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Verksamhetsberättelse UF Göteborg 2009
____________________________________________________________________
Under 2009 har Utrikespolitiska föreningen i Göteborg framgångsrikt bedrivit en bred och
kontinuerlig verksamhet i syfte att sprida kunskap och debatt om utrikespolitiska frågor. De
veckoenliga föreläsningarna fortsätter att utgöra föreningens kärnverksamhet och har under året
kunnat presentera talare som Margot Wallström, Maria Wetterstrand och Britt-Marie Mattsson.
Samtidigt kompletteras föreläsningarna med bland annat en filmklubb, resor och utgivning av
föreningens tidning Utblick.
I slutet av april arrangerade föreningen en större temadag inför valet till Europaparlamentet med
föreläsningar, informationstorg och en avslutande debatt mellan samtliga riksdagspartier, i de flesta
fall representerade av sina toppnamn, som även sändes i SVT 24. Under våren organiserades också
en resa till Cambridge och London, med studiebesök på ett av Cambridges traditionstunga colleges
och svenska ambassaden i London.
Hösten 2009 utmärktes av heta diskussioner kring klimatförändringar, något som också präglade
föreningens verksamhet. Ett klimattema genomsyrade såväl föreläsningar som filmvisningar och
föreningens tidskrift Utblick, som även genomgått en grafisk omdaning med ny layout, gav ut ett
nummer med särskilt fokus på klimatet. Temat kulminerade slutligen med en uppskattad resa till
COP15 i Köpenhamn.
Föreningens ekonomiska situation har avsevärt förbättrats genom det verksamhetsstöd som
beviljats av Ungdomsstyrelsen. Stödet har möjliggjort större satsningar i form av vårens temadag
och två lyckade resor, samtidigt som den ordinarie verksamheten också kunnat fortsätta med goda
ekonomiska förutsättningar. Verksamhetsstödet är ett resultat av arbetet med det nationella
samarbetsorganet UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige) där föreningen fortsätter att vara en
aktiv medlem. I september var föreningen också värd för UFS:s nationella forumhelg där
utrikespolitiska föreningar från hela landet samlas och utbyter idéer och erfarenheter. Detta har
glädjande nog också lett till ett ökat intresse för UFS bland föreningens aktiva medlemmar.
Under hela året har föreningen också arrangerat ett antal medlemsträffar och profilerat sig utåt
genom informationsbord, bland annat vid FFS välkomstkväll för nya studenter och inför större
föreläsningar. En arbetsgrupp har också sett över föreningens stadgar och lägger fram ett förslag
på revidering inför årsmötet.
Genom en mängd intressanta och välorganiserade arrangemang har nya duktiga medarbetare
knutits till föreningen. Idag finns därför ett bra underlag för fortsatt engagemang och föreningen
har nu fler aktiva medlemmar än någonsin. Det är genom otaliga timmar ideellt arbete som
föreningen kan fortsätta bedriva sin verksamhet och ett stort tack riktas till alla som under året
varit med och hjälpt till för att göra 2009 till ett lyckat år för Utrikespolitiska föreningen!
Annelie Rasmussen, Ordförande 2009
Niclas Martinsson, Vice ordförande 2009
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Styrelse
______________________________________________________________
Annelie Rasmussen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och består av sektionsansvariga
samt ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och UFS-ansvarig. De sektionsansvarigas
uppgift är att koordinera arbetet i sektionen de har ansvar för, samt att delta i styrelsens
övergripande arbete.
Under verksamhetsåret hade styrelsen 16 protokollförda sammanträden.
Förutom att ha ett övergripande ansvar för samtliga sektioners verksamhet samt samordning av
föreningens aktiviteter har styrelsen varit inblandad i några aktiviteter som legat utanför
sektionerna. Bland annat kan nämnas en träff i juni med UF Karlstad och UF Jönköping för att
hjälpa dessa, båda nystartade, föreningar med tips och råd. Styrelsen var också med och stöttade
UFS med arbetet med en forumhelg för hela förbundet som hölls i Göteborg i september.
Styrelsepost
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ansvarig PR-sektionen
Ansvarig Programsektionen
Ansvarig Evenemangssektionen
Ansvarig Utblick
Ansvarig UFS

Vårtermin 2009
Annelie Rasmussen
Niclas Martinsson
Josephine Rubia Johansson
Jennie Östlund
Ann-Marie Karcsics
Christoffer Essman
Frida Vernersdotter
Lisa Persson
Andreas Luukinen
Susanna Forssblad
Oskar Berglund

Hösttermin 2009
Annelie Rasmussen
Niclas Martinsson
Emil Biström
Jennie Östlund
Alexander de Freitas
Frida Vernersdotter
Klara Sommerstein
Andreas Luukinen
Susanna Forssblad
Oskar Berglund

Kommentarer: Till posten som ansvarig för Utblick valdes först Natalie del Carmen Olsson, men hon avgick efter en
kort tid på grund av flytt till annan ort. Susanna Forssblad valdes då till posten av styrelsen. UFS har ett annat
verksamhetsår än UF Göteborg, och i oktober 2009 tog Annelie Rasmussen över som ansvarig efter Oskar Berglund
som då suttit sedan oktober 2008.

Ekonomi
__________________________________________________________________________
Jennie Östlund
Ekonomin för UF 2009 har förbättrats avsevärt jämfört med 2008. Detta beror till stor del på
ökade bidrag från UFS och Ungdomsstyrelsen. Vi har från dem tillsammans fått 82 087:-. Vi har
även fått ett bidrag från Folke Bernadotteakademin på 30 000:-. Från Paul och Marie Berghaus
donationsfond har vi fått ett bidrag till vår Filmklubb på 11 250:-.
Den bättre ekonomiska situationen beror även på att vi har minskat våra kostnader genom att vi
under detta år inte har haft en föreningslokal.
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Vi har även sökt pengar till specifika arrangemang, såsom Köpenhamnsresan, från Filosofiska
Fakulteternas Studentkår, om sammanlagt belopp på 9150:För att kunna täcka upp våra kostnader för Tema-dagen fick de deltagande partierna betala en
avgift.
Saldo 20090101
Kassan
Bankkonto
Sparkonto

4059.5
24455.15
404.71

Tot:

Inkomster
Statsbidrag UFS
Statsbidrag UFS
Statsbidrag UFS
Stipendie Berghaus
Stipendie Folke
Bernadotte
FFS-bidrag
Inträdesintäkter VT
2009
Inträdesintäkter
HT 2009
Medlemsavgifter
VT
Medlemsavgifter
HT
Annonsintäkter
Utblick
Avgifter
medverkande
partier Temadag

Totalt:
Saldo 20091231
Kassan
Bankkonto
Sparkonto

28919.36

68971
10000
3116
11250

Utgifter
Styrelseverksamhet
Evenemang
Londonresa
Köpenhamnsresa

9799.25
12720

5961
23456.75
0
0

Övrigt

937.5

0

30000
9150
4040
2760
9050
9300
1660
5500

164797

Föreläsningar VT 2009

18290

Föreläsningar HT 2009

14184.69

Temadag inför EU-parlamentsvalet

20529.5

PR

9144.5

Utblick 4nr

43561

Utblick övriga kostnader

3024.5

Filmklubben

Totalt:

1256
48193.71
404.71

Tot: 49854.42
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Sekreterare
__________________________________________________________________________
Emil Biström
Det är sekreterarens uppgift att ansvara för föreningens medlemsregister. Vid slutet av 2009
uppgår medlemsantalet i Utrikespolitiska Föreningen Göteborg till 336, vilket är en markant
förbättring sedan av 2008, då medlemsantalet låg på 125. Medlemsavgiften kan lösas när som helst
under året och gäller två terminer och det finns medlemskap som löper ut i januari respektive juni.
Föreningens medlemmar har betalat 50 kronor för ett års medlemskap, och får i detta pris inträde
till föreningens samtliga aktiviteter, inklusive chans att delta i resor arrangerade av föreningen samt
utskick av medlemstidningen Utblick. Sekreteraren har även ansvarat för att skicka en aktuell
adresslista till ansvariga för Utblick inför tryck av tidskriften.
Efter initiativ av det nationella förbundet UFS fortsatte Utrikespolitiska Föreningen Göteborg
under 2009 att använda sig av Visma SPCS i sin registrering av medlemmar samt hantering av
fakturor för medlemsavgifter. Medlemshanteringen har fortsatt att fungera utan större problem
och man kan på ett lätt sätt sortera gamla medlemmar från nya medlemmar så att det alltid finns ett
aktuellt medlemsregister, samtidigt som att de gamla medlemmarna finns kvar i registret. Under
året har föreningen skickat ut fakturor till de medlemmar vars medlemskap gått ut och behövde
förnya sitt medlemskap. Detta underlättar för medlemmarna att fortsätta sitt medlemskap och även
för föreningen som smidigt kan behålla sina gamla medlemmars intresse. Kassören meddelar
kontinuerligt sekreteraren angående om fler medlemmar som löst medlemskap via postgiro så
dessa kan registreras i medlemsregistret.
Till de ordinarie uppgifterna som sekreterare ingår det att ta emot besökare till föreläsningarna och
registrera nya medlemmar tillsammans med kassören. De flesta som blivit medlemmar har betalat
sin avgift på torsdagsföreläsningarna. Under 2009 har föreningen haft problem med att föra
statistik på hur många som deltagit under föreläsningarna. Det har främst berott på att många
besökare kommer vid samma tidpunkt, vilket gör det svårt för två personer att samtidigt
administrera och organisera ett vettigt system. Hanteringen av statistik vid föreläsningarna är något
som föreningen med fördel kan förbättra under det kommande året.
Under året som gått har Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs sekreterare bytts ut då den på
årsmötet valda Josephine Rubia Johansson under sommaren flyttade utomlands för studier. Hon
ersattes under den tidiga hösten av undertecknad. Den senare har varit mötessekreterare under alla
sju styrelsemöten som arrangerats av föreningen under hösten samt fört mötesprotokoll för dessa.
Sekreteraren ansvarar även för den pärm där mötesprotokollen förvaras.

Utrikespolitiska förbundet Sverige, UFS
______________________________________________________________
Oskar Berglund
Verksamhetsåret för UFS har varit spännande och utvecklande. Då vi är en ung förening finns det
fortfarande en del att lära, så vi har arbetat mycket med arbetsmetoder, rutiner och framförallt
tillvägagångssätt för beslutsfattande. Mycket av arbetet har varit riktat inåt och berört
styrelsearbetet, men det har även varit ett händelserikt år utåt, med ett antal olika arrangemang,
representanter och samarbeten.
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Styrelsens presidium har under året bestått av ordförande Abrak Saati, vice ordföranden Christian
Wohlert och Klara Strandberg, förbundsekonom Gustaf Winstrand och sekreterare Jenny
Lindström. Övriga ledamöter bestod av representanter från medlemsföreningarna, Oskar Berglund
UF Göteborg, Aleksander Mojsiejuk UF Linköping, Johan Tinnerholm UPF Lund, Sonja Ayeb
Karlsson UF Stockholm, Therese Bladh UF Södertörn, Lars Bergström UPF Umeå och Koncha
Nouri UF Uppsala. Under året har även Markus Hallberg, UF Jönköping varit inadjungerad.
Förbundet bestod av 7 medlemsföreningar och 2 interimistiska föreningar - Jönköping och Malmö.
Jönköping blev sedermera invalda under stämman. Under året har även en ny förening bildats i
UPF Karlstad. 7 styrelsemöten har ägt rum och har roterat runt bland de olika
medlemsföreningarnas hemstäder.
Internt så har UFS representerat medlemmarna i ansökan till Ungdomsstyrelsen. I januari 2009
utbetalades 1,3 miljoner kr till UFS, där merparten fördelades till medlemsföreningarna enligt
Budget 2008. Det har även gjorts ansökningar till Utrikespolitiskt konvent 2010. UFS:s ekonomi är
god. Utöver bidraget till medlemsföreningarna, är de största utgifterna resor till forumträffarna och
till styrelsemöterna, varit de största utgiftsposterna.
Under året så har vi utvecklat och antagit ett antal policys till förmån för efterkommande styrelser.
Media-, Informations-, Valberednings-, Inköps- och Rese-policy samt Policy för Interimistiska
föreningar.
UFS har under året nominerat ett antal personer för att representera UFS vid olika tillfällen. I ett
samarbete med Folke Bernadotteakademien fick Kristina Syk från UF Göteborg och Javid Saidi
från UF Stockholm representera UFS, under kursen ”General Course for Civil Monitors,
Observers and Field Staff”. Vi nominerade även 3 personer till LSU för att representera LSU och
UFS i FN och EU. LSU anordnade även ”Valambassadörsutbildningar” inför EU-parlamentsvalet
där ett 15-tal medlemmar från UFS deltog. Sara Norrevik och Peik Stenlund representerade UFS
under ”Globalkonferensen” i Örebro. Vi har även haft ett samarbete med Alla Olika Alla lika där
Marika Hjälsten och Therese Bladh har representerat UFS. Hans Vindeland blev nominerad och
sedan invald i LSU-styrelsen.
Verksamheten har bestått i att vi arrangerat två forumhelger, i Stockholm 28 Februari-1 Mars och i
Göteborg 18-20 September. Forumhelgerna är tillfällen för medlemmarna att träffas och utbyta
ideér och erfarenheter. Det var ca 90 personer per tillfälle. Utrikespolitiskt Konvent kommer att
äga rum 4-6 Mars 2010 på School of Global Studies, Göteborg med temat Fattigdomsbekämpning,
Utveckling och Bistånd. Som projektledare utsågs i april Henrik Sputnes och Ann-Marie Karcsics
samt Gabriella Wulff som ekonomiansvarig. Alumninätverket har haft ett möte. Nätverket utgörs
av alla före detta styrelseledamöter och andra aktiva, med målet att träffas en gång per år. Under ett
styrelsemöte antog UFS ett förslag om att upprätta en Utrikespolitisk Antologi med temat
”Globaliseringen och dess konsekvenser”. Den kommer att rikta sig till studerande på
gymnasienivå och framförallt på de program med internationell inriktning. Målet är att engagera
fler unga i föreningarna. Göteborg fick stå värd för en nystartsträff där UF Jönköping och UPF
Karlstad kom på besök, för att presentera UFS och att bistå i föreningarnas möjlighet att stärka sin
egen verksamhet. UFS har även presenterat en ny webbplats, för att samla information och
kommunikation på ett ställe. Där ingår även ett diskussionforum. Konferensen Queer it Up
Europe var slutmålet på ett projekt mellan UFS och SFQ (Sveriges Förenade HBTQ-Studenter)
kallat ”Students perspectives on European Politics and LGBT Rights”. Större delen av projektet
genomfördes under verksamhetsåret 07-08, men konferensen i Januari 2009.
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Programsektionen
______________________________________________________________
Frida Vernersdotter,
Klara Sommerstein
Programsektionen har under verksamhetsåret anordnat föreläsningar, paneldiskussioner eller
filmvisningar nästan varje torsdag. Under vårterminen arrangerade programsektionen utöver
ordinarie verksamhet en temadag om Europaparlamentsvalet. Under höstterminen genomsyrades
föreningens arbete av ett gemensamt tema – klimatet. Till detta tema avsattes under höstterminen
ett antal föreläsningstillfällen som en sektionsöverskridande arbetsgrupp ansvarade för.
Här följer en lista på arrangemang genomförda i programsektionens regi under verksamhetsåret
2009.

Vårterminen 2009
28 januari
Kriget i Gaza
Föreläsare: Per Gahrton
5 februari
Kampen för rätten till abort i Latinamerika med exempel från Nicaragua, Mexiko, Brasilien och Uruguay
Föreläsare: Beatriz Lovesio och Håvard Lunde från Latinamerikagrupperna
12 februari
Privatiseringen av säkerhet och det statliga våldsmonopolet – utmaningar, förändringar och fallet Irak
Föreläsare: Joakim Berndtsson, doktorand i freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för
globala studier, Göteborgs universitet
19 februari
Hjälp till självhjälp – så funkar det! Mikrolånsorganisationen Hand in Hand bryter fattigdomen i Indien
Föreläsare: Roger Hällhag är ordförande i Hand in Hand, seniorkonsult och VD för Rud Pedersen
Global Affairs
26 februari
Paneldiskussion om finanskristen – Bakgrund, kortsiktiga effekter och strukturella konsekvenser
Deltagare: Oskar Broberg från ekonomhistoriska institutionen, Nima Sanandaji från liberala
tankesmedjan Captus och Ola Pettersson från LO-ekonomerna
4 mars
Mellanösternkonflikten ur ett israeliskt perspektiv – om Israels historia, gazakriget och valet
Föreläsare: Martin Blecher från Svensk Israel-informaion
10 mars
Japan – Vägskäl och utmaningar, framtidsutsikter och förbindelser
Föreläsare: Tatsukuni Uchida är första sekreterare på Japanska ambassaden i Sverige
19 mars
Ekoturism – Ett hållbart koncept eller ett tomt säljargument? Svensk certifiering banar vägen globalt
Föreläsare: Dan Jonasson, Generalsekreterare på Svenska Ekoturismföreningen
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26 mars
Kapplöpningen om Arktis – Isbjörnar, ubåtar och kontinentalsocklar. Är jakten på resurser olaglig?
Föreläsare: Marie Jacobsson är UD:s folkrättsrådgivare och ledamot av FN:s folkrättskommission
International Law Commission
2 april (samarbete med ÄG Europa och Centrum för Europastudier vid GU)
Turkiets väg mot EU
Föreläsare: Ann-Kristin Jonasson, forskare på institutionen för Globala Studier GU
16 april
Den stulna generationen – Sveket mot Australiens urbefolkning
Föreläsare: Margit Boström, utrikesreporter på Sveriges Radio
23 april
Genmodifierade grödor och patent – Varför kämpar småbrukare och miljöorganisationer mot utvecklingen?
Föreläsare: Martin Johansson, ekotekniker SLU
29 april
Temadag om Europaparlamentsvalet 2009 (se bifogad projektrapport)
Sammanfattning: Dagen inleddes med två orienterande föreläsningar om EU, Europaparlamentet
och EU i Sverige. Parallellt med föreläsningarna fanns ett informationstorg där samtliga partier
som ställde upp i Europaparlamentsvalet, samt informationsenheter bjudits in. Dagen avslutades
med en tv-sänd paneldebatt med toppkandidater till Europaparlamentet.
7 maj
Övervakningstendenser i Europa – Big Brothersamhälle eller ökad säkerhet?
Föreläsare: Agneta Lindblom Hulthén, ordförande i Journalistförbundet
14 maj
En militär lösning på konflikten i Sri Lanka? – Om den humanitära krisen och framtiden
Föreläsare: Camilla Orjuela, docent i freds- och utvecklingsforskning vid GU

Höstterminen 2009
24 september (samarbete med FN-förbundet)
Rätten till mat – En överlevnadsfråga
Deltagare: Staffan de Mistura, vice chef för WFP, Annika Söder, undergeneraldirektör i FAO och
Cecilia Uddén, Sveriges Radios korrespondent i Mellanöster
25 september
Den kaukasiska krutdurken – Bergsfolk, utbrytarrepubliker och västvärldens passivitet
Föreläsare: Anna-Lena Laurén, journalist och utrikeskorrespondent för YLE & GP
28 september (Tema: klimat)
Vägen till ett nytt globalt klimatavtal – om EU:s roll inför klimatmötet i Köpenhamn
Föreläsare: Margot Wallström
1 oktober (samarbete med Charta 2008)
Terroriskjakt och Rättssäkerhet
Deltagare: Mattias Gardell, professor i religionshistoria UU, Gösta Hultén, journalist och
talesperson för Charta 2008, Birgitta Elfström, jurist , Michael Jonsson, doktorand i statsvetenskap
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vid Uppsala Universitet och Samir El-Sabini, juridikstuderande vid Göteborgs Universitet –
Moderator
8 oktober
HBT-rättigheter i Europa – med anledning av Litauens anti-gaylagstiftning
Föreläsare: Kaj Heino, ordföande i RFSL Göteborg
15 oktober (Filmvisning)
Burma VJ
En dokumentärfilm av Anders Østergaard om upprorens Burma 2007
22 oktober
Statskuppen i Honduras – Politisk katastrof eller legitimt maktskifte?
Föreläsare: Erik Halkjaer, frilandsjournalist verksam i Centralamerika
29 oktober (Tema: Klimat)
Klimatbluffen – bakom kulisserna på klimathotet
Föreläsare: Maggie Thauersköld Crusell, författaren till boken Chill-Out och Sveriges största
klimatblogg The Climate Scam
4 november
Kina – 60 år efter revolutionen
Föreläsare: Nils Olof Ericsson, översättare och lärare i kinesiska och kinesisk kultur
12 november (Filmvisning)
Final Image
En dokumentärfilm av Andres Habegger. Ett stycke latinamerikansk nutidshistoria om en fotograf
som filmade sin egen död i det våldshärjade och nästan laglösa 70-talets Chile.
17 november (Tema: Klimat)
Föreläsare: Maria Wetterstrand – Oppositionens företrädare i Köpenhamn om gröna förväntningar
på klimattoppmötet
26 november
Genus Jihad – feminism inom Islam
Föreläsare: Johanna Fogelström, kanslichef på svenska Afghanistankommittén
3 december
Ett år med Obama
Föreläsare: Britt-Marie Mattsson, journalist, författare och Washington-korrespondent för
Göteborgs-Posten
10 december (Nobeldagen)
Från Alfred Nobel till Barack Obama – Fredspriset i historisk belysning
Föreläsare: Irene Andresson, doktor i fredshistoria vid Malmö Högskola

PR-sektionen
______________________________________________________________
Alex de Freitas
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Vid höstterminens början avgick både Ann-Marie Karcsics och Christoffer Essman och
undertecknad tog då över posten.
Vi har under året köpt in pins med UF:s logga på och texten ”Utrikespolitiska Föreningen i
Göteborg”. Vi har även köpt in muggar med loggan på som presenter till föreläsare.
Under höstterminens gång har PR-gruppen bestått av 5 st. medlemmar. Vår huvudsakliga
verksamhet har bestått i att trycka upp affischer som har satts upp för att informera om
kommande föreläsningar, trycka upp infosheets som har delats ut på föreläsningarna samt
mailutskick.
För att förbättra kommunikationen mellan Program- och PR-sektionerna har undertecknad deltagit
vid ett antal programsektionsmöten och i samarbete med programsektionen kommit överens om
hur PR-sektionen lättast kan stödja programsektionen. Trots detta har det vid ett par tillfällen varit
bristande kommunikation där t.ex. affischer ej har kommit upp i tid eller på rätt ställen, något som
undertecknad tar på sig ansvar för.
PR-sektionen har haft möte åtminstone en gång per månad där vi har diskuterat hur rutiner skall
förbättras vad gäller affischerna. Vi har även utforskat alternativ formgivning för affischer för att
särskilja UF från grupper som t.ex. Amnesty International som även de har gul-svarta affischer.
Tills vidare finns dock inga planer på att förändra layouten nämnvärt. Vi har även planer på att
göra ett mer allmänt informationsblad som nya medlemmar får ta del av då de löser medlemskap.
Den löpande verksamheten har under andra halvåret i allmänhet fungerat tillfredsställande och
förhoppningen inför 2010 är att sektionen ska kunna förbättras ytterligare och kunna komma att
stödja alla sektioner inom UF med den PR de behöver. Det finns t.ex. definitivt utrymme för
ytterligare stöd till evenemangssektionen och filmklubben.

Evenemangsektionen
______________________________________________________________
Andreas Luukinen
I årets början bestod sektionen av fem aktiva medlemmar, varav två enbart engagerade sig i
filmklubben.
Vinterns och vårens arbete koncentrerades kring planerandet och utförandet av en resa i
föreningens regi. Tre av oss i sektionen tog tag i detta och genom en öppen dialog med styrelsen
kunde vi besluta oss för att satsa på en resa till Cambridge och London. Styrelsen godkände en
budget på 20 000 kr för denna resa, något som i efterhand visade sig vara något i överkant då bara
drygt hälften av denna summa förbrukades. Däremot utgjorde budgetens generösa storlek ett
större handlingsutrymme oss i sektionen i planerandet och utförandet av resan. Resan gick av
stapeln 10-12 maj med 13 deltagare. Vi började med övernattning i den lilla universitetsstaden
Cambridge för att sedan avrunda med övernattning och studiebesök i London. I Cambridge hade
vi ordnat med en kortare rundtur på Jesus College av en masterstudent där, och i London fick vi
tillfälle att besöka den svenska ambassaden. Båda aktiviteterna var uppskattade. Övrig tid
disponerade alla över själva även om vi från sektionens sida organiserade med gemensam middag
och pubbesök som lyckades över förväntan.
Under våren låg filmklubben på is då engagemanget var för dåligt. Vi höll under vintern ganska
kontinuerligt möten där vi diskuterade teman och filmer osv. Under hösten tog vi åter upp
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filmklubbens verksamhet – och resultatet var mycket gott. Vi var då tre stycken aktiva i gruppen,
varav de två andra var alldeles nya för hösten. I och med stipendiepengar från Folke
Bernadotteakademien hade vi möjlighet att utveckla filmklubbens verksamhet och under hösten
anordnade vi hela fyra stycken biobesök (gratis för föreningens medlemmar), utöver ett antal
filmvisningar i Sappören.
-

9/10: Bananas!*

-

10/11: Capitalism – a love story

-

19/11: Drottningen och jag

-

24/11: Ezra

-

2/12: Teza

-

7/12: Made in China

-

15/12: This is Nollywood

Under hösten samarbetade evenemangsektionen med övriga sektioner med ett övergripande
Klimattema. En speciell klimatgrupp sammankallades under hösten för detta ändamål, där
deltagare från alla sektioner gemensamt beslutade om diverse aktiviteter. Föreläsningar varvades
med film, temanummer av Utblick och kröntes med en resa till Köpenhamn i december.
Sammantaget var det ett lyckat. Däremot tror jag att en liknande uppslutning runt ett tema vore
intressant även nästa år – och med erfarenheterna från denna gång kan det bara bli bättre.
Under året anordnade sektionen också ett antal pubkvällar, främst under våren. I sektionen förde
vi diskussioner kring föreningens struktur och om hur medlemmarna av de olika sektionerna
mycket sällan fick tillfälle att träffa vare sig andra sektionsmedlemmar eller de ansvariga i styrelsen.
Genom gemensamma pubkvällar tänkte vi råda bot på detta, men detta får ses som ett
misslyckande då det var mycket dålig uppslutning. Däremot får det även i fortsättning ses som ett
problem om medlemmar känner sig exkluderade.
Jag ser fortsatt ljust på sektionens framtid. Under året har vi fått många positiva reaktioner,
speciellt under hösten har biobesöken varit ett mycket uppskattat inslag, och flera personer har
nämnt att de vore intresserade av att bli aktiva.
Under slutet av året bestod sektionen främst av de tre av oss som var aktiva i film- och
klimatgruppen.

Utblick
______________________________________________________________
Susanna Forssblad
2009 års målsättningar och resultat
Efter en relativt trög start med många nya moment för mig som redaktör så förflyter arbetet med
Utblick nu bättre. Vi har levt upp till målsättningen att producera fyra nummer under året.
Målsättningen under året har utöver detta varit att behålla kvalitén på tidningen samt att i varje
nummer erbjuda ett intressant utbud av artiklar som skall attrahera läsare med olika
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intresseområden. Parallellt med detta har mitt mål varit att bygga upp en redaktion samt hitta folk
med vissa specialkunskaper, bland annat redigering och bildarbete.
Det finns nu en person som jobbar med redigeringen, layouten har förändrats lite grann, till det
bättre. Vi har en redaktion på cirka tio personer, med varierande arbetsuppgifter.
Vi har även jobbat med teman under året, i två nummer; ett EU-tema under våren och ett
klimattema under hösten. Detta har fungerat bra och varit uppskattat.
Innehållet i tidningen har främst bestått av längre artiklar som har belyst utrikespolitiska frågor ur
olika synvinklar, men även reportage från skribenter på plats, samt några recensioner och rapporter
från olika engagemang.
Ekonomi
Tryckkostnaden för vardera av de fyra numren är ca 12 000: -. Vi har tyvärr inte haft några
annonsintäkter under året. Men då detta är ett starkt önskemål från styrelsen och ekonomin är
knapp, så har vi startat en annonsgrupp som har börjat arbetet med att kontakta annonsörer. Detta
skall förhoppningsvis ge resultat.
Utskick och tryck
Utblicks upplaga ligger på cirka 1300 exemplar. Omkring 300 av dessa går direkt ut till medlemmar,
och övriga exemplar delas ut på universitet och på bibliotek, samt vid våra föreläsningar. Vi trycker
på Trydells tryckeri i Laholm, detta då de förra redaktörerna aktivt valde detta tryckeri på grund av
förmånliga priser. Dock skulle det behöva göras en närmare undersökning av vilka tryckerier som
finns omkring Göteborg, då ett sådant alternativ skulle underlätta tryckeriprocessen. Det får bli en
fråga för nästa års styrelse att ta ställning till.
Målsättningar för 2010
Målsättningarna för 2010 är att behålla den relativt stabila redaktion som byggts upp under 2009.
Men ju fler engagerade personer som vill arbeta med tidningen, desto bättre. Därför är vi alltid på
jakt efter nya medarbetare. Dessutom skall vi ytterligare effektivisera arbetet genom att de olika
redaktörerna blir än mer inkörda på sina uppgifter. Därmed borde kvalitén även förbättras.
En annan målsättning är ett fortsatt arbete med att utveckla layouten, då denna är en viktig del av
tidningen.
Dessutom pågår diskussioner om huruvida webbsidan skall bli ett mer frekvent använt medium för
Utblick. Intresse finns för detta, lämplig form för arbetet måste dock utarbetas. Detta är en fråga
som kommer att tas upp i redaktionen i början av året.

Samarbete och stöd
______________________________________________________________








Centrum för europastudier vid Göteborgs universitet
Filosofiska fakulteternas studentkår
Folke Bernadotteakademien
Göteborgs universitet
Göteborgs Posten
Götheborgske Spionen
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
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Latinamerikagrupperna
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Museion
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond
Svenska FN-förbundet
Ungdomsstyrelsen
Utrikespolitiska förbundet Sverige
Ämnesgrupp Europa

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg vill tacka alla sponsorer och samarbetspartners, samt alla
aktiva och alla medlemmar.
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