Utrikespolitiska Föreningen Karlstad

!
Styrelsemöte för Utrikespolitiska föreningen
Protokoll
Datum: 2018-06-03
Tid:
Plats: UPF-kontoret (föreningsrummet)
Närvarande:
Emma Cornbert
Kahei Kuan
Jean de duei Irakiza
Niklas Englund
Karin Callerud
Julia Bodas
Linnéa Fernström

Frånvarande:
Hanna Ringsby
Karl Welander
Ingrid Skog
Maxwell Hassan

Gäster:
1. Mohammed Bewari

§ 1 Mötets öppnande
Kahei Kuan förklarar mötet öppnat 14.20

§ 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 ligger Julia Bodas och Karin Callerud
Styrelsen beslöt
Att:
välja Julia Bodas och Karin Callerud till justerare.
§ 5. Godkännande av föredragslistan
Styrelsen beslöt
Att:

godkänna föredragslistan utan tillägg.

§6. Muntlig framställning från föregående styrelse kring verksamheten
Tidigare styrelsemedlemmen Mohammed Bewari informerar om hur överlämning av styrelseposter
kommer se ut och även vad föreningens syfte och bakgrund är. Även handlingssätt för styrelsen som
styrelsen kan ha hjälp av om problem skulle uppstå. Tipsar även om hur styrelsen bör agera för ett
lyckat verksamhetsår.

Styrelsen jobb är att förvalta det administrativa arbetet kring Utrikespolitiska föreningen i Karlstad,
förmedla kunskap och värva medlemmar. Varje tidigare styrelsemedlem har ansvar kring olika
ansvarsområden, styrelsen avgör själva hur arbetet skall fördelas.

§7. Fastställning/Förslag till delegering av arbete för följande –
•

Medlemsrekryterare & medlemsregisteransvarig

•

Respektive utskott, delegering av ansvar

Ordförande Kahei Kuan informerar om att samtliga styrelsemedlemmar bör sitta i varsitt utskott.
Informerar även om vad utskottet innebär och tillägger att styrelsen själva kan avgöra vilka utskott
som styrelsen vill ha. Styrelsen diskuterar framtida eventuella utskott och tycker reseutskott,
kampanjutskott, eventutskott är passande och utskott väljer att avvakta med ett eventuellt
gymnasieutskott till kommande möten.

På förslag ligger Karin Callerud och Niklas Englund som reseutskott, Julia Bodas och Jean de deui
Irakiza som kampanjutskott, Linnéa Fernström Cederholm och Emma Cornbert i eventutskott.
Kahei Kuan kommer att sitta i samtliga utskott. Styrelsen föreslår även att övriga
styrelsemedlemmar väljs in under ett senare möte
Styrelsen beslutar
Att:

välja Karin Callerud och Niklas Englund som reseutskott, Julia Bodas och Jean de

deui Irakiza som kampanjutskott, Linnéa Fernström Cederholm och Emma Cornbert i eventutskott.
Samt Kahei Kuan i samtliga utskott.

§8. Uppbyggnad av hemsida
Kahei Kuan informerar om hur det sett ut tidigare och varför det inte finns en hemsida just nu.
Linnéa Fernström Cederholm informerar om att Karlstad har en egen ruta på förbundets sida och att
styrelsen eventuellt kan skriva en text där. Styrelsen diskuterar att en hemsida är en stor utgift och
tycker att styrelsen borde avvakta med en eventuell hemsida.
Styrelsen beslutar
Att:

avvakta med en hemsida.

§9. Eventuell studieresa
Kahei Kuan kollar hur intresset är om en eventuell studieresa, att ansöka om bidrag via en stiftelse
har lång handläggningstid och styrelsen bör därför börja planera en eventuell studieresa. Styrelsen
kommer överens om att en längre resa utanför Europa vore intressant under våren 2019.
Styrelsen beslutar
Att:

samtliga styrelsemedlemmar skall undersöka eventuella intressanta resmål för att i

sommar kunna ansöka om ett eventuellt bidrag.

§10. Framtida evenemang

Kahei Kuan kollar hur intresset ser ut för framtida evenemang. Styrelsen diskuterar även vilken typ
av föreläsningar föreningen vill arrangera i hösten och inom vilka områden. Styrelsen diskuterar
eventuella framtida föreläsare, även eventuella studiebesök hos intresseorganisationer.
Styrelsen beslutar
Att:

samtliga styrelsemedlemmar skall kolla intresset hos eventuella föreläsare för att börja

planera höstterminen fram till nästa styrelsemöte.

§11. Kommande kampanjer
Kahei Kuan förslår eventuell kampanj under introduktionsveckorna. Styrelsen tycker det låter som
en bra idé.
Styrelsen beslutar
Att:

preliminärt boka 20/8 för kampanj.

§13. Budget för 2018
Kassör är inte närvarande.

§14. Övriga punkter
Inga övriga frågor.

§15. Nästa möte
Kahei Kuan kommer att kalla till ett möte i höst i styrelsens gemensamma chatt.

§16. Mötets avslutande
Mötet avslutas 15.33

Justerat:
2018-06-03 15.39 Julia Bodas
2018-06-03 15.40 Karin Callerud

