utforma våra rekommendationer
Vi tar upp frågan på årsmötesplaneringen.
b. Hemsidan
Hemsidan är stökig och opedagogisk och skulle behöva förbättras. Vi föreslår en
omstrukturering, informationsansvarig tar tag i det och utformar ett nytt förs
c. Samarbete Living With/UPS
Det finns en osäkerhet i intresset att fortsätta arbetet med Living With eftersom vi kan
sakna ansvariga som vill driva aktiviteten. Det gör att ett stort ansvar kan hamna på
styrelsen och en svårighet att besluta om samarbetet eftersom vi då binder upp oss.
Samarbetet kan medföra en stabil aktivitet som kan fortskrida en lång tid framöver
dock. Det finns mycket att beakta men styrelsen ställer sig positiv till ett samarbete
och lyssnar på resultatet från mötet mellan UPS och Living With.
d. Val till SamSek
För att organisera arbetet inom SamSek har det beslutats att man bara kan välja
representanter en gång per termin. Styrelsen behöver iakta detta i sin planering.
e. Insparksbudget
Ett snabbt formellt beslut på insparksbudget skulle vara bra för alla inblandade. Kassör
ordnar ett förslag till nästa möte som styrelsen kan ta ställning till.
f. Övrig diskussion om rapportering
a. Praktik på masterprogrammet
Vice Ordförande informerar om praktikdiskussionen.
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b. Uppmaning till protest om studentpengen
Styrelsen diskuterar hur en sådan protest ska gå till. Det är viktigt att en sådan
ska genomföras seriöst med klara mål och klara intressen. Det är av vikt att vi
som enad studentkropp kan visa enad front. Ett debattinlägg med stöd av Li
och Sten men också en ökad information till studenter och styrelsen skulle
kunna vara en bra grundsten att jobba vidare på. Li kontaktas om ett enat
informationsmöte med de andra föreningsstyrelserna.
§ 8 Övriga ärenden
a. Arbetsmässa med framtidsverket
Styrelsen beslutar att inte gå ut med informationen eftersom det verkar vara
omständigt och inte riktat mot våra studenter.
b. Inrapportering från insparksgruppen
Ingen skriftlig rapportering har skett, det verkar som att gasquelokal har bokats.
Ansvarsområden och aktivitetsplanering har skett. Vice Ordförande uppmanar
aktivitetsansvarig att få igång insparksarbetet för att det inte ska somna av som förra
året.
c. Utlysning av platser som Studiebevakare och Ordförande för SamSek
Utbildningsansvarig informerade om dessa platser och uppmanade styrelsen att
informera andra.
d. Inför årsmötet
a. Verksamhetsberättelse
Personliga verksamhetsberättelser ska utformas snarast och ett utkast ska
presenteras för styrelsen till nästa styrelsemöte med vad som har skett, vad
medlemmar borde veta och det som har varit problematiskt inom posten och inom
föreningen.
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b. Verksamhetsplan
En tydligare verksamhetsplan rekommenderas från utskottsansvariga för att visa på
vad som behöver göras för att få utskotten ska fungera bättre och inte fylla ut
kalendern och minska det allmänna intresset. Några punkter diskuterades mer
utförligt:


Skillnaden mellan hösten och våren, behovet av aktiviter minskar vartefter nya
medlemmar känner sig mer hemma



Inget tvång att ha en stor arbetsbörda, utskottsorföranden framförallt skall inte känna
tvång att organisera aktiviter bara för att kalendern är tom



Strukturerad verksamhetsplan för nästa år som bestämmer ungefär hur mycket som
behöver hända som stöd för ambitionsnivå för nytillträdda utskottsansvariga



Arbetslivsutskottet, utskottets vara eller icke vara. Det råder en viss osäkerhet rörande
utskottets nödvändighet, risken finns att det ordnas mer aktiviteter än vad föreningen
klarar av med rådande utskottsstruktur. Det finns reservation att mer tid krävs för att
korrekt kunna utvärdera situationen

§ 9 Datum för kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte äger rum den 9:e April och därefter 23:e April
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 18.45
Ordförande

Vid Tangenterna

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Justerare
Namnförtydligande
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Rapportsammanfattning Styrelsemöte 2014-03-26
Ordförande
Eva Dreimanis tackade för avtackningen och önskade alla studenter lycka till.
Stadgeproblemet med styrelsemedlemmar som inte längre kan vara medlemmar i föreningen
tas upp och löses på årsmötet, framöver fortsätter vi som vi gör nu. Framtidsverket har bjudit
in oss till deras arbetsmässa den 22:a april vilket vi informerar om på facebook. De vill även
diskutera framtida samarbeten. Ett event om valet i Indien kommer att distribueras via våra
kanaler enligt Fionas önskemål. Det är dags att börja förbereda för årsmötet och hitta en
revisor.
Vice-Ordförande
Rutiner har skapats för samarbetet med folkuniversitetet och vi har fått in listorna för våra
registrerade studiecirklar, syjuntan registreras senare ifall vi får in ett tillräckligt underlag.
Studieplanskommitten har haft sammanträde och flera saker dryftades. Språk som
betygsgrundande istället för bedömningsgrundande kom upp på tal och svårigheten för dem
med dyslexi och lärarnas kompetens i bedömning av korrekt engelska lyftes upp av ViceOrdföranden. Vi blev rekommenderade att protestera mot den skeva fördelningen av
studentpeng i jämförelse med studenter inom naturvetenskaperna. Studieplanskommittén
kommer rekommendera styrelsen att föra tillbaka resurser till A-kurserna när ekonomin
tillåter. Utbudet på masternivån måste gås igenom, bl.a. för att inbegripa en kurs i svensk
politik. Vidare uppmanar vi till en större flexibilitet inom mastersprogrammet för att studenter
själva ska kunna planera sin utbildning.
Kassör
Vi har fått in våra pengar från Folkuniversitetet och webdomänen har betalats från
arbetslivsutskottets budget som fram tills nu inte har använts. En lathund för föreningsinfo har
skapats, resultatet för Rigakryssningen har sammanställts. Ett formulär för resultatet för
Living With har skapats. Ett dokument för kontering och kontobokföring har kreerats. Ett
deklarationsdokument har skrivits med bra pointers. Gotlandsfakturan har inte kommit än.
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Aktivitetsansvarig
Syjuntan och idrottsutskottet fortsätter men intresset verkar inte finnas riktigt. Intresse finns
för att anordna en pubrunda.
Arbetslivsansvarig
Studiebesöket till MUST genomfördes och var mycket lyckat, det var tillräckligt många som
kom men det var svårt att nå ut med information i tid. Kryssningen sker snart och allting är
ordnat och klart, karriärsdagen är fullbokad med företag. Matilda hjälper karriärdagen med
affischer och programblad och Lotta är tillbaka i planeringsgruppen. 15 April sker
studiebesöket till SIPRI som kommer röra organisationen och konflikten i Arktis, information
ska gå ut snart. Intresse har kommit från medlemmar som kan hålla i praktikdagen. Ett möte
med UPS om samarbete med föreläsningsserie nästa termin kommer att äga rum snart.
Utbildningsansvarig
Mentorenra har träffats för att diksutera och utveckla mentorsverksamheten. Statsen har
erbjudit handledare och intyg till mentorer, ett möte kommer förhoppningsvis äga rum i nästa
vecka. För varje nytt delmoment kommer det att gå ut information till alla studenter för att få
intresse. Tillträde till Campus gamla torget fortsätter att diskuteras och det är just nu en
kostnadsfråga. Att ge oss tillträde till andra Campus direkt kan avlasta situationen. Nyval till
SamSek kommer nu att ske en gång per termin för att underlätta arbetet, detta för att förhindra
ett ständigt utbyte av representanter. Bokning av salar är tillgängligt men frågan är om det ska
kosta eller inte, kårhusets lokaler går att boka, men förslag har framförts på preliminära
bokningar med förtur för undervisningsverksamheten. Samsek söker en ny ordförande och
Studiebevakare, utbildningsansvarig uppmanar till att vi delar ut informationen.
Informationsansvarig
Nyhetsbrev har gått ut, forumet används inte förutom för spam. Hemsidan behöver uppdateras
och effektiviseras.

