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Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg

Sammanfattning av 2006
Ännu ett år är till ända av febril verksamhet. Det var ett år där förhoppningar vissa
besannades och andra inte men ständigt en utvecklande förening. Den idégrupp som
till år 2006 grundlade organisatoriska förändringar hade hoppats på större
verkningar. I efterhand kan jag som ordförande konstatera att det arbetet har gått
långsammare av olika orsaker men jag kan likväl konstatera att arbetet förde något
gott med sig. Vi lyckades med vår ihopslagning av tidningen Utblick och före detta
nättidningen Världsbild som numera endast går under namnet Utblick. Det kommer
att fortsätta att belöna föreningen framöver och locka till sig intresserade. Se bara på
reaktionerna på vårt senaste nummer av Utblick, det är ett kvitto på det goda arbetet
redaktörerna och övriga hårt arbetande engagerade gjort.
Andra organisatoriska förändringar är nedläggandet av medieverksamheten som en
gång i tiden innehöll radio men som stod utan ansvariga inför våren 2005. Det
beslutades att inga krafter skulle läggas på den biten. En tredje förändring var
hopslagning av reseansvarig med evenemangssektionen där samtliga resor och
sociala aktiviteter numer ingår. Samtliga förändringar gjordes för att trimma
organisationen och jobba utifrån en platt sektionsmodell där fler skulle kunna delta
bättre. Varje sektion skulle ha gruppansvariga och kunna ta emot alla som var
intresserade av att engagera sig detta fungerar väl när det gäller program och Utblick
men inte fullt effektivt i PR och Evenemang då detta tänkande har varit nytt där.
Den andra av vår pelare i föreningen är programverksamheten som även det gångna
året har gjort ett stort arbete. De veckor som behövde fylls med föreläsare gjorde det
och allt efter tiden gick fick programgruppen upp ångan fylldes även våren. Vårens
program är i stort sett redan klart.
Under året så beslutades det att vi skulle investera i en föreningslokal. Efter att
ordföranden talat med ansvariga vid universitet fick vi hyra en lokal i studenternas
hus. Det är första gången vi har en egen lokal som vi kan investera i. Jag tror den
kommer betyda mycket för föreningskänslan framöver.
Den stora frustrationen under året som var är att vi aldrig fick ut våra nya hemsidor i
tid. Trots löften och påtryckningar lyckades vi inte med detta. I samband med
misslyckande så föll inte bara en viktig kanal utåt för oss utan också vårt
medlemsregister som inte är tillfredställande. Jag tror att en del av vårt minskade
medlemsantal beror på att vi inte kan göra uppföljningar i registren av gamla
medlemmar och nå ut med information. Här ligger ett huvudproblem som måste lösas
illa kvickt av den tillträdande styrelsen.
Från det negativa till det positiva. Trots vissa problem under året tycker jag mig
skönja de positiva effekterna av förändringarna som gjordes och de som vid årets
slut är kvar i styrelsen. Det är med de gamla styrelseledamöterna och förändringar
som nästa års styrelse kommer ha de bästa förutsättningarna någonsin av de nya
styrelserna genom åren. Vårens program är lagt i stort, Utblick har fått ett stipendie
på 53 000kr, en komplett styrelse vid tillträdandet och en föreningslokal. Jag tror på
framtiden för UF Göteborg.
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Jag vill passa på att ge en eloge till samtliga i styrelsen som kämpade tillsammans
under detta år, ett speciellt tack till Staffan som slet hårt med alla tryckerier, Josefin
och Sofia för vår härliga tidning Utblick, Elin och Fredrick för ni har skött
programgruppen så väl, Bella för ditt friska humör och kassakoll och Maria för din
noggrannhet som sekreterare. Ni är alla djupt uppskattade av mig.
Tommy Söder
Ordförande
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Föreningen
Organisation

___________________________________________________________________________

Som bilden försöker illustrera så är det en plattorganisation med rollfördelning. Det är en
arbetande styrelse där samtliga styrelseledamöter ansvar för en verksamhet inom föreningen.
Vissa har fler ansvariga detta gäller när det är en sektion (PR, Program, Utblick och
evenemang) men de ånjuter endast en röst vid beslutsärenden. Ordförande har utslagsrösten
vid lika röstresultat.

___________________________________________________________________________
Styrelse
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Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stipendieansvarig
Programansvarig
Programansvarig
Redaktör UTBLICK
Redaktör Utblick(nätet)
PR-ansvarig
Evenemang-ansvarig
IT-ansvarig

Våren 2006

Hösten 2006

Tommy Söder
Elin Jakobsson
Maria Andersson
Bella Ghajavand
Vakant
Elin Jakobsson
Fredrik Larsson
Josephine Freje Simonsson
Sofia Benholm
Staffan Mälstam
Benny Chemnitz Nielsen
Josef Falk

Tommy Söder
Elin Jakobsson
Maria Andersson
Bella Ghajavand
Kristina Liden
Elin Jakobsson
Fredrik Larsson
Josephine Freje Simonsson
Sofia Benholm
Staffan Mälstam
Vakant*
Vakant*

*Poster vakanta pga sena avhopp.
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Ekonomi

Ekonomin har fortsatt att vara god totalt sett. Under året som var har vi haft färre medlemmar
som har gett oss lägre inkomster samtidigt som vi fortsätter och dra in pengar o kontakta
entréavgifter till våra föreläsningar. En investering har gjorts i vår föreningslokal som
kommer att ha en årskostnad på ca 13 000kr. Detta måste kommande styrelse ha ett öga på då
det är en ytterligare belastning för ekonomin. Värt att notera är att det var året då vi inte hade
en sidoinkomst från globalt forum på 15 000kr utan denna summa kommer att tillfalla 2007
års ekonomi. Vi har fått beviljat ett stipendie på 53 000kr för att i ett projekt utveckla Utblick
men även dessa pengar kommer att tillfalla nästa års budget. Sammanfattningsvis har det
ekonomiskt varit ett medelår men skapats förutsättningar för ökad omsättning nästkommande
år.
Sekreteraren berättar
Maria Andersson

En av sekreterarens uppgifter har varit att föra protokoll under styrelsemötena och se till att
protokollen justerats av ordföranden och de två justeringspersonerna. Efter varje styrelsemöte
har det skrivits ut två exemplar av protokollet: ett till sekreteraren och ett till ordföranden.
Under våren hade styrelsen fem ordinariemöten samt ett extrainsatt årsmöte. Hösten 2006 har
det hållits fyra styrelsemöten.
Sekreteraren har också varit ansvarig för att lägga in nya medlemmar i medlemsregistret.
Uppgifterna som har förts in är namn, adress, mejladress och medlemskapets längd. För
närvarande har UF Göteborg 127 medlemmar, vilket är en minskning sedan förra året då
medlemsantalet var 155. I medlemsantalet är även 28 permanenta medlemmar inräknade. Som
permanenta medlemmar räknas bibliotek och andra UF-föreningar, vilka får vår
medlemstidning.
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Under det gångna året har jag hjälpt kassören att ta emot inträde innan föreläsningarna.
Eftersom de flesta medlemmarna har löst medlemskap i samband med en föreläsning har jag
fått de uppgifter som är nödvändiga för medlemsregistreringen samtidigt som
medlemsavgiften har betalats. Men det finns också medlemmar som har betalat in via
plusgiro. När detta har skett har kassören vidarebefordrat uppgifterna till mig så att jag har
kunnat registrera personerna i medlemsregistret.
Under 2006 har medlemstidningen kommit ut två gånger. Eftersom sekreteraren är ansvarig
för medlemsregistret har jag hjälpt till med utskicket av Utblick. Jag har skrivit ut
adressetiketterna, klistrat på dem på tidningarna samt tillsammans med Utblick postat
medlemstidningarna.
Att läsa föreningsmejl och vidarebefordra mejlen till ansvariga sektioner är sekreterarens
ansvar. Vanliga frågor, av typen: Vad kostar ett halvårsmedlemsskap?, har jag svarat på själv.
Mejlen har kollats kontinuerligt. Dessvärre har det under hösten inkommit väldigt få mejl.
Andra uppgifter som åligger sekreteraren är att föra besöksstatistik och att uppdatera
styrelsens kontaktuppgifter på UF: s hemsida. Det genomsnittliga besöksantalet under våren
var 45. På hösten var motsvarande siffra 50.
UF Sverige (SAIA - Swedish Association of International Affairs)

Under verksamhetsåret var UF GBG ordförandeförening för SAIA och Tommy söder höll i
ordförandeklubban som förbundsordförande. SAIA har känneteknas av overksamhet eftersom
all grundläggande verksamhet utförs av lokala föreningar. Förra årets möte satte fart på SAIA
och tog ytterligare några kliv framåt. Nedan är ett citat från www.ufsverige.org om vad som
hände på årsmötet UF GBG stod för i november. Ett möte som måste sägas vara lyckat då
samarbetet fördjupades och tycks i skrivande stund fortsätta.
Arbetsgrupperna på intranätet
Under helgens förbundsstämma som ägde rum i på Handelshögskolan i Göteborg tillsattes fem arbetsgrupper, med syfte att omarbeta
olika aspekter av förbundet och hur detta bör fungera i framtiden.
· Stadgegruppen
· Bidrag och ekonomi
· Syfte och vision
· Information och kommunikation
· Organisation
För att gruppernas arbete ska fungera smidigt vad gäller kommunikation sinsemellan bör intranätet användas kontinuerligt. Under
"Dokument" finns nu mappar för dessa grupper och sammankallande för respektive grupp uppmanas därför att lägga ut mötesprotokoll
och annat där. Dessutom har vi ett diskussionsforum och en chatfunktion som vi kan utnyttja. Förhoppningsvis kan det underlätta
samarbete och kommunikation, något som är nödvändigt om vårt arbete ska lyckas!

Ett årsmöte kommer hållas i februari redan för att gå igenom arbetsgruppernas slutsatser.
Nuvarande ordförandeförening är UF Lund

Sektionerna
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Program
Ansvariga:
Elin Jakobsson och Fredrik Larsson (Vår och höst 2006)

Programansvariga under verksamhetsåret 2006 har varit Elin Jakobsson och Fredrik Larsson.
Då vi tidigare har haft en ganska stor övervikt på män bland föreläsarna var en av våra mer
betydelsefulla ambitioner i början av året att sträva efter en jämnare könsfördelning. Även om
programgruppen var överens om detta så krävdes det lite tid för att genomföra detta i
praktiken. Under vårterminen 2006 hade vi 12 manliga och 9 kvinnliga medverkande, vilket
ger en fördelning på 57 % män och 43 % kvinnor. En till synes mycket bra siffra men den
hjälptes upp av antalet kvinnliga deltagare i riksdagsdebatten, om man ser till enskilda
föreläsare var männen fortfarande starkt överrepresenterade. Under hösten 2006 hade vi 30 %
kvinnliga medverkande (8 st) och 70 % manliga (19 st). Detta kan verka som en tillbakagång
men om vi räknar bort MR-dagen och ser till enskilda föreläsningar så var andelen
föreläsningar med kvinnor till 5 stycken mot 7 föreläsningar med män, vilket är en klar
förbättring från tidigare år. Könsfördelningen är dock någonting som programgruppen måste
fortsätta vara medveten om och sträva efter att förbättra.
Programgruppen har under året bestått av en grupp på i genomsnitt ca 13 (mer eller mindre)
aktiva, dessa personer byttes till viss del ut inför höstterminen men sammanlagt har 13 olika
personer bidragit med att boka in och/eller genomföra en föreläsning. Programgruppen har
träffats på programmöten ungefär var tredje vecka. Dessa möten har ägt rum i Hagakårens
lokaler under våren och i vår nya föreningslokal på Studenternas hus under hösten. På mötena
har gruppen uppdaterat varandra om hur det går med de olika projekten och nya idéer har
diskuterats. Trots upprepade uppmaningar och påminnelser om mötena och att man bör
anmäla sig om man uteblir så är det mycket sällan som gruppen är fulltalig vid dessa tillfällen.
Programansvarig har hela tiden haft god kontakt med var och en av gruppens medlemmar
men det är önskvärt att närvaron blir bättre på programmötena i framtiden, detta för att alla
ska känna sig delaktiga och få inspiration till att bidra till föreningens arbete. Alla är
naturligtvis mer än välkomna att delta i föreningens arbete och det är en tillgång med så
många infallsvinklar och synsätt som möjligt. Samtidigt skulle kanske programgruppen bli
mer effektiv och arbetsfördelningen jämnare om man var en mindre, mer aktiv grupp. Om
programansvarig fick mer avlastning när det gäller att anordna själva föreläsningarna så skulle
det finnas mer tid över för honom eller henne att utveckla de mer övergripande bitarna av
gruppens arbete, arbeta mer långsiktigt och kunna planera större arrangemang som kräver mer
tid och energi.
Under året har vi också arbetat med ett system med föreläsningsvärdar. Det innebär att en
eller två stycken från programgruppen, utöver den som är ansvarig för föreläsningen, är med
och hjälper till med allt praktiskt i samband med föreläsningen, såsom att ställa i ordning
hörsalen och ta emot åhörarna. Syftet med detta är att få även de som kanske bara har bokat
en föreläsning under terminen att känna sig delaktiga i programgruppens arbete och att avlasta
de från styrelsen som alltid närvarar vid föreläsningstillfällena. Detta har till största delen
fungerat på ett bra sätt och gett önskvärd effekt.
Under våren prövade Tommy Söder på extra arrangemang i form av diskussionskvällar. Det
var en lyckad första gång med Bernt Bernander som inbjuden gäst och ca 10 aktiva
medlemmar som samlades på språkcaféet för att diskutera Olja för mat-programmet och
Muhammedkarikatyrerna. Då diskussionskvällar innebär extra arbete för programgruppen
blev det inte av fler gånger under vårterminen men i under andra halvan av höstterminen togs
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denna aktivitet åter upp av Ali Eghtedari i programgruppen. Diskussionkvällarna ägde rum i
föreningslokalen vid ca 3-4 tillfällen, men tyvärr var uppslutningen bland både aktiva och
övriga medlemmar inte tillräckligt bra för att det skulle gå att genomföra en givande
diskussion. Vi har dock märkt av ett intresse och ett behov bland våra medlemmar att få
uttrycka sina åsikter kring föreläsningarnas teman i större utsträckning än vad som finns
utrymme för under frågestunden. Man kan kanske tänka sig en annan form för detta under
vårterminen. Förslag finns både för en annan föreläsningsform med mer tid för frågor eller en
diskussionskväll på samma tema som föregående torsdags föreläsning.
Program våren 06


9 feb: Bolivia efter de historiska valen -:- Torgny Svenungsson



16 feb: Pakistan och dess kamp med de mänskliga rättigheterna -:- Carl Söderbergh



28 feb: Rättvis handel och världsbutikerna -:- Lars-Olof Karlsson ordf.
Världsbutikerna för rättvis handel



8 mars: Ett feministiskt fredsperspektiv - finns det? -:- Kerstin Schultz



16 mars: Afghanistan och demokratiutvecklingen -:- Bengt Kristiansson



23 mars: Den Svenska utrikespolitiken - Partidebatt -:- Riksdagspartierna -Moderator
Anders Mellbourn



30 mars: Säkerhet på vems villkor? -:- Åsa Carlman



3 april: Rapport från ruinernas Falluja OBS! Engelska OBS! -:- Mohamad Tareq och
Dr. Entisar Mohammed



6 april: Västsahara - 30 år av marockansk ockupation -:- Lena Thunberg



20 april: Thailands politiska kris -:- Anders Engvall



27 april: En inblick i Kashmir -:- Sten Widmalm



4 maj: Afrikanska Unionen och EU -:- Mattias Frumerie



11 maj: ÄR RYSSLAND PÅ VÄG MOT DIKTATUR? -:- Per Månsson

Program hösten 06


7 sep: Sveriges försvar i en föränderlig värld -:- Leni Björklund



28 sep: Baltic Sea cooperation - a felicitous european example? -:- Heide Simonis



5 okt: Trafficking - sexslaveri över gränserna -:- Claes Lundquist, Mats Paulsson och
Jonas Flinck
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12 okt: Så kan ett enat Europa balansera USA -:- Mikael Baaz



19 okt: Den palestinsk-israeliska konflikten - Varför så svårlöst? -:- Helena LindholmSchultz



24 okt: Att reformera FN– utmaningar, utveckling och nya vägar framåt -:- Bengt
Säve-Söderbergh, Daniel Berlin, Ali Eghtedari, Svante Karlsson



2 nov: Ålands demilitarisering 150 år - En livaktig folkrättslig reglering? -:- Ove Bring



9 nov: Vardagsliv i kärnvapenmakten Nordkorea -:- Agneta Gustavsson



16 nov: Byggandet av indianskt självstyre i Colombianska Amazonas -:- Anders
Rudqvist och Kaj Århem



23 nov: Minskade resurser i en global värld - kopplingen mellan miljö och säkerhet -:Elisabeth Corell



30 nov: Granne med Irak - Irak i ett regionalt perspektiv -:- Gösta Tompuri



7 dec: Kosovo - Kosova, europaregionen där gnistor betyder eld? -:- Avni Dervishi



10 dec: Hur påverkar kampen mot terrorismen de mänskliga rättigheterna? -:- Gösta
Hultén; Rolf Berg, Maria Leissner, Gustav Fridolin, Soraya Amirzai och Karl-Axel
Jansson; Hans Hjalmers; Andreas Karlsson och Görrel Espelund
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Utblick
Redaktörer: Josephine Freje Simonsson (även ansvarig utgivare) och Sofia Benholm.
Sofia och Josephine berättar:
"Utblick - för inblick i världen" tog över efter föreningens då vilande och 10 år gamla
medlemstidning "Globus" våren 2004 och har nu kommit ut varje termin sedan dess. Med
siktet inställt på att ge utrymme åt det bortglömda i världspolitiken, såsom ignorerade kriser,
u-länder och sedan länge av omvärlden övergivna, men högaktuella frågor, försöker
redaktionen ge läsarna en breddning av det dagliga medieutbudet.
Målsättning och prestation
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Under 2006 publicerades två nummer av Utblick, ett på vårterminen och ett på höstterminen.
Detta nådde inte upp till redaktionledningens målsättning som är minst fyra nummer per år.
Anledningen till detta var (förutom att många i redaktionen har haft svårt att avsätta tid till
ideellt arbete p.g.a. skola och jobb) att vi inte fått igång någon fungerande annonsförsäljning
ännu och pengarna räckte helt sonika inte till. Detta ska dock förändras 2007 då vi inte bara
ska försöka få in annonser redan i första numret som kommer tryckas i i början av februari,
utan även hitta någon som permanent kan jobba med denna biten.
Samarbetet med PR-sektionen har förbättras under 2006 men vill vi under 2007 att detta ska
bli fulländat. I dagsläget sätter vi upp våra affischer själva till exempel. Vi vill helt enkelt att
föreläsningarna och Utblick ska få samma uppmärksamhet av PR.
Utblick+Världsbild= sant.
Under 2006 gick Utblick samman med UF:s före detta nättidning Världsbild som resulterade i
att Utblick nu utkommer både som papperstidning och nättitdning. Utblick har dessutom fått
en ny webbadress www.utblick.org, där webbdesignern Daniel Lindmark, ideellt, har skapat
en ny design åt oss. Nättidningens verksamhet har under hösten 2006 kommit igång mer och
mer och vårt mål är att uppdatera den minst två gånger i veckan med allt i från notiser till
längre analyser. Tanken med Utblick.org är att den ska kunna uppdatera läsaren om fler
nyheter än vad TT och andra nyhetsbyråer rapporterar om. Därför har vi uppmanat våra
reportrar, som är på resande fot, att skicka in nyhetuppdateringar varje vecka från landet de
befinner sig i.
Redaktion:
Redaktionen består i dagsläget av ett 20-tal mer eller mindre aktiva. De fasta medarbetarna är
Malin Askerlund som sedan i somras är vår korrekturläsare och Malin Willbro som är vår
fotograf och bildredaktör som till senaste numret lyckades få ett gratisavtal med Pressens
Bild. När det gäller reportrar är denna skara ständigt växlande, något vi tycker är bra eftersom
innehållet får en stor bredd.
Vi har under 2006 dessutom fått ännu fler utrikeskorrespondenter, bland andra Pim Bendt
som rapporterar från Västbanken.
Innehåll
Vi, redaktörerna Josephine och Sofia, har sedan 2005 varit ansvariga för layouten, något som
vi börjar få bättre och bättre bukt på. Vårt mål med 2007 är att hela tidningen ska tryckas i
färg, något som till viss del uppfylldes med nummer 2:2006: då åtta sidor var i färg.
Vi har fått in värdefulla tips på hur vi kan förbättra Utblicks yttre och är entusiastiska inför
nästa år. Att redaktörerna nu själva gör layouten underlättar i arbetet med rubriksättning,
bildinsamling etc..
Förutom rena språkliga förbättringar jobbar vi även med att få skribenterna att hålla tillbaka
sina politiska åsikter. Utblick ska vara en politisk och religiöst obunden tidning, men många
gånger kan det vara svårt att skilja faktaartiklar från debattinlägg och krönikor. Det är alltså
mycket tid som läggs på att förklara för vissa av skribenterna att deras artiklar är allt för
politiska för att kallas artikel och vi vet av egen erfarenhet att man ibland blir hemmablind för
sina egna tankespår. Politiska åsikter är endast menade att tryckas i krönikeform och
debattinlägg. Vi vill dock poängtera att de flesta av skribenterna gör ett utmärkt jobb och har
ett beundransvärt engagemang för både det lilla och stora i världspolitiken.
Utskick och tryck
Nummer 2:2006 trycktes i samarbete med Göteborgs Länstryckeri, något som visade sig vara
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ett väldigt bra alternativ till vårt gamla tryckeri, Mediegruppen Intercopy, som orsakat många
problem genom åren. Nu fick vi ett bättre pris och väldigt bra service.
Som påpekades i våra tidigare verksamhetsberättelse ligger det på redaktörernas bord att göra
tidning, men på sekreterarens att sköta utskicket (med portofrågor, klisterlappar etc.). Detta
har dock fungerat långt ifrån bra under 2006. Det var problem med alltifrån att trycka
ettiketter, hämta tidningen på trycket och att slutligen få den utskickad. Uppskattningsvis
försenades utskicket med nummer 2:2006 med tre veckor på grund av detta vilket gjorde oss
som redaktörer oerhört frusterade eftersom vi jobbat hårt för att själva hålla deadline. Vårt
önskemål, och som vi blev informerade om när vi tog över Utblick, är att vi ska göra en
tidning, skicka en PDF till trycket, komma dit och kontrollera ett testexemplar och sedan
börja på nästa tidning. Detta för att öka takten på antalet tryckta nummer per termin.

PR
Ansvariga:
Staffan Mälstam

Staffan berättar:
Efter årsmötet 2006 avgick Isabell Liungman och Maja Brännvall som PR-ansvariga och
Staffan Mälstam blev invald i styrelsen som PR-ansvarig. Inför årsmötet hade Isabell och
Maja sökt någon/några efterträdare som kunde överta arbetet och då hörde förutom Staffan
också Johanna Olsson och Martin Karlsson av sig. De tre intresserade träffade Maja och
Isabell vid ett par tillfällen för att kunna få en överblick av vad PR-arbetet innebar. Det var
dock endast Staffan som kunde närvara på det mötet som ägde rum på Studs där PRsektionens material förvaras samt lära sig hur mejlutskick och affischtryckning går till. När
årsmötet ägde rum var endast Staffan, av de tre intresserade i att engagera sig i PR-sektionen,
medlem i UF och var vid den tidpunkten den ende som ville/kunde ta på sig PR-ansvaret.
Johanna kom dock att fungera som vice PR-ansvarig och deltog under våren på ett antal
styrelsemöten. Behovet av att utöka antalet aktiva i PR-sektionen var dock påtagligt varför
Martin Karlsson och senare också Petter Frizén rekryterades till gruppen.
PR-sektionens arbete består i ett antal rutingöromål som att trycka affischer, skicka ut
infomejl och inbjudningar samt se till att det finns uppdaterad kalendarier och annat material
till föreläsningarna. Detta arbete delades upp bland de aktiva i PR-sektionen under våren för
att arbetsbördan skulle minska. Staffan hade huvudansvaret för affischerna och andra
trycksaker, Johanna för mejlutskick, Martin för att ta reda på prisuppgifter i samband med att
ta fram nytt PR-material, Petter tilldelades ingen uppgift och insåg ganska snart att hans tid
för PR-arbetet var mycket begränsat. Martin tyckte också efter ett tag att han inte hade tid så i
praktiken bestod PR-sektionen under vårterminen av Staffan och Johanna. Det rutinmässiga
arbetet flöt på bra men däremot fanns tyvärr ingen tid för att ta tag i att färdigställa en roll-up
som länge varit på tal inom UF. Det största problemet var dock att ingen i PR-gruppen tyckte
sig ha möjlighet att ta fram designen till en roll-up, dessutom var det svårt att få fram loggan i
ett högupplöst pdf-format. Tryckerikostnad gick dock ganska lätt att beräkna och att slutligen
beställa en roll-up och få den levererad skulle inte vara allt för svårt att genomföra.
I januari 2006 (vecka 4) genomfördes en PR-vecka på Göteborgs Universitet för att locka nya
medlemmar till föreningen. På ett par ställen på universitet stod under lunchtimmarna två
personer från UF:s styrelse för att dela ut en infofolder som tagits fram av PR-gruppen samt
informera om vad UF gör. På fredagen den veckan genomförde FFS den så kallade
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välkomsten på Studenternas hus där UF fanns representerade. Efter PR-veckan insåg styrelsen
att den tyvärr inte gett så pass mycket som man kanske hade önskat i förhållande till
arbetsinsats varpå styrelsen beslöt att försöka rekrytera nya medlemmar på ett inte lika
tidskrävande sätt. Under hösten deltog UF endast i välkomsten som ägde rum i mitten av
september.
Uppsättning av affischer inför föreläsningar varje vecka har genomförts med hjälp av ett
rullande schema där samtliga styrelsemedlemmar samt PR-gruppen var uppskrivna på olika
datum. Detta har inneburit att man varit tvungen att affischera ca två gånger per person och
termin. Under hösten har dock arbetsbelastningen ökat eftersom att antalet aktiva i styrelsen
samt PR-sektionen minskat. För att få en bra rutin på affischeringen har målet (som i princip
alltid uppfyllts) varit att PR-sektionen ska ha affischerna inför nästa föreläsning (om detta är
en torsdag) klara en vecka (alltså torsdag) innan den föreläsningen. Tanken var att man då
skulle ha fredag till senast måndag på sig att sätta upp affischerna. Under vårterminen
nyttjades ett skåp på andra våningen på Sprängkullen med kodlås för att alla som skulle sätta
upp affischer skulle ha lätta att komma åt dem samt hämta dem när man själv hade möjlighet.
Varje vecka var det två personer som ansvarade för att affischerna sattes upp. Under
höstterminen ändrades platsen att hämta affischer till UF:s föreningslokal på Studs. PRsektionen genomförde också en del förändringar för var affischering skulle ske samt tog fram
en lista med vilka platser man skulle åka runt till med instruktioner på hur man skulle
affischera. Detta system fungerade relativt bra men det slutade en del gånger med att PRsektionen fick sätta upp affischerna när ingen annan kunde. Vid ett par tillfällen har det
förekommit två föreläsningar samma vecka eller två föreläsningar ganska tätt. I dessa fall har
en dubbelaffisch gjorts med båda föreläsningarna. Ibland har också föreläsningar blivit
bokade sent vilket lett till att enstaka veckor har affischering uteblivit. Framförhållningen
mellan framförallt Programansvarig och PR-ansvarig har dock fungerat mycket bra under året
och de flesta problem som dykt upp har kunnat lösas relativt smidigt. Det är dock viktigt att
påpeka att kommunikationen mellan programgruppen och PR-gruppen måste fungera på ett
bra sätt för att undvika strul.
Nytt för 2006 var att PR-sektionen inför varje föreläsning tog fram ett programblad där det
fanns en bild på föreläsaren samt en kort text om dennes bakgrund och vad föreläsningen
skulle handla om. Programbladen har varit väldigt uppskattade och det har bidragit till att göra
föreläsningarna ytterliggare lite bättre.
Inför höstterminen var alla rutiner för PR-sektionens arbete väl inarbetade tyvärr var det dock
ingen förutom Staffan som kända att de ville fortsätta. Ett antal personer har under hösten
2006 visat intresse av att delta i PR-sektionens arbete, tyvärr är det dock ingen som haft
möjlighet att ingå i gruppens verksamhet varför Staffan Mälstam ensam gjort allt PR-arbete,
en inte helt lyckad lösning. Staffan har också tidigt under hösten aviserat att han kommer att
lämna UF:s styrelse efter årsmötet 2007.
Liksom tidigare PR-ansvarig har Staffan upplevt att sektionen är tungt belastad vilket har lett
till att alla de förbättringar som skulle kunna ha genomförts inte har blivit av ännu. En tanke
är att förändra det ganska tungrodda arbetet med affischering som dessutom under hösten
fungerat ganska dåligt. Istället för att varje vecka sätta upp affischer på många platser skulle
man kunna välja ut ett par strategiska platser (ca 10) där man skulle kunna sätta upp affischer
som mer påminner om kalendariet. I den bästa av världar skulle dessa affischer sitta inglasade
och därför ej förstöras eller plockas ner. Man skulle säkert kunna få hjälp av kåren med detta
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arbete. En annan önskan som skulle förenkla PR-sektionens arbete är en väl fungerande
hemsida samt ett mejlsystem som är enklare än dagens.
12

Stipendiesektionen

Ordförande Tommy Söder sammanfattar
Det verksamhetsår som har varit har saknat en stipendieansvarig i stort. Det var först under
hösten som Kristina Liden tillsattes. Det har visat sig svårt att finna personer som är villiga att
engagera sig som ansvariga i denna post. Det har inte varit till ett större problem i föreningen
eftersom de stora bidragen har sökts av kassör och övriga ansvariga. Folke
Bernadottestipendiet som utgör huvudmedlet för att finansiera verksamheten söks av kassören
och det andra stora stipendiet som precis innan årets slut blivit föreningen beviljat av Forum
Syd har söks av ansvariga för Utblick. Till nästa år kommer troligtvis stipendiet sökandet
utgöras av hela styrelsen gemensamt.
Evenemang
Ansvarig:
Benny Chemnitz Nielsen (våren 2006, skrivet av Tommy Söder

Benny var under våren aktiv i förening och höll då i ett par sociala kvällar ute på baren Noon.
Totalt var det 3-4 träffar där föreningen fick chansen att umgås och ha trevligt.
Evenemangssektionen bedrivs efter diverse svårigheter endast av en person varav den
planerade resan inte blev av till köpenhamn. Benny meddlede senare att han inte tänkte
fortsätta sitt uppdrag udner hösten och föreningen stod då utan evenemangsansvarig.
Styrelsen lyckades inte finns en ny ansvarig trots utannonseringar vid flera tillfällen.
IT

Ansvarig:
Josef Falk (vår 2006), skrivet av Tommy Söder
Under våren lyckades vi arbeta fram en plan för att ändra vår struktur på nätet. Utblick skulle
slås samman med världsbild och webbtidningen skulle få ny design detsamma skulle gälla för
vår officiella hemsida. Daniel Lindmark är namnet på personen som skulle bygga upp våra
nya koncept på nätet, han driver sitt egen firma som arbetar med konceptbyggande på nätet.
Detta skulle göras ideellt vilket var löftet från Daniel. Kontakterna med Daniel skulle efter
informationsinsamling från alla sektioner skötas av IT-ansvarig. Till en början gick allt väl
och vi fick utkast på hemsidorna som lovade gott. Men vart efter tiden gick så sköts deadline
upp för publiceringen av hemsidorna pga Daniel inte hade arbetat färdigt med dom. Det hela
fortlöpte hela våren med nya löften vidare över sommaren tills det stod klart att Daniel hade
fått klart Utblick hemsida i stort sett men inte kunde ta på sig vår officiella hemsida
www.utrikespolitiskaforeningen.se färdiggörande. I samma veva gav Josef styrelsen det
överaskande beslutet av avgå. Skälet var arbetsbörda och privata angelägenheter. Arbetet med
att finna en ny datasnsvarig kännetecknas av att vara det svåraste i en förening tycks det. Här
ligger förklaringarna till problem med uppdatering av hemsidan och att viss e-post inte har
nått ansvariga. Styrelsen har utannonserat denna post under hösten utan att finna en ny
ansvarig. Våren ser ljusare ut då vi vet var vi står och dessutom har en ny dataansvarig som
ska lösa de tekniska bitarna med mailen.

Verksamhetsberättelse 2006
Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg

14

Samarbete och stöd
Tack för gott stöd, bidrag och frukbart samarbete:


















Göteborgs Universitet
Utrikesdepartementet
Forum Syd
EU 2004-kommittén
Global Forum
Världskulturmuséet
Göteborgsposten
Hotell Vasa
Hotell Excelsior
Europarörelsen
IKFF
Föreningen Norden
Fredsam
Vaktmästare, salbokare och intendent på Sociologoen, JMG och Handelshögskolan
Anne Engström
Alla föreläsare
Alla medlemmar
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Ekonomisk redovisning 2006-01-01
– 2006-12-31

Föreningens finansiella ställning 200601-01
Plusgiro: 46.093,87
Nordea: 16.961,70
Kassa:
3.142,69
Summa: 66.198,26
Inkomster
Bidrag Folke Bernadotte
Inträdesintäkter VT
Inträdesintäkter HT
Medlemsavgifter VT
Medlemsavgifter HT
SAIA
Försäljning Utblick
Ränta 05 (Kapitalkonto
Ränta 06 Nordea)
Fordran Bella
Övrigt (Frumerie)
.
Summa:

60.000,00
5.020,00
5.580,00
4.730,00
5.970,00
983,00
40,00
16,82
110,05
3.598,00
3.497,43
.
89.545,30

Föreningens finansiella ställning 2006-12-31
Plusgiro: 37.820,86
Nordea: 16.088,57
Kassa:
351,20
Summa: 54.259,63

Göteborg 2006-12-16

Bella Ghajavand
Kassör

Utgifter
Föreläsningar VT
30.742,43
Föreläsningar HT
18.536,00
Utblick, två nummer
22.983,00
Återredovisade bidrag Folke 8.500,00
PR
2.982,00
Hemsidan
1.588,50
Kontorshyra
3.413,00
Inventarier
2.266,00
Porto
251,50
UF Sverige
3.592,50
Styrelseverksamhet
8.040,00
Övrigt
2.186,00
Summa:
105.080,93
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REVISIONSBERÄTTELSE
Jag har granskat redovisningen och räkenskaperna avseende tiden 2006-01-01 till
2006-12-31 för Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg. Granskningen har utförts i
syfte att fastställa om ekonomin skötts i enlighet med föreningens stadgar och syfte
samt om redovisningen har genomförts på ett korrekt sätt. Jag har kommit fram till att
så är fallet och tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid
som redovisningen omfattar.

Borås/Göteborg den 17 januari 2007

Anne Engström
revisor

