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§ 1 Mötets öppnande
Kahei Kuan förklarar mötet öppnat
§ 2. Val av mötesordförande
På förslag som mötesordförande ligger Kahei Kuan

Styrelsen beslöt
Att: välja Kahei Kuan som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
På förslag som mötessekreterare ligger Emma Cornbert
Styrelsen beslöt
Att: välja Emma Cornbert som mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
På förslag som justerare Karl Welander och Jean De Dieu Irakiza
Styrelsen beslöt
Att: välja Karl Welander och Jean De Dieu Irakiza
§ 5. Godkännande av föredragslistan
Styrelsen beslöt
Att: godkänna föredragslistan utan tillägg.
§6. Uppdatering från ledamöter
Sekreterare Emma Cornbert informerar om överlämning samt hur man skall gå tillväga för att bli
medlem gjord av Daniel Kjellen.
Ordförande Kahei Kuan informerar om hur aktiviteten kring UPF Karlstad har sett ut under
sommaren. Samt problematik som under sommaren har löst sig. Kahei Kuan informerar även att
han försökt boka föreläsaren inför kommande verksamhetsår. Har fått svar från 4 parlamentariker.
§7. Planering av kommande evenemang
Kahei Kuan föreslår att UPF skall kampanja under kommande veckorna för att värva nya
medlemmar. Styrelsen tycker detta låter som en bra idé. Jean De Dieu och Julia Bodas skall boka en
tid i Gläntan för att kunna kampanja. Styrelsen kommer även att kampanja under Föreningsmässan
under oktober.
Styrelsen diskuterar även framtida aktiviteter under som eventuella studiebesök.
Styrelsen beslutar
Att: undersöka saken vidare och återkomma nästa möte med fler konkreta förslag.

§8. Fastställande av eventuell studieresa
Styrelsen diskuterar den eventuella studieresan. Jean De Dieu Irakiza föreslår Rwanda. Styrelsen
tycker det låter som ett bra förslag och diskuterar eventuella datum samt reslängd. Styrelsen
diskuterar även reservplaner.
Styrelsen beslutar
Att:
Reseutskottet och eventsutskottet skall undersöka resealternativ till Rwanda under

perioden februari till april och beslutar om det som sitt förstahandsval. Styrelsen beslutar om
Tyskland som reservplan.
§9. Framställning av verksamhetsmål
Kahei Kuan meddelar att styrelsen behöver verksamhetsmål för året. Styrelsen diskuterar
Styrelsen beslutar
Att:
Våra verksamhetsmål inför året är att uppdatera UPF informationstavla, kontakta
kåren angående information om kontaktuppgifter, genomföra utomeuropeisk resa, värva fler
medlemmar än tidigare verksamhetsår, minst två gästföreläsningar, kolla på att trycka märken samt
en debatt mellan ungdomspartierna
§10. Övriga punkter
Kahei Kuan förslår att Ingrid Skog kommer gå med kampanjutskottet, Hanna Ringsby kommer att
gå med eventutskottet och Karl Welander i reseutskottet.
Jean De Dieu Irakiza föreslår att vi ska köpa mer kampanjmaterial.
Styrelsen beslutar
Att:
Ingrid Skog kommer gå med kampanjutskottet och Hanna Ringsby kommer att gå
med eventutskottet och Karl Welander i reseutskottet. Beslutar även att köpa mer kampanjmaterial.
§11. Nästa möte
Kahei Kuan förslår ett nytt möte vecka 39.
Styrelsen beslutar
Att:
Nästa möte äger rum vecka 39.
§12. Mötets avslutande
Kahei Kuan avslutar mötet 16.52
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