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FÖRORD
Klara Sommerstein
Möten för 2011: 15
Medlemmar i vår: 182
Medlemmar i höst: 331
Nuv. medlemsantal: 513

2011 har på flera olika sätt varit ett år av framgång och expansion för Utrikespolitiska
föreningen Göteborg. Medlemsantalet hade vid slutet av året hållits på en konstant hög nivå
(vid årets slut 513 medlemmar) och idag finns förmodligen fler aktiva medlemmar än
någonsin som jobbar med föreningens olika aktiviteter. Under vår- och höstterminen 2011
arrangerades sammanlagt 31 föreläsningar, seminarier och debatter samt ytterligare ett
betydande antal filmvisningar, informationskvällar och medlemsträffar. Dessutom har fyra
nummer av medlemstidningen Utblick publicerats fortlöpande under året. Det har under året
varit ett mål för styrelsen att öka både antal arrangemang och kvalitén på arrangemangen,
något som genomsyrat styrelsens arbete och återspeglats i sektionernas aktiviteter.
Bland Utrikespolitiska föreningen Göteborgs program kan en mängd välbesökta tillfällen
lyftas fram, som föreläsningar med Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till kvinna,
Integrationsminister Erik Ullenhag, Svante Axelsson, Generalsekreterare på
Naturskyddsföreningen, Ingvar Karlsson, författare till Europa och turken, valdebatten med
alla ungdomspartier representerade inför regionvalet i Västra Götaland,
utrikeskorrespondent Cecilia Uddén, Israels ambassadör i Sverige Benny Dagan, Jonas
Sjöstedt (v) som talade om Västsahara och Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson. En
ständig diskussion har under 2011 pågått om UF Göteborgs oberoende och neutralitet och
styrelsen har ständigt försökt framhäva båda sidor av problem och frågor, liksom
uppmuntrat till debatt och diskussion.
Utrikespolitiska föreningen Göteborg har alltså under verksamhetsåret 2011 fortsatt bedriva
en bred och kontinuerlig verksamhet i syfte att främja diskussion och debatt om
utrikespolitik och internationella frågor – och omfånget, sett till såväl antal engagerade
medlemmar som till antalet arrangemang, har på ett betydande sätt fortsatt öka. Ett arbete
för att modernisera hemsidan och därigenom öka transparensen i föreningen har
vidareutvecklats. På så sätt kan förhoppningsvis den positiva konjunkturen bevaras och 2012
bli lika framgångsrikt som 2011.
En stor framgång under verksamhetsåret har varit att UF Göteborg från november har del i
en lokal, där alla styrelsemöten kan hållas och dokumentation kan bevaras, ett mål som
funnits för föreningen under flera år.
Slutligen riktas ett stort tack till alla ideellt arbetande medlemmar, föreläsare och andra som
tillsammans gör Utrikespolitiska föreningen Göteborg till en spännande och uppskattad
aktör i Göteborgs studentliv!
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STYRELSE
Klara Sommerstein
Styrelsen är Utrikespolitiska föreningen Göteborgs högsta beslutande organ och har under
verksamhetsåret 2011 bestått av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, UFSrepresentant samt ledamöter i form av sektionsansvariga. De sistnämnda har, utöver
styrelsearbetet, ansvar för att samordna arbetet i Utrikespolitiska föreningen Göteborgs olika
sektioner. Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen haft sammanlagt 15 protokollförda
möten.
Nedan följer en förteckning över de personer som under verksamhetsåret 2011 varit invalda
i Utrikespolitiska föreningen Göteborgs styrelse. Omsättningen av ansvariga personer har
under året varit relativt hög, vilket framför allt beror på att invalda ledamöter flyttat till annan
ort på grund av studier eller arbete. Dylika kontinuitetsproblem är återkommande i ideella
studentföreningar som Utrikespolitiska föreningen Göteborg, men arbetet har trots det flutit
på bra och avgående ledamöter har tagit ansvar för överlämning till nyvalda.
Styrelsepost

Vårterminen

Höstterminen

Ordförande
Vice ordförande

Klara Sommerstein
Frida Andersson

Sekreterare
Kassör
UFS-representant
Programansvarig

Ivana Bliznac
Torbjörn Johansson
Daniel Svanlund
Josefin Carlsson
Matilda Wallmon
Marie Steiner

Klara Sommerstein
Frida Andersson
Ulrika Rönmark
Ivana Bliznac
Torbjörn Johansson
Ivana Bliznac
Josefin Carlsson
Matilda Wallmon
Marie Steiner
Emma Backman
My Morinder

Evenemangsansvarig
Utblick
PR-ansvarig
Webbredaktör

My Morinder
Dejana Cecez
Sigrid Dahlström Krajewski
Ulrika Rönmark

Ulrika Rönmark

Kommentarer
-

-

Klara Sommerstein har under hösten haft praktiktjänstgöring i Stockholm. Vice ordförande
har skött den operationella styrelseverksamheten på plats, med stöd av och i samarbete med
ordförande. Ulrika Rönmark har även assisterat vice ordförande vid behov. Denna lösning
diskuterades fram gemensamt av styrelsen och var den som sågs som mest fördelaktig för
föerningen.
Frida Andersson avgick som vice ordförande den 10:e november, på grund av fältstudier
utomlands, och ersattes då av Ulrika Rönmark.
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Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) har ett annat verksamhetsår än Utrikespolitiska
föreningen Göteborg och Ivana Bliznac tog över som ny UFS-representant vid månadsskiftet
juni/juli.
En vakant post i evenemang fylldes under hösten av Emma Backman.
My Morinder har under större delen av verksamhetsåret befunnit sig i Stockholm och Ulrika
Rönmark har då skött det operationella arbetet i Göteborg.
Dejana Cecez och Sigrid Dahlström Krajewski avgick från PR-ansvaret i juni. Inga ersättare
hittades utan resterande styrelse ansvarade gemensamt för att PR-arbetet utfördes. I oktober
tog en ny PR-sektion form och representanter från sektionen har varit adjungerade på
samtliga styrelsemöten därefter.

EKONOMI
Torbjörn Johansson
-

-

-

-

-

Ekonomin för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg ser fortsatt god ut. Det egna kapitalet
utgör en stabil grund då det uppgår till 79 354 kr. Detta är en minskning från 2010 års
bokslut med cirka 29 400 kr, vilket både beror på minskade intäkter och ökade utgifter.
Denna minskning ligger dock i linje med styrelsebeslut, då den av både nuvarande och
tidigare presidium ansågs vara onödigt hög och att även en lägre buffert väl skulle täcka
oförutsedda utgifter. En stor anledning till de skilda rörelseresultaten är också konsekvensen
av att vi tvingades återbetala en felaktig utbetalning från Folke Bernadotte på 20 000 kr.
Kassaflödet under året har varit i linje med tidigare år, med stora intäkter i form av bidrag
under våren, samtidigt som de flesta utgifterna har varit jämnt spridda under året. De största
intäkterna för året har förutom medlemsavgifter och inträden på föreläsningar kommit från
UFS (Ungdomsstyrelsen), Forum Syd, och Marie Berghaus-fonden.
Bland utgifterna så utmärker sig framförallt Programsektion och Utblick. Dessa båda
sektioner är traditionellt stora utgiftsposter på grund av deras centrala och krävande
verksamhet. I likhet med alla övriga delar av föreningen så strävar alltid de båda för att
minimera sina kostnader. Program har dock lyckats ligga långt under budget, framför allt då
resekostnader och hotellkostnader för gästföreläsare har kunnat skäras ned avsevärt. Utblick
däremot ligger över budget, framför allt på grund av stora nummer under vårterminen,
portokostnader och tryckkostnader. Åtgärder har gjorts under åter för att reducera dessa
kostnader, såsom publicering av en mindre tidning och andra kostnadsreduceringar av olika
slag, samt en undersökning över eventuella ytterligare inkomster. Centrala utgifter har varit
högre i år, mycket på grund av satsningar på kommunikation och marknadsföring, samt en
del kostnader hänförliga till föregående års verksamhet.
Intäkterna för kommande år är säkra, på grund av hög medlemstillströmning under året och
redan garanterade pengar från exempelvis Forum Syd på ungefär 18 000 kr, och det genom
UFS tilldelade bidraget från Ungdomsstyrelsen. Till övriga händelser under året kan även
nämnas en förnyelse och uppgradering av vårt bankavtal, samt nya rutiner för hanteringen av
kassan.
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Årets resultat är på – 29 392 kr. Nedan följer en redovisning av 2011 års budget och utfall,
samt årets resultaträkning, och årets bokslut.

Budget 2011
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Resultaträkning 2011

Balansräkning 2011 samt förändring i kapitalstruktur
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SEKRETERARE
Ivana Bliznac
Medlemsstatistik
Det är sekreterarens uppgift att ansvara för föreningens medlemsregister. Vid slutet av
2011 uppgick medlemsantalet i Utrikespolitiska Föreningen Göteborg till 513, vilket är en
minskning från förra då medlemsantalet för slutet av 2010 var 596. Intresset har varit högre
under hösten än våren; fler har blivit medlemmar och fler har deltagit i föreläsningarna.
Under våren blev 182 personer medlemmar, medan det under hösten kom in 331 nya
medlemmar i föreningen. Intresset för föreningen har överlag varit högt under hela året.
Könsfördelningen har varit i princip jämn bland föreningens medlemmar; cirka 60 procent
var kvinnor och cirka 40 procent av medlemmarna var män.
Medlemskap
Medlemsavgiften kan lösas när som helst under året och gäller för två terminer. 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.
Medlemsregister
Under 2011 användes Visma SPCS i registrering av medlemma. Medlemshanteringen har
dock mestadels skötts via Microsoft Exel för att underlätta för utskick av medlemslistan till
sektioner och till UFS. Medlemshanteringen har fungerat utan problem och det har inte
kommit in större klagomål för utskicka av mail o.dyl.
Föreläsningar och filmklubb
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 föreläsningarna arrangerade av föreningen. Under
2011 har sekreteraren ansvarat för att föra statistik på hur många som deltagit under
föreläsningarna. Under året har föreningen arrangerat 31 föreläsningar och besökssnittet har
varit drygt 67 personer per föreläsning. I snitt har föreningen fått 13 nya medlemmar vid
varje föreläsningstillfälle. Föreningen har även arrangerat filmvisning vid 16 tillfällen under
året.

UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE (UFS)
Ivana Bliznac
Utrikespolitiska Föreningen Göteborg är medlem i det nationella samarbetsorganet UFS
(Utrikespolitiska Förbundet Sverige), där utrikespolitiska föreningen från hela Sverige
utbytes erfarenheter och ordnar gemensamma aktiviteter. UFS samordnar alla föreningar,
vars styrelse består av ett presidium och föreningarnas representanter.
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Utrikespolitiskt konvent i Uppsala
UFS ordnar årligen ett utrikespolitiskt konvent med ambitionen att bli Sveriges ledande
forum för utrikespolitisk debatt och diskussion. Årets konvent arrangerade i Uppsala den 1-2
april med temat ”Politik och religion”. Förutom de många intressanta föreläsningarna och
paneldebatterna underströk många att diskussionerna mellan tillställningarna gjorde årets
konvent än mer intressant; religions roll i politiken är ett aktuellt ämne, varom det finns
delade åsikter. En del föreläsare, bland andra UFS honnörsmedlem Jan Eliasson, stannade
kvar och njöt av middagen som anordnades för föreningarnas medlemmar och UFSstyrelsen. Deltagare under konventet var föreningarnas egna medlemmar och gäster som inte
var medlemmar i någon förening.
Resa till Almedalen
Under valåret 2011 arrangerade Utrikespolitiska Förbundet Sverige för andra gången en resa
för dess medlemmar till Almedalsveckan på Gotland. Syftet var att sprida intresset, knyta
kontakter, marknadsföra UFS och föreningarna, och lyssna på vad de olika partierna,
organisationerna, företagen och de andra aktörerna hade att säga om svensk politik och
utrikespolitik. Trots att det späckade schemat, solen, minglet och stressen riskerade att göra
upplevelsen en aning överväldigande, var deltagarna nöjda med resan. De fick se och höra
svenska politiker och övriga med egna ögon och öron.
Forumhelg i Linköping
Utrikespolitiska Förbundet Sverige ordnade en inspirerande och lärorik forumhelg i
Linköping den 24-25 september tillsammans med alla föreningar, där Linköping stod värd.
Deltagarna – styrelsemedlemmar och medlemmar – var mycket nöjda med forumhelgen,
under vilken de fick lära känna varandra och diskutera metod och tillvägagångssätt i
föreningarna. Kontakter knöts, workshops hölls och helgen avrundades med ett UFSstyrelsemöte.
Förbundsstämma i Örebro
Utrikespolitiska Förbundet Sverige anordnade förbundsstämma 29-30 oktober, för vilken
den utrikespolitiska föreningen i Örebro stod som värd. UFS-representanterna tillsammans
med styrelsemedlemmar bjöds in för att delta i förbundsstämman, som är UFS högst
beslutande organ. Deltagarna träffades för diskussion inför stämman och röstade igenom
förslag på ändringar, tillägg och dyl. Detta var också ett tillfälle för deltagarna att knyta
kontakt med varandra.
Samarbete med Utrikespolitiska Institutet
Utrikespolitiska Förbundet Sverige har under året haft ett fortsatt nära samarbete med
Utrikespolitiska Institutet kring dess tidning Internationella Studier, vilket resulterade i
förnyelse av kontrakt under november. Som medlem i UFS har man via föreningarna
möjligheten att prenumerera på Internationella Studier för 50 kronor om året, vilket
inkluderar fyra nummer av tidningen. Möjligheten att skriva artiklar till tidningen och
påverka dess innehåll genom våra representanter i redaktionsrådet finns även.
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PROGRAMSEKTIONEN
Josefin Carlsson och Matilda Wallmon
Under verksamhetsåret 2011 har vi i programsektionen haft föreläsningar i princip varje
vecka. På vårterminen låg föreläsningarna på torsdagar men i slutet av terminen var vi
tvungna att byta dag eftersom hörsal Sappören var upptagen. Då lade vi istället
föreläsningarna på tisdagar. Under hösten bytte vi dock tillbaka till torsdagar igen eftersom
det är en bättre dag, uppslutningsmässigt och för att PR-gruppen skulle kunna få ut all info
ordentligt.

När vårterminen började försvann flertalet av de som varit aktiva i programsektionen under
höstterminen 2010. Vi var få aktiva i sektionen under våren och fick stundtals slita hårt för
att få ihop föreläsningar varje vecka. Under höstterminen växte sektionen och vi har fått
många engagerade och duktiga aktiva medlemmar.
Trots vissa motgångar tycker vi att vi har haft ett genomgående mycket bra föreläsningsschema. Även om vi fått lämna enstaka datum tomma har vi haft en hög kvalité och stor
bredd på föreläsningarna. Vi har även haft goda besöksantal. Särskilt roligt var att vi inför en
fullsatt Dragonen lyckades genomföra en lyckad valdebatt inför omvalet i Västra
Götalandsregionen med nio partier och en radioberömd moderator deltagandes. I början på
höstterminen bjöd vi in SR:s Cecilia Uddén och det kom mer folk än vi kunde släppa in. Vi
har även haft en ambassadör och två ministrar på besök som har lockat mycket folk och nya
medlemmar till föreningen. Vi är även glada att vi har tagit upp mindre uppmärksammade,
men än dock viktiga ämnen och belyst glömda konflikter. Exempel på sådana föreläsningar
är Västsahara, Sudan, samvetsvägran i Colombia och Trafficking.
Vi har haft som målsättning att så många föreläsningar som möjligt skulle vara på engelska
och har haft ett antal sådana. Dock tror vi att det är mycket viktigt att personen som
föreläser gör det på det språk som han/hon känner sig bekväm med och behärskar, därför
har vi låtit föreläsarna själva bestämma vilket språk de vill använda. Ett annat mål är att ha
dagsaktuella föreläsningar, det har vi också haft några men det kan vara svårt att uppnå då
man planerar långt i förväg.
Vårterminen 2011
Datum
20 januari
27 januari
10 januari
3 februari
5 februari

Ämne
Konfliktmineraler i våra
tekniska produkter
På väg mot ett nytt Bolivia?
Europa och turken- en
komplicerad relation
30 år i världen
Temahelg Västsahara
På världskulturmuseet

Föreläsare
Kristina Areskog Bjurling, Swedwatch
Leandro Schclarek Mulinari
Ingvar Karlsson
Lars Gunnar Erlandsson, SR
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10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
4 april
7 april

13 april
19 april
11 maj

18 maj
25 maj

Övergivna platser
Sexuellt våld mot kvinnor i
krig
Ship to Gaza – Seglar igen
Om EPA-avtalen
Om romer och integration
Om ungdomars rätt att
samvetsvägra militärtjänst i
Colombia
Om Klimathotet och
framtiden
Arvet efter Mubarak
Valdebatt inför regionvalet i
Västra Götaland

Om Nato
Om barnfattigdom

Jan Jörnmark
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Stellan Vinthagen, Ship to Gaza
Marja Wolpher, Afrikagrupperna
Erik Ullenhag, Integrationsminister, Folkpartiet
Alejandro Parra och Marisol Sanchez - ACOOC och Civis

Svante Axelsson, Generalsekreterare
Naturskyddsföreningen
Per Björklund
Jytte Guteland (s) Peter Hermansson (m) Daniel Andersson
(fp) Björn Lindgren (mp) Emelie Kinberg (v) Kalle Bäck (kd)
Rickard Nordin (c) Gustav Kasselstrand (sd) Anders Bohlin
(svp)
Emmy Rasper (SR P3)
Representanter från Ofog
Anders Persson, Rädda Barnen

Höstterminen 2011
Datum
8 September
15 September

22 September
29 September

6 Oktober

13 Oktober
26 Oktober
10 November

14 November
17 November
21 November
24 November

Ämne
Från Brixton till Backa
– Om kravallerna
Rätten till sin egen
kropp- Om prostitution
och människohandel
Om den Arabiska
våren
Amazonas
ursprungsbefolkningar
och framtiden
Crash Course on the
Swedish Political
System
Piratattacker ur en
redares perspektiv
Israel and the
Regional Upheaval
Bistånd, Ikea eller
landgrabbing – Var
finns hoppet för
Afrika?
Om Västsahara,
lunchföreläsning
Samtal om Sudan
Global Forum
Global Week – The
Swedish Model in a

Föreläsare
Ove Sernhede, Göteborgs Universitet
Emilia Rózsa Fredriksson, Nätverket mot Trafficking

Cecilia Uddén, Utrikeskorrespondnet på Sveriges radio
Israel Vale (besök från Brasilien), Jordens Vänner

Frida Vernersdotter, Anställd på SOM-institutet vid
Göteborgs Universitet
Tryggve Ahlman, Svenska Redareföreningen
Israels ambassadör i Sverige Benny Dagan
Andreas Bergh, Karolina Riedel, Klara Sommerstein

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Johan Brosché, Forskare vid Uppsala Universitet
Kjell Kampe
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1 December
12 December
15 December

Global Context
Kris i Världsekonomin
Om mänskliga
rättigheter i Europa
FN – Spruckna
drömmar

Erik Andersson, Göteborgs Universitet
Birgitta Ohlsson, Sveriges EU-minister, Folkpartiet
Fredrik Segerfeldt, debattör

EVENEMANGSSEKTIONEN
Marie Steiner

Filmklubben
Evenemangsektionen har under verksamhetsåret 2011 fortsatt arrangera en filmklubb. Under
vårterminen visades Zeitgeist: The Movie, Home, Genocide: Worse than War samt
Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism. Ett beslut togs redan i början att visa
filmer som inte var upphovsrättsligt skyddade. Det var mycket svårt att hitta filmer, och det
fanns en stor osäkerhet kring dem vi ändå valde att visa gällande huruvida de var skyddade
eller inte. Det föll sig naturligt att parallellt med de första visningarna undersöka vad det
fanns för alternativ. På det utrikespolitiska konventet i Uppsala berättade UF Södertörn om
deras samarbete med Cinema Politica, ett Montreal-baserat dokumentärfilmsnätverk som
mot en årsavgift på €500 erbjuder tillgång till en databas med ett stort utbud av politiska
dokumentärfilmer. Följaktligen beslutade filmklubben under höstterminen att även UF
Göteborg skulle ingå ett samarbete med Cinema Politica. Samarbetet innebär att vi har
startat en så kallad 'local' som heter Cinema Politica Gothenburg med egen sida på
www.cinemapolitica.org. Vi beställde inledningsvis tio filmer och har under höstterminen
visat fem av dessa: If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front, Burma VJ, A Jihad
for Love, Sweet Crude samt A Dream for Kabul. Visningarna har ägt rum i Sappören,
varannan måndag och alltid varit gratis för alla. Filmklubbens huvudspråk har fortsatt vara
engelska för att öppna upp för internationella studenter. Under vårterminen var det svårt att
locka folk men under hösten och i och med det nya samarbetet har filmklubben haft ett snitt
på ca 40 besökare. Ett utvecklat samarbete med PR-sektionen skulle säkerligen leda till att
denna siffra kan höjas markant. För mer information om samarbetet med Cinema Politica se
sektionsmanualen.
Resor och sociala aktiviteter
Det nya samarbetet med Cinema Politica uppmärksammades med mingel och quiz i Kafé
Haga efter premiärfilmen. En mycket lyckad och välbesökt tillställning där sektionen stod för
snittar och dryck. I anslutning till de övriga filmvisningarna har vi gått till en pub, eller
liknande, där vi delvis diskuterat filmen men framför allt umgåtts. På senare tid har vi allt
oftare gått till Hagabion som visat sig vara lagom lugnt och mycket trevligt på
måndagskvällar. Filmklubben har verkat som en sammanhållande kraft i sektionen och
arbetet har varit mycket socialt.
Evenemangsektionen arrangerar även resor. I maj åkte en grupp på ca 15 medlemmar till
Stockholm där vi besökte Utrikesdepartementets enhet för utvecklingspolitik,
Utrikespolitiska institutet samt Stockholm International Peace Research Institute. Dessutom
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ordnade UF Södertörn kvällshäng på Mosebacke och bjöd in UF Göteborg och UF
Stockholm. En sammanfattande reseskildring finns på UF:s hemsida.
Under hösten har en resegrupp bildats inom sektionen som planerar inför en längre
utlandsresa under nästa år. Arbetet är fortfarande i planeringsstadiet men ambitionsnivån är
hög med tankar om en studieresa till Sarajevo under våren. Under hösten har sektionen fått
ett tillskott av flera nya aktiva medlemmar vilket bidragit till ett mer jämnt fördelat
ansvarstagande. Detta har även inneburit en förstärkning av nya tankar och idéer om
sektionens framtida utveckling.
Bland annat har vi upprättat en kontakt med Röda Sten som troligtvis kommer att resultera i
regelbundna quiz och eventuellt pubföreläsningar.
Flera sektionsmedlemmar har även engagerat sig i de övriga sektionernas arbete, bland annat
genom att arrangera föreläsningar tillsammans med programsektionen samt att hjälpa till på
PR:s vårvernissage. Vi har inom sektionen uppmuntrat engagemang och samarbete över
sektionsgränserna. Evenemangsektionen var även med och hjälpte till under en Temahelg
om Västsahara på Världskulturmuseet under våren samt på Global Forum under hösten.

UTBLICK
My Morinder
Utblick är Utrikespolitiska föreningen Göteborgs medlemstidning, med en upplaga på
ca 1500 exemplar. Omkring 500 tidningar skickas direkt till Utrikespolitiska föreningens
medlemmar. Övriga exemplar delas ut under föreläsningar och andra arrangemang som
Utrikespolitiska föreningen Göteborg anordnar, på Göteborgs universitets olika fakulteter,
bibliotek och kulturhus.
Temanummer
Under år 2011 har totalt fyra nummer producerats med följande temanummer:
Vårterminen 2011
Höstterminen 2011
Utmaningar för global utveckling, med fokus på Pengar
konflikthantering, fattigdomsbekämpning och
mänskliga rättigheter i syd: kulturella och
religiösa utmaningar.
Det digitala samhället

Makt

Redaktionen och arbetet med Utblick
Utblicks redaktion består idag av ca 40 medarbetare som bidrar med texter och illustrationer,
både till papperstidningen och till hemsidan, på regelbunden basis. Under år 2011 har fyra
nummer publicerats med teman som ligger i linje med det aktuella utrikespolitiska läget och
responsen på dessa har varit positiv. Utblicks digitala närvaro har stärkts genom en
uppdaterad hemsida och delaktighet på sociala medier som Facebook och Twitter. Två nya
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formgivare har även uppdaterat tidningens grafiska uttryck. När en ny chefredaktör börjar
under vårterminen 2012, kommer Utblicks PR- och annonsinsater att utökas. Övergripande
finns ett stort intresse, både bland skribenter och illustratörer, att bidra till tidningen.
Ekonomi
Tryckkostnaden för tidningen är i genomsnitt 11000 kr per nummer. Utöver tryckkostnaden
så tillkommer även kostnader för adressering, plastning, porto, och frakt för de nummer som
skickas ut till medlemmarna. Dessa kostnader har legat på ungefär 6200 kr per nummer,
vilket ger en totalkostnad per nummer på cirka 17200 kr i snitt under året. Utblick har även
haft annonsintäkter på till dags dato 1500 kr, och dessa intäkter är väntade att fortsätta, och
därigenom täcka upp för de kostnader som tidningen har. Utöver annonsintäkter så finns det
även planer på att söka stipendier och bidrag mer aktivt för att täcka tidningens kostnader.

PR-SEKTIONEN
PR-sektionen är ansvarig för all föreningens marknadsföring och kommunikation utåt och
har under året därför ansvarat för:
-Mailutskick till medlemmarna,
 -Affischering på närliggande institutioner,
 -Informations-bord och annonsering vid större föreläsningar och andra större
tillfällen,
 -Administration av hemsidan och alla övriga trycksaker
 Informationsspridning om föreningen i olika klasser på universitetet, i synnerlighet
med koppling till just politik, och
 -Administration av hemsidan, facebooksidan och alla övriga trycksaker som
kalendarium, info-sheets och flyers.
PR-sektionen fungerar dessutom som föreningens informationslänk till medlemmarna och
potentiella medlemmar Sektionen består av en handfull personer som sinsemellan delar upp
de administrativa uppgifterna vecka för vecka. Varannan vecka hålls sektionsmöte och
aktualiteter och kommande utmaningar diskuteras.
Under verksamhetsåret 2011 har PR-sektionen bland annat:
 -Ändrat layouten på affischerna
 -Varje vecka skrivit medlemsmail med information om veckans händelser
 -Haft flertalet infobord vid olika av Göteborgs universitets institutioner vid större
föreläsningstillfällen och events.
 -Påbörjat arbetet med den nya hemsidan
 -Annonserat i Göta studentkårs tidning Spionen om uppkommande föreläsningar
och events samt utnyttjat deras kalendarium
 -Nyrekryterat en handfull personer och utökat antalet tryckta affischer
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Arbetat med att nå ut till internationella studenter och utbytesstudenter genom
information på engelska samt separata mailutskick till klasser och institutioner med
internationella studenter
Försökt utnyttja media i ökad utsträckning i form av pressmeddelanden till tidningar
och GUs hemsida
PR består utav helt nya medlemmar sedan september och detta har vi gjort sedan
dess:
Varje vecka skrivit medlemsmail med information om veckans händelser
Tryckt upp varje veckas föreläsningar och satt upp dem
Hittat nya kanaler att nå ut till studenter och medlemmarna – genom bildskärmarna
på universitetet
Tryckt upp tygkassar med UF:s logga som är till försäljning
Lagt ner mycket arbete inför vårt deltagande i Global Forum
Fått mer ansvar över hemsidan
Har haft infobord inför större föreläsningar
Förhandlar med Göta studentkår att eventuellt de ska hjälpa oss att trycka upp och
sätta upp affischer, så vi kan fokusera på utvecklingen av PR-sektionen

HEMSIDAN (www.utrikespolitiskaforeningen.se)
Ulrika Rönmark
Inför årsmötet 2011 hade det inom Utrikespolitiska Föreningen uppmärksammats att
föreningens hemsida på många sätt var otillräcklig och både svårnavigerad för besökare och
svåradministrerad för användare. Att omarbeta hemsidan till både informativ och lättanvänd
och dessutom representativ för föreningen och dess användare ansågs som ett stort arbete,
varpå årsmötet beslutade att lägga till posten som webbredaktör i styrelsen 2011 för att leda
arbetet med hemsidan.
Efter ett under förra verksamhetsåret initierat externt samarbete om hemsidan, hade
webbverktyget Weebly föreslagits för att skapa en helt ny hemsida, något som årets styrelse
sedan beslutade att använda, framför allt då det var lätt att använda och gav många
möjligheter. Efter att grundligt ha involverat styrelsen och till viss del sektionerna arbetades
under våren den nya hemsidan fram till vad den är idag. Förutom den nya designen har sidan
blivit mer lättnavigerad med tydliga flikar och samlad information. Förstasidan vänder sig nu
både till besökare som inte känner till oss, genom en kort introduktion till föreningen och till
våra medlemmar som direkt kan se en kortfattad version av kommande kalendarium. Från
förstasidan är det lätt att leta sig fram till den information man vill ha. Det finns nu
uppdaterad information om föreningen, om alla sektioner, om styrelsen, hur man blir
medlem och hur man engagerar sig, Utblicks webbtidning, samt föreningens stadgar och
styrelseprotokoll. Med hjälp av Google Kalender och en kontinuerligt uppdaterad ”På Gångblogg” är det lätt att hitta detaljerad information om föreningens arrangemang. Numera
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finns även hela hemsidan (där det är relevant) översatt till engelska. Dessa förbättringar i
informationstillgänglighet har varit viktiga för föreningens transparens och gjort det tydligt
för medlemmar, bidragsgivare, föreläsare och övriga intresserade hur föreningen fungerar.
Hemsidan har under året även blivit ett naturligt forum för dokumentation av föreningens
verksamhet, framför allt skött av webbredaktören i form av en ”Tidigare Aktiviteter -blogg”
med text och bilder från våra arrangemang. Detta kan förhoppningsvis bidra till att visa
vilken levande förening UF är och locka både fler medlemmar, föreläsare och bidragsgivare,
samt öka antalet hemsideanvändare som går in och tittar på bilder och kommenterar våra
aktiviteter. Höstens nya blogg ”UF i världen” där UF:s medlemmar kan blogga om sina
utlandsvistelser har också ökat antalet besökare på hemsidan markant.
Efter ett knappt år med nya hemsidan kan det konstateras att besökarantalet stiger och att
föreningen har fått bra respons på förändringarna. Dock kan interaktiviteten fortfarande
förbättras, då hemsidan är mycket av en envägskommunikation och det exempelvis skrivs få
kommentarer. Detta kan dock ses som ett mindre problem pga. hemsidans tydliga länk till
andra sociala medier, så som UF:s Facebooksida och Twitter där interaktionen är större.
Även hemsidans användarvänlighet för styrelsen måste bedömas som god, då efter
genomgång tillsammans med webbredaktören (och med stöd av en gedigen manual
sammanställd av densamma) sektionerna själva kan lägga upp information och använda
hemsidan.

GLOBAL FORUM
Ulrika Rönmark
Under året har Utrikespolitiska Föreningen varit med i planeringen och genomförandet av
Global Forum, som är en återkommande heldag på Svenska Mässan, dit olika aktörer bjuds
in för att diskutera olika aspekter av globaliseringen och dess följdverkningar. Årets tema var
Kompetens och UF var med och arrangerade ett av dagens sex seminariespår, Innovativa
Lösningar för Minskad Fattigdom, tillsammans med Sida, UNDP och FAO.
UF:s marknadsföringsarbete gav tydliga resultat då detta spår var ett av dagens mer
välbesökta, med nästan 200 besökare varav en bra bit över 100 var registrerade via UF. Detta
var något som uppskattades mycket av både föreläsare, besökare och arrangörer, som flera
av dem påpekade vilket engagemang och kloka frågor och synpunkter de mötte bland UF:s
deltagare under frågestunder och mingel.
UF fanns med på många ställen under dagen. Ute i mässhallen hade föreningen en välbesökt
monter där man kunde prata om föreningen, bli medlem, göra ett quiz, läsa Utblick och inte
minst premiärköpa UF:s nya tygkasse som sedan kunde ses lite här och var i ute i folkvimlet.
Som medarrangörer fick UF också möjlighet att presentera sig som förening en liten stund
på stora scenen i seminariehall 2, genom UF:s Ulrika Rönmark som berättade om
verksamheten och hur vi arbetar för att sprida kunskap och väcka intresse för
utrikespolitiska frågor. UF kunde även inspirera de andra deltagarna med en tanke om
betydelsen av att göra kompetens och kunskap lättillgänglig, att det är något som interageras
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fram och att det är något UF är en riktigt bra plattform för. Presentationen av föreningen
följdes av de av UF inbjudna talarna Jesper Karlsson och Kenneth Hermele. Jesper är en f.d.
MFS- (Minor Field Studies) stipendiat som delade med sig av sina erfarenheter från
fältstudier och sitt arbete med ansvarsfulla jordbruksinvesteringar, de s.k. RAI-principerna.
Kenneth är ekonom och doktorand i humanekologi vid Lunds universitet och pratade om
kampen om jordbruksmarken och de anspråk som ställs emot varandra i förhållande till
jordens begränsade resurser.
Det blev en mycket lyckad dag och forumets besökare var glada och engagerade, UF fick nya
medlemmar i montern och Utblick-tidningar gick åt i mängder. Många var intresserade av
föreningens verksamhet och kom gärna och pratade. UF-are tog också chansen att mingla
med de andra besökarna och kunde både knyta kontakter med framtida UF-föreläsare och
nätverka för framtida praktikplatser och arbeten.

GLOBAL WEEK
Josefin Carlsson och Matilda Wallmon
UF medverkade även på Global Week 2011. Global Week är ett projekt av Göteborgs
Universitet som syftar till att sprida kunskap om globala frågor och stärka Göteborgs
Universitets profil som internationell aktör. Detta gör man genom att under en vecka b.la.
anordna olika föredrag, debatter och seminarier på universitetet. Utrikespolitiska föreningen
anordnade då en föreläsning med Kjell Kampe som talade om "Sweden in a global context".
Föreläsningen var mycket uppskattad och fokuserade på hur det är att som utlänsk komma
till Sverige och hur svenskar och svensk kultur uppfattas. Många utbytesstudenter besökte
föreläsningen och blev intresserade av föreningen. Förutom detta medverkade även Josefin
och Matilda (programansvariga) som volontärer under veckan. Allt som allt var
medverkandet en positiv upplevelse som gav nya kontakter och skapade ett intresse för
föreningen.
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SAMARBETEN OCH STÖD
Ett stort tack riktas till alla aktörer som samarbetat och stött Utrikespolitiska föreningen
Göteborg under verksamhetsåret 2011!














Folke Bernadotteakademin
Forum Syd
Göta Studentkår
Götheborgske Spionen
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
LSU, Sveriges ungdomsorganisationer
Metro
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
School of Global Studies, Göteborgs universitet
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond
Ungdomsstyrelsen
Utrikespolitiska Förbundet Sverige
Cinema Politica
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