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SAMMANFATTNING	  AV	  ÅRET	  SOM	  GÅTT	  
	  
2014	  har	  varit	  ett	  framgångsrikt	  år	  för	  Utrikespolitiska	  föreningen	  Göteborg.	  Vi	  
tilldelades	  återigen	  det	  2013	  uteblivna	  bidraget	  från	  MUCF,	  och	  med	  stabila	  
ekonomiska	  förutsättningar	  har	  vi	  kunnat	  fokusera	  på	  att	  utveckla	  
verksamheten.	  Även	  om	  medlemsantalet	  minskat	  något	  jämfört	  med	  rekordåret	  
2013	  så	  ser	  vi	  tillbaka	  på	  ett	  år	  där	  medlemmarna	  erbjudits	  ett	  brett	  
aktivitetsutbud	  och	  många	  uppmärksammade	  och	  minnesvärda	  evenemang	  har	  
genomförts.	  	  

Föreläsningar.	  19	  föreläsningar	  har	  arrangerats	  under	  året,	  och	  flertalet	  har	  
varit	  mycket	  välbesökta.	  Debatten	  mellan	  Jan	  Björklund	  och	  Jonas	  Sjöstedt	  var	  
föreningens	  mest	  uppmärksammade	  evenemang	  på	  flera	  år,	  och	  vid	  sidan	  av	  
detta	  lockade	  även	  besök	  från	  Anders	  Lindén	  och	  Birgitta	  Ohlsson	  många	  nya	  
medlemmar.	  	  	  

Evenemang.	  Filmklubben	  har	  fortsatt	  under	  hela	  året,	  och	  en	  välbesökt	  
filmfestival	  på	  temat	  hållbarhet.	  Ett	  antal	  visningar	  har	  efterföljts	  av	  Skype-‐
intervjuer	  med	  regissörer.	  Traditionen	  med	  en	  utlandsresa	  per	  termin	  har	  
fortsatt	  och	  under	  året	  har	  delegationer	  från	  föreningen	  besökt	  Sarajevo	  och	  
Amman	  och	  som	  vanligt	  besökt	  många	  politiska	  aktörer	  på	  dessa	  platser.	  	  

Medlemstidningen	  Utblick.	  Fyra	  nummer	  av	  Utblick	  har	  utgivits	  i	  1500	  ex.	  
under	  året.	  Dessa	  har	  sänts	  hem	  till	  samtliga	  medlemmar	  och	  även	  distribuerats	  
på	  campus	  och	  till	  lokala	  caféer.	  Nya	  artiklar	  har	  även	  publicerats	  på	  utblick.org.	  	  

PR.	  PR-‐kommittén	  har	  ansvarat	  för	  det	  fortlöpande	  arbetet	  med	  att	  få	  UF:s	  
evenemang	  att	  synas,	  framförallt	  genom	  olika	  webbkanaler	  och	  affischer	  på	  
campus.	  Värvningskampanjer	  har	  genomförts	  i	  början	  av	  varje	  termin	  och	  
mycket	  fokus	  har	  under	  året	  även	  legat	  på	  att	  nå	  ut	  mer	  till	  gymnasieskolor,	  och	  
under	  hösten	  har	  ett	  antal	  föreläsningar	  anordnats	  på	  skolorna.	  	  

Model	  United	  Nations.	  Under	  slutet	  av	  2013	  inleddes	  arbetet	  med	  att	  anordna	  
Model	  United	  Nations-‐aktiviteter	  inom	  föreningen.	  Arbetet	  har	  tagit	  rejäl	  fart	  
under	  året	  och	  huvudfokus	  har	  legat	  på	  deltagande	  i	  en	  utländsk	  konferens	  
under	  vardera	  termin,	  och	  delegationer	  har	  med	  anledning	  av	  detta	  rest	  till	  
Budapest	  och	  Cambridge.	  Som	  förberedelse	  för	  dessa	  har	  vissa	  lokala	  
simulationer	  genomförts.	  

Poliforum.	  Under	  våren	  var	  UF	  en	  av	  parterna	  som	  drev	  projektet	  Poliforum,	  
vars	  mål	  var	  att	  på	  olika	  sätt	  uppmärksamma	  frågor	  kopplade	  till	  de	  olika	  valen	  
2014.	  Övriga	  parter	  var	  Göta	  Studentkår,	  Brännpunkt	  Europa	  och	  
statsvetenskapliga	  institutionen.	  Debatter	  mellan	  de	  politiska	  
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ungdomsförbundens	  ledare	  samt	  kandidater	  till	  Europaparlamentet	  
genomfördes.	  Dessutom	  anordnades	  föreläsningar	  med	  Carl	  Bildt,	  Cecilia	  
Malmström	  och	  Sofie	  Blombäck.	  

Utrikespolitiska	  Förbundet	  Sverige.	  	  Hanteringen	  av	  förbundets	  ekonomi	  har	  
debatterats	  under	  året.	  UF	  Göteborg	  har	  drivit	  på	  för	  en	  arvodering	  av	  
förbundsekonomen.	  Tack	  vare	  vårt	  nationella	  samarbete	  har	  våra	  medlemmar	  
fått	  tidningen	  Internationella	  Studier	  hemskickad.	  UF	  Göteborgs	  medlemmar	  har	  
även	  erbjudits	  förmånliga	  priser	  för	  att	  delta	  under	  Utrikespolitiskt	  konvent,	  
Almedalsveckan	  och	  förbundets	  forumhelg.	  

Ekonomi.	  Ekonomiskt	  stöd	  från	  MUCF,	  Folke	  Bernadotte,	  Forum	  Syd,	  Berghaus	  
och	  Göta	  Studentkår	  har	  tacksamt	  mottagits	  och	  
ekonomin	  är	  i	  balans	  samtidigt	  som	  vissa	  
långsiktiga	  investeringar	  kunnat	  göras.	  

Övriga	  uppdrag.	  Under	  våren	  fick	  styrelsen	  
problem	  då	  föreningens	  kassör	  hastigt	  blev	  
tvungen	  att	  avgå.	  Behovet	  av	  att	  byta	  
bokföringssystem	  samt	  erbjuda	  möjlighet	  till	  
kortbetalning	  vid	  föreläsningar	  för	  att	  minska	  
kontanthanteringen	  bedömdes	  samtidigt	  som	  
stort.	  Styrelsen	  beslutade	  därför	  att	  uppdraga	  
tidigare	  kassören	  Carl	  Magnus	  Fürst	  att	  vara	  med	  
som	  stöd	  till	  styrelsen	  under	  denna	  period.	  	  

Den	  avgående	  styrelsen	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  ideellt	  arbetande	  
medlemmar,	  föreläsare	  och	  samarbetspartners	  som	  tillsammans	  gjort	  detta	  år	  
möjligt!

Året	  i	  siffror	  

Medlemmar	  VT	  2014	   453	  
Medlemmar	  HT	  2014	   545	  
Utgivningar	  av	  Utblick	   	  	  	  	  	  4	  
Föreläsningar	   	   	  	  19	  
Filmvisningar	   	   	  	  15	  
Styrelsemöten	   	   	  	  19	  	  	  
Intäkter	  	   	  	  316	  502	  kr	  
Årets	  resultat	   	  	  +	  14	  295	  kr	  	  	  	  	  	  
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FÖRTROENDEVALDA	  
	  

Styrelsen	  vårterminen	  2014	   	  

Ordförande	  Adam	  Josefsson	  	  

Vice	  ordförande	  Camilla	  Arvastson	  

Sekreterare	  Monica	  Villar	  

Kassör	  Nika	  Johnsson	  (till	  mars)	  

Yibei	  Zhu	  (från	  maj)	  

Representant	  UFS	  Linnéa	  Wik	  

Ansvariga	  Föreläsningskommittén	  Jasmine	  Rowlands	  &	  Selma	  Kalkan	  

Ansvariga	  Evenemangskommittén	  Sara	  Varghaei	  &	  Anna	  Eken	  

Ansvariga	  PR-kommittén	  Natalie	  Hafdelin	  &	  Deni	  Redzepovic	  

Chefredaktörer	  Utblick	  Josef	  Svantesson	  &	  Aiysha	  Varraich	  

	  

Styrelsen	  höstterminen	  2014	  	  

Ordförande	  Adam	  Josefsson	  	  

Vice	  ordförande	  Lanja	  Rashid	  

Sekreterare	  Monica	  Villar	  

Kassör	  Yibei	  Zhu	  (till	  september)	  

Oskar	  Gustafsson	  (från	  september)	  

Representant	  UFS	  Viktoria	  Lindén	  

Ansvariga	  Föreläsningskommittén	  Jasmine	  Rowlands	  &	  Selma	  Kalkan	  

Ansvariga	  Evenemangskommittén	  Sara	  Varghaei	  &	  Anna	  Eken	  

Ansvariga	  PR-sektionen	  Liza	  Olsson	  &	  Emma	  Grimme-‐Hallberg	  
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Chefredaktörer	  Utblick	  Josef	  Svantesson	  &	  Aiysha	  Varraich	  (till	  oktober)	  &	  
Anja	  Johansson	  (från	  oktober)	  

	  

	  

Valberedning	  2013	  	  

Saga	  Khaghani	  

Jenni	  Sandström	  Lindberg	  

Julia	  Lindholm	  (till	  juni)	  

	  

Adjungerade	  medarbetare:	  

Lovisa	  Fransson	  

Malin	  Roos	  

	  

Verksamhetsrevisorer	  2013	  	  

Lovisa	  Fransson	  

Julia	  Lindholm	  

	  

Ekonomisk	  revisor	  2013	  	  

Anne	  Engström	  

	  

Övriga	  förtroendeuppdrag:	  

Projektledare	  Model	  United	  Nations:	  Kristina	  Hojckova	  (från	  april)	  

Stöd	  vid	  vakant	  kassörspost	  och	  omläggning	  av	  ekonomiska	  rutiner:	  Carl	  
Magnus	  Fürst	  (från	  april	  till	  juni)	  
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FÖRELÄSNINGSKOMMITTÉN	  
	  

Verksamhetsåret	  2014	  har	  varierat	  väldigt	  mycket	  i	  antal	  besökare	  beroende	  på	  
vilken	  föreläsning	  det	  har	  varit.	  Sammanlagt	  anordnades	  19	  föreläsningar	  under	  
året	  från	  februari	  månad	  fram	  till	  början	  av	  december.	  Föreläsningarna	  bestod	  
av	  7	  lunchföreläsningar	  och	  12	  kvällsföreläsningar.	  Orsaken	  till	  att	  vi	  hade	  fler	  
kvällsföreläsningar	  var	  att	  det	  krävdes	  mer	  tid	  att	  arrangera	  lunchföreläsningar	  
medan	  det	  oftast	  var	  fler	  besökare	  på	  kvällsföreläsningar.	  Då	  många	  besökare	  är	  
engelsktalande	  studenter	  så	  bestämde	  vi	  från	  början	  att	  försöka	  ha	  så	  många	  
föreläsningar	  som	  möjligt	  på	  engelska.	  Därmed	  hade	  vi	  14	  föreläsningar	  som	  
hölls	  på	  engelska	  och	  5	  på	  svenska.	  I	  genomsnitt	  så	  besökte	  90	  personer	  
föreläsningarna	  under	  året.	  Årets	  mest	  besökta	  var	  debatten	  
med	  Jan	  Björklund	  och	  Jonas	  Sjöstedt	  som	  hölls	  på	  vårterminen	  med	  400	  
besökare	  och	  den	  minst	  besökta	  var	  paneldiskussionen	  om	  Kongo	  som	  berodde	  
på	  att	  tiden	  ändrades	  samma	  dag	  på	  grund	  av	  tågförseningar.	  Tre	  andra	  
populära	  föreläsningar	  under	  vårterminen	  var	  David	  Crouch	  om	  Ukraina,	  
Birgitta	  Ohlsson	  inför	  EU-‐valet	  samt	  seminariekvällen	  med	  den	  nordkoreanska	  
dissidenten	  Ji-‐Min	  Kang	  och	  Sveriges	  före	  detta	  ambassadör	  Paul	  Beijer.	  Alla	  
dessa	  besöktes	  av	  nämare	  100	  personer.	  Den	  populäraste	  föreläsningen	  under	  
hösten	  var	  den	  med	  Anders	  Lindén,	  som	  lockade	  runt	  150	  besökare.	  Även	  Leif	  
Pagrotskys	  föreläsning	  dagarna	  innan	  riksdagsvalet	  lockade	  närmare	  100	  
deltagare.	  
	  
Det	  var	  ungefär	  lika	  många	  män	  och	  kvinnor	  bland	  besökarna.	  Det	  var	  tyvärr	  inte	  
lika	  jämlikt	  bland	  föreläsarna	  då	  18	  var	  män	  och	  endast	  8	  var	  kvinnor.	  Detta	  är	  
något	  som	  behöver	  förbättras	  nästa	  år.	  Samarbetsföreläsningar	  skedde	  med	  
Spira	  arbetsmarknadsdagar,	  Handelshögskolans	  International	  day	  samt	  Global	  
Week.	  Föreläsningen	  med	  Global	  week	  blev	  dock	  inte	  av	  då	  föreläsaren	  ställde	  in.	  	  
	  
Antalet	  aktiva	  medlemmar	  i	  kommittén	  varierade	  mycket	  under	  året.	  
Genomsnittet	  för	  de	  som	  var	  regelbundet	  aktiva	  var	  10	  under	  året	  medan	  50	  var	  
med	  på	  maillistan	  och	  fick	  inbjudan	  till	  föreläsningskommittémötena.	  Fler	  
besökte	  mötena,	  som	  skedde	  varannan	  vecka,	  under	  höstterminen	  och	  vi	  
upplevde	  att	  fler	  engagerade	  sig	  och	  kunde	  hjälpa	  till	  på	  föreläsningarna.	  Detta	  
kan	  ha	  berott	  på	  att	  vi	  delade	  upp	  kommittén	  i	  mindre	  grupper	  på	  mötena.	  De	  
kunde	  då	  själva	  diskutera	  framtida	  föreläsningar	  och	  idéer	  innan	  de	  sedan	  
presenterades	  för	  varandra.	  Vi	  beslutade	  även	  att	  mötena	  skulle	  vara	  kortare	  och	  
ske	  oftare	  vilket	  gjorde	  att	  många	  fler	  kunde	  vara	  med.	  Kommunikationen	  skötte	  
vi	  både	  via	  Facebookgruppen	  och	  mailen	  men	  vi	  märkte	  att	  många	  fler	  var	  aktiva	  
på	  Facebook.	  	  
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De	  mål	  som	  bör	  strävas	  efter	  nästa	  verksamhetsår	  är	  att	  bli	  mer	  miljövänliga.	  Vi	  
har	  lyckats	  med	  detta	  i	  år	  genom	  att	  bl.a	  endast	  ha	  veganska	  baguetter	  på	  våra	  
lunchföreläsningar.	  Vi	  tycker	  även	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  att	  involvera	  
kommittémedlemmarna	  ytterligare	  och	  ge	  dem	  mer	  ansvar.	  Vi	  kände	  det	  var	  stor	  
skillnad	  i	  hur	  engagerade	  medlemmarna	  blev	  när	  de	  fick	  mer	  utrymme	  till	  att	  
hjälpa	  till	  och	  själva	  ta	  ansvar	  på	  föreläsningarna.	  Vi	  bestämde	  t.ex	  att	  
kommittémedlemmarna	  skulle	  presentera	  föreläsarna	  så	  att	  de	  kände	  att	  de	  
bidrog	  till	  föreläsningen.	  Något	  som	  också	  kan	  förbättras	  ytterligare	  är	  att	  
försöka	  göra	  föreläsningarna	  ännu	  mer	  tillgängliga	  för	  internationella	  studenter	  
genom	  att	  försöka	  ha	  så	  många	  föreläsningar	  som	  möjligt	  på	  engelska.	  Vi	  lärde	  
oss	  även	  att	  stora	  namn	  är	  ett	  viktigt	  komplement	  till	  intressanta	  ämnen	  för	  
föreläsningar	  och	  det	  är	  fler	  besökare	  när	  namnet	  är	  bekant	  hos	  många.	  	  
	  
Det	  faktum	  att	  vi	  inte	  hade	  en	  könsbalans	  på	  föreläsarna	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  
nästa	  år.	  Det	  är	  lätt	  att	  missa	  obalansen	  under	  året	  om	  man	  inte	  i	  förväg	  planerar	  
att	  hålla	  det	  balanserat.	  De	  föreläsningar	  som	  skett	  genom	  samarbeten	  har	  haft	  
många	  besökare	  då	  studenter	  från	  olika	  fakulteter	  blir	  informerade	  om	  
föreläsningen.	  Därför	  bör	  dessa	  samarbeten	  försöka	  hållas	  och	  utvecklas	  även	  
nästa	  år.	  Föreläsningar	  bör	  även	  försöka	  planeras	  längre	  i	  förväg	  och	  
höstföreläsningar	  ska	  gärna	  planeras	  innan	  sommaren.	  Vi	  upplevde	  att	  det	  var	  
svårt	  att	  planera	  höstens	  föreläsningar	  efter	  sommaren	  då	  många	  redan	  var	  
uppbokade	  innan	  sommaren.	  Sammanfattningsvis	  så	  var	  året	  väldigt	  lyckat	  med	  
många	  nya	  medlemmar	  och	  besökare	  på	  föreläsningarna.	  Vi	  hade	  många	  
intressanta	  föreläsningar	  med	  varierande	  ämnen.	  Det	  finns	  mycket	  som	  kan	  
förbättras	  nästa	  år	  och	  fokus	  bör	  särskilt	  läggas	  på	  att	  förbättra	  
könsfördelningen	  samt	  planeringen	  av	  höstföreläsningar.	  
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EVENEMANGSKOMMITTÉN	  
	  

Filmklubb	  och	  filmfestival	  
	  
Under	  verksamhetsåret	  2014	  har	  kommittén	  fortsatt	  sitt	  arbete	  med	  att	  
arrangera	  regelbundna	  dokumentärfilmvisningar	  varannan	  vecka.	  Dessa	  
visningar	  har	  ägt	  rum	  i	  hörsal	  Dragonen	  på	  Göteborgs	  Universitet	  ungefär	  två	  
onsdagar	  i	  månaden	  under	  universitetets	  terminer.	  Totalt	  har	  det	  arrangerats	  15	  
fristående	  visningar	  i	  samarbete	  med	  Cinema	  Politica,	  vår	  distributör	  som	  förser	  
oss	  med	  filmer	  med	  licensavtal.	  Vårt	  kontrakt	  med	  dem	  har	  förlängts	  till	  och	  med	  
hösten	  2015.	  Utöver	  detta	  har	  två	  dokumentärfilmsvisningar	  hållits	  i	  samarbete	  
med	  organisationerna	  Kvinna	  till	  Kvinna,	  respektive	  Amnesty	  International	  
Göteborg	  med	  samtal	  arrangerade	  tillsammans	  med	  våra	  samarbetspartners	  på	  
plats.	  I	  mars	  arrangerades	  även	  den	  tredje	  filmfestivalen	  i	  ordningen	  under	  
evenemangskommitténs	  regi.	  Temat	  för	  denna	  festival	  var	  “En	  hållbar	  värld”	  (“A	  
sustainable	  World”)	  och	  berörde	  en	  mängd	  hållbarhetsfrågor.	  Totalt	  fem	  filmer	  
visades	  under	  en	  helg,	  från	  Cinema	  Politicas	  utbud,	  kompletterade	  av	  ett	  flertal	  
Skypeintervjuer	  med	  regissörer	  eller	  medverkande,	  samt	  fikaförsäljning	  och	  
infobord.	  Vissa	  ordinarie	  filmvisningar	  har	  även	  åtföljts	  av	  en	  Skypeintervju.	  
	  
Besökantalet	  på	  visningarna	  pendlar	  normalt	  mellan	  20	  och	  40	  besökare,	  med	  
variationer	  utöver	  dessa	  siffror	  åt	  båda	  lägre	  och	  högre	  antal.	  De	  mest	  populära	  
visningarna	  under	  året	  har	  varit	  We	  are	  Legion:	  The	  Story	  of	  the	  Hacktivists,	  The	  
House	  I	  Live	  In,	  5	  Broken	  Cameras	  och	  Roadmap	  to	  Apartheid.	  Filmfestivalen	  var	  
väldigt	  välbesökt,	  så	  som	  de	  brukar	  vara	  i	  jämförelse	  med	  ordinarie	  
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filmvisningar,	  och	  besöktsantalet	  per	  visning	  låg	  på	  mellan	  50	  och	  60	  besökare.	  
Alla	  våra	  visningar	  är	  gratis	  samt	  öppna	  för	  alla,	  inklusive	  filmfestivalen,	  då	  detta	  
är	  ett	  av	  kraven	  för	  vårt	  samarbete	  med	  Cinema	  Politica.	  Filmerna	  är	  antingen	  på	  
engelska	  eller	  försedda	  med	  engelsk	  undertext	  vilket	  gör	  visningarna	  populära	  
bland	  utbytesstudenter.	  Efter	  somliga	  visningar	  har	  en	  social	  aktivitet	  
arrangerats	  på	  en	  närliggande	  pub	  där	  filmen	  har	  diskuterats.	  För	  att	  välja	  ut	  
repertoaren	  har	  tre	  kvällar	  arrangerats	  i	  en	  aktiv	  medlems	  hem	  där	  intressanta	  
dokumentärers	  trailers	  visats	  och	  diskuterats	  för	  att	  sedan	  väljas	  ut	  av	  
kommittén,	  som	  sedan	  sätter	  visningarnas	  ordning.	  I	  samband	  med	  
filmvinsingarna	  har	  en	  studiecirkel	  arrangerats	  i	  samarbete	  med	  
Folkuniversitetet	  med	  de	  kommittéaktiva	  som	  deltagare	  och	  våra	  vanliga	  
kommittémöten	  som	  studiecirkeltillfällen.	  Detta	  samarbete	  har	  pågått	  sedan	  
höstterminen	  2013.	  
	  
Resor	  
	  
Under	  verksamhetsåret	  2014	  har	  två	  resor	  anordnats	  av	  evenemangskommittén.	  
Under	  vårterminen	  2014	  reste	  vi	  till	  Sarajevo,	  Bosnien	  och	  Hercegovina	  och	  
under	  höstterminen	  2014	  till	  Amman,	  Jordanien.	  
	  
Sarajevoresan	  arrangerades	  mellan	  den	  10	  och	  15	  maj	  2014	  och	  25	  resenärer	  
deltog.	  Planeringen	  av	  resan	  påbörjades	  i	  februari	  och	  utfördes	  av	  aktiva	  inom	  
kommittén,	  och	  arbetet	  utfördes	  utan	  större	  svårigheter	  då	  bokningen	  av	  möten	  
löpte	  på	  bra.	  På	  plats	  i	  Sarajevo	  arrangerades	  sex	  möten	  totalt.	  Vi	  besökte	  den	  
svenska	  ambassaden	  i	  Sarajevo,	  Transparency	  International	  BiH,	  International	  
Criminal	  Tribunal	  for	  the	  former	  Yugoslavia,	  Organization	  for	  Security	  and	  Co-‐
operation	  i	  Europe,	  Europeiska	  unionens	  delegation	  till	  Bosnien	  och	  
Hercegovina,	  samt	  en	  studentorganisation	  vid	  statsvetenskapliga	  institutionen	  
på	  Sarajevo	  University.	  Sammanfattningsvis	  fokuserade	  resan	  på	  det	  nuvarande	  
politiska	  läget	  i	  Bosnien	  och	  Hercegovina	  med	  kopplingar	  till	  landets	  och	  
regionens	  historiska	  bakgrund,	  med	  fokus	  på	  kriget	  under	  1990-‐talet.	  
	  
För	  att	  arrangera	  resan	  till	  Jordanien	  påbörjades	  ett	  projekt	  vid	  namn	  Project	  
Jordan	  finansierat	  av	  ett	  bidrag	  från	  Folke	  Bernadotte	  Akademins	  Fredsmiljon.	  
Temat	  för	  projektet	  var	  “Säkerhet	  och	  utveckling”	  och	  fokuserade	  på	  kriget	  i	  
Syrien	  och	  dess	  påverkan	  på	  flyktingsituationen	  i	  regionen,	  främst	  Jordanien.	  En	  
projektgrupp	  på	  12	  deltagare	  sattes	  samman	  i	  maj	  2014	  via	  en	  
ansökningsprocess.	  Deltagarna	  fick	  varsitt	  ansvarsområde	  inför	  planeringen	  av	  
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resan,	  så	  som	  att	  boka	  möten	  eller	  söka	  efter	  flyg	  och	  boende.	  
Gruppen	  reste	  till	  Amman	  mellan	  den	  4	  och	  12	  november.	  På	  plats	  i	  Jordanien	  
arrangerades	  åtta	  möten	  totalt.	  Vi	  besökte	  UNICEF,	  svenska	  ambassaden	  i	  
Amman,	  Arab	  Reporters	  for	  Investigative	  Journalism,	  Arab	  Women	  Organisation,	  
Amman	  Center	  for	  Human	  Rights,	  International	  Rescue	  Committee,	  International	  
Committee	  of	  the	  Red	  Cross	  och	  Individuell	  Människohjälp.	  Ett	  mål	  för	  resan	  var	  
att	  få	  tillstånd	  att	  besöka	  ett	  flyktingläger,	  men	  detta	  gick	  tyvärr	  inte	  på	  grund	  av	  
rådande	  säkerhetsläge.	  
	  
Projektet	  fortsatte	  på	  hemmaplan	  genom	  att	  två	  föreläsningar	  på	  temat	  
arrangerades.	  Dessa	  var	  en	  föreläsning	  med	  Syrienexperten	  Aron	  Lund	  om	  
Syriens	  politiska	  historia,	  samt	  en	  föreläsning	  i	  kombination	  med	  en	  kortare	  
dokumentär	  av	  två	  deltagare	  på	  resan	  som	  fokuserade	  på	  kriget	  och	  dess	  
påverkan	  utifrån	  deras	  lärdomar	  från	  resan.	  Deltagare	  från	  resan	  ska	  även	  skriva	  
artiklar	  utifrån	  projektets	  tema,	  men	  i	  skrivande	  stund	  har	  dessa	  inte	  
publicerats.	  
	  
Allmänt	  om	  kommittén	  
	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  vi	  haft	  regelbundna	  kommittémöten	  varannan	  
onsdag	  innan	  filmvisningarna.	  Vi	  har	  varit	  i	  snitt	  fem	  deltagare	  per	  möte.	  
Gruppdynamiken	  har	  fungerat	  bra,	  och	  ansvarsuppgifter	  har	  fördelats	  jämnt.	  
Inför	  nästa	  verksamhetsår	  planeras	  en	  filmfestival	  med	  fokus	  på	  Östeuropa	  och	  
mänskliga	  rättigheter.	  Vi	  har	  i	  skrivande	  stund	  fått	  rättigheterna	  att	  visa	  Pussy	  
Riot:	  The	  Movement	  samt	  I	  am	  Femen.	  Vi	  är	  i	  samtal	  om	  att	  ordna	  
visningsrättigheter	  för	  ytterligare	  två	  filmer.	  
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MEDLEMSTIDNINGEN	  UTBLICK	  
	  

Den	  största	  utmaningen	  för	  Utblicks	  redaktion	  under	  2014	  har	  varit	  att	  
förvalta	  tidningens	  innehållsliga	  arv	  från	  tidigare	  redaktioner	  och	  samtidigt	  
påbörja	  ett	  generationsskifte	  av	  kommittémedlemmarna.	  Detta	  
generationsskifte	  har	  lagt	  grunden	  för	  en	  ny	  ansats	  i	  arbetet	  med	  tidningen.	  
Den	  viktigaste	  förändringen	  har	  varit	  innehållslig:	  redaktionen	  har	  
uppmanats	  att	  söka	  självständiga	  sätt	  att	  bidra	  till	  tidningens	  utformning	  
och	  idémässiga	  innehåll.	  Rollen	  som	  chefredaktör	  har	  därmed	  fått	  en	  större	  
prägel	  av	  handledning,	  snarare	  än	  styrning.	  Resultatet	  har	  blivit	  en	  
breddning	  av	  tidningens	  innehåll	  och	  läsarbas	  gentemot	  tidigare	  år;	  även	  
ämnen	  utanför	  den	  ortodoxa	  utrikespolitiska	  korrespondensen	  har	  gjorts	  
tillgängliga	  för	  våra	  läsare,	  samtidigt	  som	  kopplingen	  mellan	  lokala	  och	  
globala	  företeelser	  fått	  nytt	  utrymme	  i	  vår	  tidning.	  	  

	  
Redaktionen	  har	  bestått	  utav	  ungefär	  10	  aktiva	  kommittémedlemmar,	  varav	  
i	  stort	  sett	  samtliga	  bytts	  ut	  vid	  terminsskiftet	  då	  flera	  av	  de	  tidigare	  
medlemmarna	  avlagt	  examen	  och	  därefter	  flyttat,	  alternativt	  rest	  på	  
utlandsutbyte	  eller	  av	  annan	  anledning	  tvingats	  avstå	  från	  att	  delta.	  Genom	  
aktivt	  värvningsarbete	  lyckades	  vi	  rekrytera	  en	  ny	  grupp	  aktiva,	  och	  därmed	  
genomföra	  något	  av	  ett	  generationsskifte	  i	  redaktionens	  utformning.	  
Kommittén	  består	  idag	  av	  ett	  fåtal	  erfarna	  från	  tidigare	  år	  och	  flertalet	  
nyfunna,	  entusiastiska	  deltagare.	  	  
	  
Under	  året	  har	  4	  nummer	  av	  Utblicks	  pappersutgåva	  utgivits,	  varav	  två	  på	  
vårterminen	  och	  två	  på	  höstterminen.	  Varje	  utgåva	  har	  enligt	  etablerad	  
praxis	  inletts	  och	  avslutats	  med	  två	  ledare,	  den	  inledande	  skriven	  av	  
redaktörerna	  och	  den	  avslutande	  av	  ordföranden.	  Innehållet	  i	  varje	  enskild	  
utgåva	  har	  präglats	  av	  ett	  tema,	  bestämt	  gemensamt	  med	  de	  övriga	  av	  
kommitténs	  medlemmar.	  Årets	  fyra	  teman	  har	  varit	  #1:	  ”Rain/Reign”,	  #2:	  
”Pro-‐Choice”,	  #3:	  ”Religion”,	  samt	  #4:	  ”Meat”.	  Innehållsmässigt	  har	  temana	  
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fungerat	  som	  riktlinjer	  utifrån	  vilka	  de	  individuella	  kommittémedlemmarna	  
sedan	  kunnat	  välja	  ämnen	  för	  sina	  skriftliga	  och	  bildmässiga	  bidrag.	  
Målsättningen	  har	  varit	  att	  bredda	  de	  associationer	  och	  berättelser	  som	  våra	  
kommittémedlemmar	  kunnat	  göra	  med	  hänvisning	  till	  utrikespolitiska	  
frågor.	  Som	  produkten	  av	  en	  bilingual	  redaktion,	  har	  vi	  även	  haft	  
målsättningen	  att	  Utblicks	  innehåll	  ska	  vara	  till	  hälften	  på	  svenska	  och	  
hälften	  på	  engelska.	  	  
	  
Upplagan	  har	  varit	  på	  1500	  exemplar,	  varav	  cirka	  400	  har	  skickats	  med	  post	  
till	  medlemmarna	  av	  UF	  Göteborg.	  Resterande	  1100	  exemplar	  har	  
distribuerats	  av	  kommittémedlemmarna	  till	  universitetets	  lokaler,	  caféer	  
runt	  omkring	  Göteborg	  och	  andra	  allmänna	  mötesplatser	  som	  bibliotek,	  
museer	  och	  biografer.	  Varje	  nummer	  har	  haft	  en	  produktionskostnad	  på	  
drygt	  12	  000	  kr,	  varav	  hälften	  utgjort	  tryckkostnader	  och	  hälften	  
distributionskostnader	  för	  posten.	  	  
	  
Utblicks	  redaktion	  har	  genomfört	  veckovisa	  redaktionsmöten,	  bokförd	  via	  
närvarolista.	  Antalet	  träffar	  har	  beslutats	  på	  förhand,	  gemensamt	  av	  
redaktionen	  inför	  vardera	  termin.	  Mötena	  har	  präglats	  av	  öppen	  debatt	  av	  
temaval,	  artikelinnehåll	  och	  -‐utformning,	  i	  formen	  av	  en	  studiecirkel	  där	  vi	  
tillsammans	  har	  läst	  varandras	  bidrag,	  föreslagit	  förändringar	  och	  givit	  
feedback.	  Slutgiltig	  korrekturläsning	  har	  gjorts	  av	  chefredaktörerna	  i	  nära	  
samarbete	  med	  formgivaren.	  	  
	  
Utöver	  den	  tryckta	  utgåvan	  av	  Utblick	  har	  tidningens	  hemsida	  utgjort	  en	  
viktig	  plattform	  för	  de	  bidrag	  som	  vi	  velat	  publicera	  utanför	  den	  tryckta	  
utgåvans	  ram.	  Här	  har	  hållningen	  varit	  att	  publicera	  artiklar	  av	  längre,	  friare	  
karaktär,	  1	  text	  i	  veckan.	  Under	  inledande	  termin	  sköttes	  arbetet	  med	  
hemsidan	  i	  huvudsak	  av	  en	  frivillig	  webbredaktör	  vid	  namn	  Cemil	  Orhan,	  
varpå	  ordinarie	  redaktörerna	  övertog	  uppgiften	  i	  sin	  helhet	  under	  
höstterminen.	  	  
	  
Något	  som	  redaktörerna	  har	  prioriterat	  har	  varit	  att	  värna	  samarbetet	  med	  
HDK:s	  designstudenter	  i	  syftet	  att	  etablera	  goda	  kommunikationer	  med	  
framtida	  formgivare	  för	  Utblick.	  Tillsammans	  med	  formgivare	  Johan	  Ahlbäck	  
har	  tidningens	  utformning	  konkretiserats	  till	  ett	  återkommande,	  väl	  
igenkänt	  utseende	  som	  gjort	  tidningen	  tydlig	  och	  tilltalande.	  Då	  
formgivarskapet	  tillsätts	  årsvis,	  brutet	  ett	  halvår	  mot	  chefredaktörskapet,	  
kunde	  den	  nya	  formgivaren	  Julia	  Andreasson	  efter	  fullgjord	  
rekryteringsprocess	  ta	  vid	  där	  Johan	  slutat.	  	  

	  
Juridiskt	  ansvarig	  utgivare	  har	  under	  hela	  året	  varit	  Josef	  Svantesson.	  Densamme	  
har	  även	  varit	  chefredaktör	  tillsammans	  med	  Aiysha	  Varraich	  under	  årets	  tre	  
första	  kvartal,	  varpå	  Anja	  Johansson	  tog	  över	  för	  Aiysha	  Varraich	  under	  årets	  
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sista	  kvartal.	  Samtliga	  chefredaktörer	  har	  representerat	  styrelsen	  så	  länge	  de	  
varit	  chefredaktörer;	  då	  Anja	  Johansson	  tog	  Aiysha	  Varraichs	  plats	  som	  
chefredaktör,	  övertog	  hon	  även	  dennes	  plats	  i	  styrelsen.	  
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PR-KOMMITTÉN	  
	  

PR-‐kommittén	  har	  under	  året	  arbetat	  med	  att	  få	  föreningen	  att	  växa,	  både	  i	  
medlemsantal	  och	  genom	  att	  göra	  evenemang	  mer	  synliga	  och	  lättillgängliga.	  
Gällande	  att	  växa	  i	  medlemsantal	  och	  få	  fler	  aktiva	  medlemmar	  med	  nya	  idéer	  
har	  föreningen	  främst	  fokuserat	  på	  att	  locka	  unga	  studenter	  genom	  att	  inrikta	  sig	  
mot	  gymnasieskolor	  i	  Göteborg	  med	  omnejd.	  UF	  har	  därmed	  fortsatt	  sitt	  arbete	  
med	  inriktning	  mot	  gymnasieskolor	  och	  under	  året	  har	  det	  handlat	  om	  att	  bygga	  
upp	  långsiktiga	  relationer,	  både	  genom	  samarbeten	  med	  elevkårer	  och	  genom	  att	  
etablera	  lärarkontakter.	  I	  maj	  bjöd	  UF	  in	  gymnasieskolor	  till	  en	  träff	  på	  
Göteborgs	  universitet,	  totalt	  fyra	  gymnasieskolor	  deltog	  (ca	  60	  personer)	  och	  
kontakt	  etablerades	  även	  med	  flera	  skolor	  som	  inte	  kunde	  närvara	  vid	  träffen.	  
UF	  startade	  också	  under	  våren	  ett	  samarbete	  med	  Schillerska	  gymnasiets	  
elevkår.	  Dessa	  kontakter	  har	  legat	  som	  grund	  för	  det	  arbete	  med	  gymnasieskolor	  
som	  fortsatt	  under	  hösten.	  
	  
En	  andra	  del	  i	  att	  locka	  nya	  (aktiva)	  medlemmar	  var	  att	  inrikta	  sig	  mot	  
utbytesstudenter.	  Det	  har	  PR-‐kommittén	  under	  året	  bl.a.	  gjort	  genom	  att	  vid	  
terminsstart	  arrangera	  ett	  öppet	  uppstartsmingel	  för	  föreningen	  i	  foajén	  på	  
Statsvetenskapliga	  institutionen	  där	  vi	  tydliggjort	  att	  vi	  är	  en	  internationell	  och	  
öppen	  förening.	  Därtill	  har	  UF	  och	  PR-‐kommittén	  fortsatt	  att	  utåt	  kommunicera	  
primärt	  på	  engelska.	  Klassrundor	  tillsammans	  med	  Göta	  studentkår	  vid	  
terminsstart	  har	  också	  varit	  en	  del	  i	  arbetet	  att	  inbjuda	  nya	  medlemmar.	  Detta	  
arbete	  har	  fortsatt	  under	  hösten	  och	  lockat	  till	  sig	  många	  nya	  medlemmar.	  	  
	  
Att	  göra	  UF:s	  evenemang	  mer	  synliga	  och	  tillgängliga	  för	  fler	  handlade	  under	  
våren	  2014	  om	  att	  filma/livesända	  större	  evenemang,	  att	  synas	  som	  förening	  
genom	  att	  anordna	  informationsbord	  vid	  större	  utomstående	  event	  (såsom	  vid	  
arbetsmässan	  SPIRA	  och	  Poliforums	  arrangemang),	  att	  utarbeta	  en	  strategi	  för	  
föreningens	  användning	  av	  sociala	  medier	  och	  att	  den	  externa	  kommunikationen	  
likt	  tidigare	  i	  huvudsak	  hölls	  på	  engelska.	  
	  
	  
	  
Vilka	  aktiviteter/föreläsningar	  var	  väl	  besökta	  osv?	  	  
Den	  aktivitet	  med	  mest	  antal	  besökare	  under	  våren	  var	  lunchdebatten	  med	  tema	  
internationell	  politik	  mellan	  Jan	  Björklund	  (Fp)	  och	  Jonas	  Sjöstedt	  (V).	  Genom	  ett	  
stort	  besökstryck	  inför	  och	  vid	  eventet	  lyckades	  UF	  få	  ett	  positivt	  
medlemstillskott.	  Debatten	  livesändes	  också	  vilket	  var	  nytt	  för	  i	  år.	  Ett	  annat	  
välbesökt	  event	  under	  våren	  var	  föreläsningen	  med	  Birgitta	  Ohlsson	  inför	  
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Europaparlamentsvalet.	  Många	  av	  de	  evenemang	  som	  genomfördes	  av	  Poliforum	  
(där	  UF	  utgör	  en	  samarbetspartner)	  var	  tillika	  välbesökta.	  Våra	  stora	  
föreläsningar	  under	  hösten	  har	  varit	  Leif	  Pagrotsky	  från	  Socialdemokraterna,	  
före	  detta	  försvarsministern	  Karin	  Enström	  och	  diplomaten	  Anders	  Lidén.	  	  
	  
Nytt	  under	  2014:	  
Poliforum-‐samarbetet:	  UF	  Göteborg	  och	  PR-‐kommittén	  var	  en	  del	  i	  samarbetet	  
Poliforum	  (Göta	  studentkår,	  Samhällsvetenskapliga	  fakulteten	  vid	  Göteborgs	  
universitet,	  Utrikespolitiska	  föreningen	  Göteborg	  och	  Brännpunkt	  Europa	  
Göteborg).	  PR-‐kommitténs	  uppgift	  var	  att	  sprida	  information	  och	  främja	  
Poliforum	  och	  de	  evenemang	  som	  anordnades.	  Detta	  gjordes	  aktivt	  genom	  att	  
PR-‐kommittén	  ansvarade	  för	  skapandet	  av	  affischer	  samt	  genom	  att	  främja	  
evenemang	  i	  nyhetsbrev,	  på	  hemsidan	  och	  i	  sociala	  medier.	  	  
PR-‐kommitténs	  ansvariga	  såg	  även	  till	  att	  UF	  Göteborg	  syntes	  vid	  dessa	  event,	  bl.	  
a.	  hölls	  ett	  infobord	  vid	  flertalet	  av	  evenemangen.	  
	  	  
Sociala	  medier	  –	  Strategi:	  Utav	  PR-‐kommitténs	  aktiva	  medlemmar	  skapades	  en	  
grupp	  på	  tre	  personer	  som	  ansvarade	  för	  föreningens	  sociala	  medier.	  En	  sociala	  
medier-strategi	  utarbetades	  också	  under	  våren,	  med	  vägledning	  till	  gruppen	  om	  
vad,	  hur	  och	  när	  som	  skulle	  postas	  på	  Facebook,	  Twitter	  och	  Instagram.	  
	  
Studentambassadörer	  på	  gymnasieskolor:	  En	  stor	  del	  av	  PR-‐kommitténs	  arbete	  
2014	  handlade	  om	  att	  locka	  nya	  och	  yngre	  (aktiva)	  medlemmar	  till	  föreningen	  
genom	  att	  inrikta	  sig	  mot	  att	  etablera	  kontakt	  med	  gymnasieskolor	  runtom	  
Göteborg.	  Som	  en	  del	  i	  detta	  arbete	  utarbetades	  också	  idén	  att	  utlysa	  uppdrag	  
som	  studentambassadörer	  vid	  gymnasieskolorna.	  Tanken	  var	  att	  en	  eller	  flera	  
elever	  på	  en	  gymnasieskola	  skulle	  agera	  ambassadör	  för	  UF	  Göteborg	  och	  
därmed	  bli	  en	  kommunikationslänk	  mellan	  föreningen	  och	  gymnasieskolan	  i	  
fråga.	  	  
Under	  hösten	  har	  arbetet	  med	  att	  nå	  ut	  till	  gymnasieskolor	  fortsatt.	  Dock	  har	  
arbetet	  med	  studentambassadörer	  lagts	  på	  is	  till	  förmån	  för	  att	  arrangera	  
föreläsningar	  tillsammans	  med	  elevkårer	  och	  lärare.	  Vi	  har	  under	  hösten	  besökt	  
6	  gymnasieskolor	  runt	  om	  i	  Göteborg	  och	  anordnat	  föreläsningar	  med	  forskare	  
på	  Göteborgs	  universitet.	  Responsen	  från	  både	  forskare	  och	  gymnasieskolorna	  
har	  varit	  positiv	  vilket	  har	  resulterat	  i	  ett	  ökat	  antal	  medlemmar	  under	  26	  år.	  
Eleverna	  har	  visat	  stort	  intresse	  och	  engagemang	  i	  föreläsningarna	  och	  liksom	  
studentkårerna.	  Även	  lärare	  som	  haft	  kontakt	  med	  på	  skolorna	  har	  visat	  stort	  
engagemang	  och	  jobbat	  med	  att	  föreläsningen	  ska	  vara	  en	  naturlig	  del	  av	  
undervisningen.	  Även	  forskarna	  på	  Göteborgs	  universitet	  har	  varit	  positiva	  till	  
vår	  satsning	  och	  velat	  vara	  delaktiga.	  	  
	  
Vidare	  har	  arbetet	  med	  att	  värva	  medlemmar	  fortsatt	  under	  hösten	  i	  form	  av	  en	  
kick-‐off,	  klassvandringar	  och	  representation	  under	  till	  till	  exempel	  International	  
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Day	  på	  Handelshögskolan.	  Vi	  har	  på	  börjat	  ett	  samarbete	  med	  Göta	  studentkår	  
som	  kommer	  utvecklas	  under	  2015	  genom	  att	  synas	  i	  deras	  kanaler.	  	  
	  
Inköp	  av	  dator:	  Under	  våren	  investerade	  PR-‐kommittén	  i	  en	  dator	  som	  kan	  
användas	  av	  hela	  föreningen.	  Syftet	  med	  inköpet	  är	  främst	  att	  PR-‐ansvariga	  och	  
aktiva	  medlemmar	  i	  kommittén	  ska	  kunna	  ha	  tillgång	  till	  Adobe	  InDesign	  för	  att	  
skapa	  affischer	  samt	  kunna	  spara	  och	  återuppta	  material	  (bild	  och	  text	  till	  
affischer,	  hemsida	  och	  sociala	  medier)	  med	  lätthet	  även	  då	  kommittémedlemmar	  
och	  PR-‐ansvariga	  skiftar.	  Datorn	  är	  också	  ett	  bra	  verktyg	  då	  föreningen	  anordnar	  
infobord	  och/eller	  tar	  upp	  medlemskap.	  
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UTRIKESPOLITISKA	  FÖRBUNDET	  SVERIGE	  (UFS)	  
	  

UF	  Göteborg	  och	  Utrikespolitiska	  Förbundet	  Sverige	  (UFS)	  
Utrikespolitiska	  förbundet	  Sverige,	  UFS,	  är	  de	  utrikespolitiska	  föreningarnas	  
samarbetsorgan	  i	  Sverige.	  UFS	  verksamhetsår	  börjar	  den	  1	  september,	  vilket	  
alltså	  inte	  överensstämmer	  med	  UF	  Göteborgs	  verksamhetsår.	  Därför	  har	  
underlag	  till	  denna	  årsberättelse	  inhämtats	  från	  de	  två	  senaste	  UFS-‐
representanterna,	  Linnéa	  Wik	  (2013-‐2014)	  samt	  Viktoria	  Lindén	  (2014-‐2015).	  

Fokusområden	  under	  2014	  
Under	  	  året	  har	  fokus	  legat	  på	  framför	  allt	  tre	  punkter:	  	  

1. Förbundets	  långsiktiga	  ekonomiska	  stabilitet	  
2. Arvodering	  av	  förbundsekonom	  
3. Förbundsstyrelsens	  (FS)	  struktur	  och	  rösträtt	  inom	  FS	  

För	  dessa	  punkter	  redogörs	  mer	  noggrant	  nedan.	  Andra	  händelser	  under	  2014	  
som	  är	  värda	  att	  notera	  är:	  

• International	   Collaboration	   (IC)	   bildades	   vid	   styrelsemötet	   140309	   som	  
en	   projektgrupp	   med	   syftet	   att	   skapa	   samverkan	   mellan	   UFS	   och	  
utrikespolitiska	   föreningar	   i	   andra	   länder.	   Vid	   styrelsemötet	   140907	  
antogs	   IC	   som	   ett	   utskott	   i	   FS.	   UF	   Göteborgs	   uppfattning	   är	   att	   detta	  
utskott	   tillför	  mycket	  värde	  till	   förbundet	  och	  bidrar	  till	  dess	   långsiktiga	  
utveckling.	  

• Det	  utrikespolitiska	  konventet	  med	  efterföljande	  forumdag	  genomfördes	  
11-‐13	   april	   i	   Uppsala.	   Temat	   var	   ”Supervalåret	   och	   den	   bortglömda	  
utrikespolitiken”	   och	   huvudtalare	   var	   Cecilia	   Malmström	   och	   Birgitta	  
Ohlsson.	  13	  aktiva	  medlemmar	  i	  UF	  Göteborg	  deltog.	  

• UFS	  hade	  under	  Almedalsveckan	  ett	  späckat	  program	  med	  inte	  mindre	  än	  
8	   evenemang,	   bland	   annat	   en	   krishanteringsövning	   i	   samarbete	   med	  
försvarsögsskolan	  och	  en	  föreläsning	  med	  Carl	  Bildt.	  5	  aktiva	  medlemmar	  
i	  UF	  Göteborg	  deltog	  under	  veckan.	  

• Förbundsstämma	  hölls	  25-‐26	  oktober	  på	  Humanistiska	  fakulteten	  och	  UF	  
Göteborg	  var	  värdförening.	  

1.	  Förbundets	  långsiktiga	  ekonomiska	  stabilitet	  
Förbundsekonomen	  som	  valdes	  vid	  valårsmötet	  i	  maj	  2014	  avsade	  sig	  sitt	  
uppdrag	  innan	  verksamhetsåret	  2014-‐15	  tog	  vid.	  Motiveringen	  till	  detta	  var	  en	  
uppfattning	  om	  att	  ekonomin	  i	  förbundet	  var	  så	  dåligt	  skött	  att	  en	  
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förtroendevald	  inte	  kunde	  förväntas	  reda	  upp	  den.	  UF	  Göteborg	  delade	  inte	  
denna	  uppfattning	  men	  har	  varit	  drivande	  i	  att	  förbättra	  rutinerna	  kring	  
hanteringen	  av	  ekonomin.	  	  

Diskussionerna	  kring	  ekonomin	  rör	  i	  mångt	  och	  mycket	  hur	  vi	  skall	  trygga	  
bidragen	  från	  våra	  största	  finansiärer,	  MUCF	  och	  Forum	  Syd,	  då	  redovisningen	  
från	  förbundet	  som	  regel	  krävt	  kompletteringar.	  Arbete	  med	  att	  ta	  fram	  policys	  
för	  detta	  pågår	  under	  slutet	  av	  2014.	  MUCF	  har	  aviserat	  att	  en	  fördjupad	  
granskning	  av	  lokalavdelningarna	  kommer	  att	  initeras	  under	  2015,	  vilken	  den	  
avgående	  styrelsen	  i	  UF	  Göteborg	  kommer	  informera	  den	  tillträdande	  styrelsen	  
kring.	  

2.	  Arvodering	  av	  förbundsekonom	  
Diskussion	  kring	  att	  arvodera	  en	  förtroendevald	  för	  att	  bättre	  sköta	  förbundets	  
ekonomi	  initierades	  i	  mars.	  Bakgrunden	  var	  en	  svajig	  ekonomisk	  situation	  under	  
det	  föregående	  verksamhetsåret.	  Tanken	  med	  arvodering	  var	  dels	  att	  kunna	  
attrahera	  sökande	  med	  högre	  kompetens,	  samt	  att	  öka	  kontinuiteten	  på	  posten	  
som	  förbundsekonom.	  Åsikterna	  kring	  detta	  har	  gått	  isär,	  UF	  Göteborg	  har	  dock	  
varit	  drivande	  för	  att	  förslaget	  skall	  genomföras.	  En	  utredning	  i	  frågan	  tillsattes	  
och	  presenterades	  inför	  förbundsstämman.	  Dock	  råder	  fortsatta	  
meningsskiljatigheter	  och	  stämman	  beslutade	  att	  uppdra	  FS	  att	  fördjupa	  
utredningen,	  så	  att	  beslut	  kan	  fattas	  på	  stadig	  grund.	  UFS-‐representanten	  för	  UF	  
Göteborg	  kommer	  att	  ingå	  i	  den	  nya	  utredningsgruppen,	  inledningsvis	  
tillsammans	  med	  representanter	  för	  Lund,	  Uppsala	  och	  Linköping.	  

3.	  Förbundsstyrelsens	  (FS)	  struktur	  och	  rösträtt	  inom	  FS	  
I	  takt	  med	  att	  FS	  vuxit	  sig	  större	  har	  frågan	  väckts	  om	  hur	  förbundsstyrelsen	  
skall	  vara	  sammansatt.	  En	  vanlig	  synpunkt	  har	  varit	  att	  FS	  är	  för	  stor	  för	  att	  
arbetet	  skall	  fungera	  smidigt	  och	  tidseffektivt.	  Förslag	  har	  bland	  annat	  rört:	  	  

- att	   enbart	   presidialer	   skall	   ingå	   i	   FS,	   och	   att	   lokala	   representanter	  
konsulteras	  på	  separata	  möten;	  	  

- att	   ett	  mindre	   antal	   lokalrepresentanter	  utses	   för	   att	   sitta	   i	   FS,	   och	   att	  
dessa	  uppdrag	  roterar	  mellan	  föreningar	  från	  år	  till	  år;	  

- att	   förbundsstyrelsen	   består	   av	   en	   mindre	   grupp	   där	   varje	   ledamot	  
representerar	   flera	   geografiskt	   närliggande	   föreningar,	   och	   att	   varje	  
geografisk	  ”grupp”	  får	  en	  röst	  

- att	  hälften	  av	  presidialerna	   fråntas	   sin	   rösträtt	   i	   FS,	   i	   syfte	   att	   förflytta	  
makten	  från	  presidiet	  till	  lokalföreningarna	  

Meningarna	  kring	  vad	  som	  är	  mest	  ändamålsenligt	  har	  gått	  isär.	  En	  oro	  för	  att	  
presidiet	  skulle	  kunna	  driva	  igenom	  frågor	  med	  stöd	  av	  enbart	  en	  minoritet	  av	  
lokalföreningarna.	  Vid	  det	  första	  styrelsemötet	  för	  verksamhetsåret	  2014-‐15	  
antogs	  en	  kompromiss,	  som	  nedtecknades	  i	  arbetsordningen	  §12.	  Initiativet	  till	  
denna	  kom	  från	  UF	  Göteborg	  då	  diskussionen	  i	  FS	  stagnerat.	  Lydelsen	  är:	  	  
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”Vid	  omröstningar	  ska	  minst	  hälſten	  av	  närvarande	  medlemsföreningar	  bifalla	  
beslutet	  i	  	  omröstningen	  för	  att	  det	  ska	  vara	  giltigt.”	  

Detta	  gör	  att	  makten	  kring	  förbundets	  utveckling	  fortfarande	  ligger	  hos	  
lokalföreningarna.	  Diskussionen	  fortgår	  men	  med	  lägre	  intensitet	  än	  tidigare	  
efter	  denna	  ändring.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

MODEL	  UNITED	  NATIONS	  
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Under	   2014	   så	   har	   UF	   Göteborg	   integrerat	   det	   nya	   projektet	   Model	   United	  
Nations	  (MUN)	  i	  sin	  verksamhet.	  Projektet	  startades	  av	  ett	  antal	  internationella	  
medlemmar	  i	  UF	  Göteborg	  som	  tidigare	  sysslat	  med	  MUN,	  med	  målet	  att	  skapa	  
en	  plattform	  för	  att	  debattera	  internationella	  frågor,	  något	  som	  tidigare	  saknats.	  
Under	   inledningen	   av	   projektet,	  mellan	   januari	   och	   september,	   så	   var	  MUN	  en	  
del	   av	   evenemangskommittén.	   MUN	   fick	   mycket	   organisatoriskt	   stöd	   från	  
evenemangskommittén,	   som	   hjälpte	   till	   med	   planering	   och	   marknadsföring.	  
Dessutom	   så	   skapade	   MUN	   sin	   egen	   Facebook-‐sida	   (Model	   United	   Nations	  
Society	  In	  Gothenburg)	  och	  fick	  en	  egen	  mejladress	  (modelun@ufgbg.se).	  

	  

Under	  årets	  första	  del	  så	  organiserades	  flera	  utbildningar	  och	  rekryterings-‐	  och	  
PR-‐evenemang	   för	   att	   sprida	   ordet	   om	   MUN	   bland	   studenterna	   i	   Göteborg.	  
Dessutom	  så	  registrerades	  med	  hjälp	  av	  evenemangskommittén	  10	  delegater	  för	  
den	   internationella	   konferensen	   i	   Budapest.	   Målet	   var	   att	   representera	  
Göteborgs	  universitet	  och	  UF	  Göteborg	  utomlands.	  Rekryteringsprocessen	  var	  en	  
stor	  framgång	  och	  intresset	  från	  studenter	  var	  betydande.	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  
så	  deltog	  i	  april	  en	  stark	  och	  kulturellt	  mångfacetterad	  grupp	  i	  MUN-‐konferensen	  
i	  Budapest.	  Då	  de	  ansåg	  att	  deltagandet	  var	  en	   framgång	  så	  valde	  UF:s	  styrelse	  
att	   delvis	   ersätta	   resedeltagarna	   för	   deras	   utgifter	   och	   ge	   MUN-‐projektet	   en	  
högre	   prioritet.	   I	   maj	   så	   blev	   MUN	   representerad	   i	   styrelsen	   genom	   att	  
huvuddelegaten	  från	  Budapest-‐konferensen	  blev	  projektledare	  för	  MUN	  och	  gavs	  
rätt	   att	   delta	   i	   styrelsearbetet	   utan	   rösträtt.	   Under	   hösten	   kunde	   således	  MUN	  
anordna	   ett	   flertal	   utbildningar	  och	   simulationer	  med	  klart	   högre	  deltagare	   än	  
tidigare.	   Marknadsföringen	   intensifierades	   dessutom	   och	   det	   bildades	  
delegationer	   till	   nya	   konferenser.	   Två	   deltagare	   från	   Uf	   Göteborg	   deltog	   i	  
november	   i	   MUN-‐konferensen	   i	   Malmö.	   Trots	   delegationens	   storlek	   så	   var	  
konferensen	   en	   enastående	   upplevelse	   och	   en	   bra	  möjlighet	   att	   nätverka	  med	  
andra	   MUN-‐föreningar	   i	   Sverige.	   I	   dagsläget	   så	   är	   MUN:s	   största	   bedrift	  
deltagandet	   i	   den	  20:e	  MUN-‐konferensen	   i	   Cambridge	   i	   november.	  De	   som	  var	  
intresserade	   av	   att	   delta	   ombads	   att	   skriva	   ett	  motivationsbrev.	   Tyvärr	   kunde	  
inte	  alla	  delta	  eftersom	  antalet	  platser	  var	  begränsat	  till	  8.	  Genom	  en	  noggrann	  
urvalsprocess	   så	   lyckades	   vi	   dock	   sätta	   ihop	   en	   delegation	   med	   en	   stark	  
dynamik,	   samtidigt	   som	   vi	   prioriterade	   deltagare	   med	   olika	   grad	   av	   tidigare	  
MUN-‐erfarenhet	  samt	  en	  jämn	  könsfördelning.	  	  

	  



 
 
 
 

                           

 
 

Utrikespolitiska Föreningen  
Box 720     
405 30 Göteborg 
www.ufgbg.se 
       

22	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

EKONOMI	  
	  

UF	  Göteborgs	  ekonomi	  har	  2014	  varit	  god	  och	  året	  avslutas	  med	  ett	  överskott	  på	  
drygt	  14	  000	  kr.	  Storleken	  på	  överskottet	  beror	  dock	  på	  att	  fakturan	  för	  det	  
fjärde	  numret	  ännu	  inte	  inkommit	  vid	  tidpunkten	  för	  bokslutet,	  så	  medräknat	  
den	  uppskattade	  kostnaden	  för	  detta	  så	  är	  intäkterna	  och	  utgifterna	  i	  stort	  sett	  i	  
balans.	  
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INTÄKTER	   ÅR	  2014	   ÅR	  2013	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
MUCF	  Statsbidrag	   98	  510,68	   0,00	  
Forum	  Syd	  bidrag	   24	  677,85	   23	  963,00	  
Göta	  verksamhetsbidrag	   2	  000,00	   1	  700	  
Berghaus	  projektbidrag	   15	  000	   10	  000	  
Folke	  Bernadotte	  bidrag	   30	  000	   25	  000	  
Göteborgs	  Universitet	  bidrag	  	   0,00	   30	  000	  
Letterstedtska	  bidrag	   0,00	   5	  000	  
Inträdesavgifter	   6	  354,45	   6	  770	  
Medlemsavgifter	   16	  707,98	   24	  650	  
Deltagaravgift,	  Sarajevo	   59	  740,54	   -‐	  
Deltagaravgifter,	  Budapest	   12	  255,75	   -‐	  
Deltagaravgifterr,	  Jordanien	   24	  125	  	   -‐	  
Deltagaravgifter,	  Cambridge	   11	  970,72	   -‐	  
Deltagaravgifter,	  Almedalen	  (cen)	   5	  401,48	   -‐	  
Ränta	   185,68	   315,00	  
Övriga	  intäkter	   9	  572,00	   4	  017	  
Deltagaravgift,	  Istanbul	  (2013)	   -‐	   17	  612	  
Deltagaravgift,	  Köpenhamn	  
(2013)	   -‐	   16	  954	  

	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
TOTALT	   316	  502,13	   165	  981,00	  

	  
	  
Vi	  har	  under	  året	  tacksamt	  mottagit	  fem	  bidrag.	  Vi	  tilldelades	  återigen	  bidraget	  
från	  MUCF,	  vilket	  var	  en	  stor	  lättnad	  för	  styrelsen	  i	  och	  med	  att	  det	  inte	  
betalades	  ut	  under	  2013.	  Antalet	  medlemmar	  är	  något	  lägre	  än	  under	  2013,	  
vilket	  också	  medfört	  att	  medlemsintäkterna	  minskat	  något.	  Medlemsavgiften	  
sattes	  till	  50	  kr	  av	  årsmötet,	  med	  undantag	  för	  gymnasieelever,	  som	  tecknar	  
medlemskap	  gratis.	  
	  
Årets	  fyra	  studieresor	  finansierades	  genom	  en	  kombination	  av	  deltagaravgifter	  
och	  bidragen	  från	  Folke	  Bernadotte-‐akademin	  och	  MUCF.	  
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KOSTNADER	   År	  2014:	   År	  2013:	  
	   	   	  
	   	   	  
Centralt	   -‐17	  863,62	   -‐6	  611,00	  
Evenemang	   -‐7	  558,16	   -‐7	  362,00	  
Föreläsning	   -‐41	  417,27	   -‐24	  082,00	  
PR	   -‐20	  634,66	   -‐17	  438,00	  
Utblick	   -‐38	  994,00	   -‐51	  116,00	  
Sarajevoresan	   -‐79	  700,07	   -‐	  
Budapestresan	   -‐23	  253,91	   -‐	  
Jordanienresan	   -‐55	  081,00	   -‐	  
Cambridgeresan	   -‐14	  471,50	   -‐	  
Istanbulresan	  (2013)	   -‐	   -‐34	  510,00	  
Köpenhamnsresan	  (2013)	   -‐	   -‐20	  695,00	  
Övrigt	  (differens	  mot	  huvudbok)	   -‐3	  233,00	   -‐	  
	   	   	  
TOTALT	   -302	  207,19	   -161	  814,00	  

	  
Resultat	  (enligt	  huvudbok):	   14	  294,94	   4	  167,00	  

	  
	  

	  
Den	  kostnadseffektivisering	  för	  tryckningen	  av	  Utblick	  som	  genomfördes	  2013	  
har	  varit	  till	  fortsatt	  fördel	  för	  föreningen,	  då	  medel	  funnits	  att	  lägga	  på	  annan	  
verksamhet.	  Vi	  har	  prioriterat	  att	  lägga	  de	  ökade	  intäkterna	  på	  att	  genomföra	  
fler	  resor	  samt	  få	  hit	  fler	  föreläsare	  från	  utanför	  Göteborg.	  Som	  nämnt	  ovan	  så	  
förklaras	  den	  avvikande	  kostnaden	  för	  Utblick	  att	  vi	  endast	  fått	  tre	  fakturor	  från	  
tryckeriet.	  En	  annan	  förändring	  under	  året	  har	  varit	  att	  kommittéerna	  börjat	  
köpa	  in	  mötesfika	  gemensamt	  i	  stora	  förpackningar,	  och	  på	  så	  sätt	  har	  pengar	  
sparats	  totalt	  sett.	  Eftersom	  inköpen	  gjorts	  centralt	  innebär	  det	  dock	  att	  
storleken	  på	  de	  centrala	  utgifterna	  ökat.	  Året	  slutar	  med	  ett	  plusresultat	  på	  14	  
294,94	  kr,	  vilket	  ger	  nästa	  styrelse	  goda	  möjligheter	  att	  betala	  kostnaderna	  för	  
fem	  nummer	  av	  Utblick.	  
	  
	  
	  
KAPITAL	   Kontanter:	   Plusgiro	  &	  sparkonto:	   Skulder:	   Totalt:	  
	   	   	   	   	  
Årets	  
början:	   723,00	   85	  359,00	   -‐14	  261,00	   71	  821,00	  
	   	   	   	   	  
Årets	  slut:	   1	  789,00	   98	  588,10	   -‐10	  554,00	   89	  823,10	  
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Föreningen	  har	  vid	  årets	  slut	  89	  823,10	  kr	  i	  tillgångar	  när	  skulder	  räknats	  bort.	  
Dessa	  skulder	  är	  den	  tidigare	  nämnda	  fakturan	  för	  Utblicks	  tryckkostnader,	  
reseersättningar	  till	  två	  föreläsare.	  Vid	  sidan	  av	  detta	  så	  är	  även	  ett	  antal	  
resedeltagare	  skyldiga	  föreningen	  mindre	  summor.	  Den	  avgående	  styrelsen	  
bedömer	  det	  egna	  kapitalet	  som	  starkt	  och	  ger	  den	  tillträdande	  styrelsen	  goda	  
förutsättningar	  för	  att	  inleda	  sin	  verksamhet	  innan	  nästa	  års	  bidrag	  betalats	  ut.
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SAMARBETSPARTNERS	  
	  

Ett	  stort	  tack	  riktas	  till	  alla	  aktörer	  som	  samarbetat	  med	  och	  stött	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  Göteborg	  under	  verksamhetsåret	  2014:	  

	  

•	   Göteborgs	  universitet	  

•	   Samhällsvetenskapliga	  fakulteten,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Statsvetenskapliga	  institutionen,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Handelshögskolan,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Humanistiska	  fakulteten,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Göta	  Studentkår	  	  

•	   Poliforum	  

•	   Spira	  arbetsmarknadsdagar	  

•	   International	  Day	  

•	   Utrikespolitiska	  Förbundet	  Sverige	  

•	   Folke	  Bernadotteakademien	  	  

•	   Forum	  Syd	  

•	   Stiftelsen	  Paul	  och	  Marie	  Berghaus	  donationsfond	  

•	   Myndigheten	  för	  ungdoms-‐	  och	  civilsamhällesfrågor	  

•	   Utrikespolitiska	  institutet	  

•	   Amnesty	  international	  

•	   Global	  Week	  

•	   Kvinna	  till	  kvinna	  

•	   Cinema	  Politica	  

•	   Ship	  To	  Gaza	  
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•	   Doc	  Lounge	  

•	   Europa	  direkt	  

•	   Svenska	  FN-‐förbundet	  

•	   Sigrid	  Rudebäcks	  elevkår	  

•	   Schillerskas	  elevkår	  

•	   Hulebäcks	  elevkår	  

•	   Lerums	  gymnasium	  

•	   Bäckängsgymnasiet	  

•	   Sjölins	  gymnasium	  

	  

	  

	  

	  

	  


