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FÖRORD
Matilda Wallmon

Verksamhetsår 2012 har generellt varit ett mycket framgångsrikt år för UF
Göteborg. Vi har haft många olika välbesökta evenemang och föreläsningar och
dessutom genomfört den första utlandsresan på många år. Totalt har vi under
året haft 31 föreläsningar och dessutom många filmklubbar och övriga
evenemang. Fyra nummer av tidningen Utblick har även givits ut och
tidningsredaktion har växt till att bli den största sektionen i UF och även Utblicks
webbsida har expanderat och har i dagsläget ungefär 300 unika besökare per
dag. Medlemsantalet har också hållits på en hög nivå och i slutet av 2012 låg
medlemsantalet på 467 medlemmar.
Även styrelsearbetet har fungerat bra och det har sammankallats 15
styrelsemöten under 2012. Det har skett några mindre ändringar i styrelsens
sammansättning under året i och med att styrelsemedlemmar befunnit sig på
annan ort. Under höstterminen ersattes Ivana Bliznac av Matilda Wallmon som
ordförande och Adam Josefsson tog över Josefin Mardis plats som
evenemangsansvarig.
Exempel på aktiviteter som UF Göteborg anordnat är utlandsresan till Bryssel
med 25 medlemmar som var mycket populär och uppskattad bland resenärerna.
Föreläsningar med bland andra Harvardprofessorn Brian Palmer, Politikern
Sofia Arkelsten, USA:s ambassadör Mark Brzezinski, journalist Bert Sundström
och Lena Scherman plus många fler. Ett av de mest välbesökta evenemangen var
den utrikespolitiska debatten under början av höstterminen med
förbundsordförandena från de politiska ungdomsförbunden. Under hösten
anordnades även en amerikansk valvaka tillsammans med Statsvetenskapliga
fakulteten med över 200 besökare.
Något som dock också har präglat arbetet under hösten är beskedet om att
föreningen inte kommer att motta något bidrag från ungdomsstyrelsen 2013.
Detta berodde på att UF Göteborg under 2011 inte nådde upp till kravet att
minst 60 procent av medlemmarna ska vara under 26 år. Under hösten har vi
således arbetet mycket hårt för att förbättra medlemsstrukturen – och också
lyckats med det, samt tittat på alternativa bidrag och stipendier som kan sökas
inför 2013.
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
Dennis Halvordsson

Styrelsen är Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs högsta beslutande organ
efter årsmötet och har under verksamhetsåret 2012 bestått av ordförande, två
vice ordförande, sekreterare, kassör, UFS-ansvarig samt ledamöter i form av
sektionsansvariga. De sektionsansvariga ledamöterna har vardera ansvar för
samordningen av arbetet i Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs olika sektioner
som alla har egna budgetposter under kassörens översyn. Styrelsen för
Utrikespolitiska
Föreningen
Göteborg
har
under
verksamhetsåret
sammankallats för 14 protokollföda styrelsemöten samt ett extra årsmöte.
Nedan följer en förteckning över de personer som under verksamhetsåret 2012
innehaft förtroendevalda poster inom Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs
styrelse. Till följd av att förtroendevalda ledamöter flyttat från eller till Göteborg
för studier och arbete under årets gång så har styrelens sammansättning
förändrats över terminerna. Arbetet inom Utrikespolitiska Föreningen Göteborg
har trots omstruktureringar inom styrelsen fungerat mycket bra.
Styrelsepost

Vårterminen 2012

Höstterminen 2012

Ordförande

Ivan Bliznac

Matilda Wallmon

Vice ordförande

Dennis Halvordsson

Dennis Halvordsson

Matilda Wallmon
Kassör

Tiina Puurula

Tiina Puurula

Sekreterare

Dennis Halvordsson

Dennis Halvordsson

UFS-ansvarig

Ivana Bliznac

Lovisa Fransson

Programansvarig

Carl-Magnus Träff

Carl-Magnus Träff

Victoria Tössberg

Victoria Tössberg

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Saga Khaghani

Saga Khaghani

Emma Backman

Emma Backman

Josefin Mardi

Adam Josefsson

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Anna Reumert

Anna Reumert

PR-ansvarig

Evenemangansvarig

Utblick
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Kommentar
- Ivana Bliznac färdigställde sina studier i Göteborg under vårterminen 2012 och
avgick som ordförande i Utrikespolitiska Föreningen Götebirg i september 2012
och lämnade således över ordförandeskapet till Matilda Wallmon som i egenskap
av vice ordförande lämpade sig för rollen och således valdes utav styrelsen.
- Utrikespolitiska Förbundet Sverige har ett annorlunda verksamhetsår än
Utrikespolitiska Föreningen Göteborg. Ivana Bliznac överlämnade således sitt
uppdrag som UFS-representant under sommaren 2012 till Lovisa Fransson som
styrelsen utsett till ny UFS-representant.
- Josefin Mardi avgick från sin förtroendepost som evenemangansvarig för att
flytta till London för vidare studier. Valberedningen utlyste posten och den
ersattes sedan av Adam Josefsson som valdes in av styrelsen.
- Filip Svensson som är Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs webbansvarige
har under höstterminen 2012 suttit med på styrelsens möten i form av
observatör.
- Tiina Puurula var under en tid höstterminen 2012 på MFS i Namibia varvid
Matilda Wallmon och Dennis Halvordsson hanterade vissa av de
ansvarsområden som åvilar kassören, såsom att hantera kassan och hämta
posten.
- Posten som representant för Utblick lämnades vakant vid årsmötet 2012 och
tillsattes under våren med Jonas Eriksson.
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SEKRETERARE
Dennis Halvordsson

Inom Utrikespolitiska Föreningen Göteborg är det sekreterarens uppgift att
ansvara för föreningens medlemsregister. Vid slutet av verksamhetsår 2012
uppgick medlemsantalet i Utrikespolitiska Föreningen Götebirg till 467, varvid
162 blev medlemmar under vårterminen och 305 blev medlemmar under
höstterminen. Antalet ligger i linje med de senaste verksamhetsåren då
medlemsantalet legat kring 500 medlemmar. Den största delen av medlemmarna
blev medlemmar under den utrikespolitiska debatten mellan de svenska
politiska ungdomsförbunden under början av höstterminen. Av medlemmarna är
det 255 kvinnor respektive 212 män.

Medlemskap
Medlemskap inom Utrikespolitiska Föreningen Göteborg kan lösas när som helst
under året och gäller för två terminer. Terminerna följer terminssystem enligt
Göteborgs universitet. Enligt beslut från årsmöte 2012 justerades
medlemsavgiften till 50 kronor. I medlemskap ingår gratis tillträde till
föreningens aktiviteter, gratis prenumeration på föreningens tidning Utblick,
samt chans att delta på föreningens resor. Under höstterminen justerades även
medlemskap för gymnasie- och högstadieungdomar ner till 0 kronor under ett
extra årsmöte 2012-12-03. Detta utfördes som ett led i en kampanj att värva fler
yngre medlemmar, åtgärden fick goda resultat och kan reckommenderas för
kommande verksamhetsår. Samtliga medlemmar har bekräftat sitt medlemskap
med underskrift, transaktion, eller bekräftelse i webbformulär.

Medlemsregister
I linje med föregående verksamhetsår fördes medlemsregister i ett Exceldokument. Medlemskap som tecknats över internet har betalats in över
föreningens plusgiro. Medlemshanteringen har fungerat förhållandevis bra med
reservation för att det under verksamhetsåret varit svårt att bevara den
medlemsstruktur av 60 procent medlemmar med en ålder under 25 som är
förutsättning för att föreningen skall kunna klassas som en ungdomsförening.
Om föreningen misslyckas med att behålla denna medlemsstruktur riskerar
föreningen att förlora värdefulla bidrag. Föreningen lyckades mot slutet av
höstterminen uppnå målet med medlemsstrukturen varvid föreningen nu har 64
procent medlemmar som är under 25 år.

Föreläsningar och evenemang
Sekreteraren för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg har vid samtliga
föreläsningar fört statistik över deltagande. Årets höjdpunkt var helt klart den
utrikespolitiska debatten i början av höstterminen med 200 deltagare. USAvalvakan som annordnades i samarbete med statsvetenskapliga institutionen
lockade också 200 deltagare men ingår inte i statistiken. Könsfördelningen på
deltagarna överrepresenterades marginellt av kvinnor.
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Deltagarstatistik – Föreläsningar UF Göteborg
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EKONOMI
Tiina Puurula

Ekonomin för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg såg mycket god ut under
verksamhetsåret fram till oktober då vi fick besked om att bidraget från
Ungdomsstyrelsen som är vårt största enskilda bidrag (ca 78 000 kr) inte skulle
komma UF Göteborg till del 2013 på grund av att föreningen inte uppfyllde
kravet om medlemmarnas åldersfördelning år 2011. När detta stod klart började
styrelsen se över kostnaderna och tillsatte en arbetsgrupp som tog fram förslag
om bidrag som nästa års styrelse kunde söka.
Det egna kapitalet utgör en stabil grund då det uppgår till 67 813 kr. Detta är en
minskning från 2011 års bokslut med cirka 11 541 kr, vilket delvis beror på
ökade utgifter. Den största förklaringen är dock är att fem nummer av utblick har
bokförts på verksamhetsåret 2012, eftersom den sista tidningen från 2011
bokfördes på detta år medan alla tidningarna i år bokfördes på 2012. Om man tar
bort kostnaden för den senaste tidningen har det egna kapitalet snarare ökat
under året på grund av ökade intäkter i form av bidrag från Berghaus
donationsfond och Folke Bernadotte-stiftelsen.
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
Berghaus-fonden och Folke Bernadotte-Stiftelsen.
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. Programsektionen har lyckats
anordna föreläsningar varje vecka och ibland två föreläsningar med föreläsare
från olika delar av Sverige vilket har krävt utgifter i form av hotellövernattningar
och resor till Göteborg. Många föreläsare har också tackat ja till möjligheten att
äta middag med sektionsmedlemmar efter föreläsningen som föreningen delvis
sponsrar. Utblick ligger över budget av flera skäl. Dels att fem tidningar bokförts
i år istället för fyra och dels på grund av något fler utskick och således högre
portokostnader. De främsta orsakerna är dock att en tidning trycktes fel vilket
orsakade merkostnader samt att tidningen i höstas ändrade format och blev
större. Detta troddes sänka kostnaderna men det visade sig att offerten inte hade
inkluderat portokostnaderna och därmed ökade istället den totala kostnaden.
Intäkterna för kommande år kommer att minska med 78 000 kr jämfört med i år
på grund av bortfallet av bidraget från Ungdomsstyrelsen, vilket ställer högre
krav på nästa styrelse att söka bidrag till verksamheten. Bidraget från Forum Syd
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är säkrat men beloppet kommer på grund av regeringsbeslut också att sjunka 20
procent eller mer.
Årets resultat är på – 18 173 kr. Nedan följer en redovisning av 2012 års budget
och utfall, samt årets resultaträkning, och årets bokslut.

Budget 2012
I början av året sattes budgeten nedan till vänster. I september revideras
budgeten för att inkorporera större bidragssummor, se nedan till höger.
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Resultaträkning 2012
Intäkter
Statsbidrag UFS
Forum Syd
Göta Studentkår*
Berghaus projektbidrag
Folke Bernadotte
Inträdesintäkter
Medlemsavgifter
Tygkassar
Ränta, sparkonto
Övrigt
UI

Totalt Intäkter:
Utgifter
Centrala utgifter
Justeringar centralt
Evenemang (inkl Film)
Programsektion
PR
Utblick, 4 nr
Återbetalning Folke B
Äskning
UI

2012
78318,01
20070,33
0,00
19100,00
25000,00
7600
20800,00
300,00
363,39
2077,55
1900,00

2011
61981,20
13455,00
1100,00
15000,00
0,00
5800,00
26750,00

175529,28

127181,62

2012
15037,09
53,73
15215,59
45381,00
18349,00
98018,00
0,00
348,00
1300,00

2011
28601,78

384,42
0,00
700,00

6431,20
17216,00
14677,00
67637,00
20000,00

Totalt utgifter:

193702,41 154562,98

Årets resultat

-18173,13

-27381,36

* Bidrag från Göta Studentkår på 1000 kr har inte kommit in och har därför inte bokförts. Götas bidrag
delas inte ut per år utan en gång per läsår, alltså vår till hösttermin. Det kom in ett bidrag i januari 2012
men den bokfördes till december 2011. Vi har alltså möjlighet att få in kårens bidrag i vår och sedan
söka samma bidrag igen under höstterminen 2013.
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Balansräkning 2012 samt förändring i kapitalstruktur
Ingående Saldo
Kassa
Plusgiro
Sparkonto
Totalt kapital

Utgående Saldo
Kassan
Plusgiro
Sparkonto
Totalt Kapital
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1 januari 2013
17693
28962,59
21157,36

1 januari 2012
14630
43935,68
20789,97

67812,95

79355,65

31 december 2012 31 december 2011
17693
14630
28962,59
43935,68
21157,36
20789,97

67812,95

79355,65
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UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE (UFS)
Lovisa Fransson

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg är medlem i paraplyorganisationen UFS
(Utrikespolitiska Förbundet Sverige), vilken innefattar utrikespolitiska
föreningar från hela Sverige, som arbetar för att öka den utrikespolitiska
debatten genom att utbyta erfarenheter och gemensamt anordna aktiviteter.
UFS:s styrelse består av ett presidium med sex poster och föreningars
representanter som uppgår till tio stycken. UF Karlstad är alltjämt en
interimistisk förening.
Den 20 maj var det valårsmöte på Södertörn, där en ny förbundsstyrelse valdes.
Verksamhetsåret för UFS har varit såväl spännande som utvecklande.
Förbundets fortsätter alltjämt arbetet med att professionalisera UFS ytterligare
genom utvecklande av arbetsmetoder, rutiner och tillvägagångssätt för
beslutsfattande. Styrelsens arbete har delvis varit riktat internt och berört
styrelsearbetet samt delvis varit riktat utåt genom olika arrangemang och
samarbeten.
Under det gångna året har UFS utvecklat och antagit flertalet policys både
nuvarande och efterkommande styrelser. Rese-, ersättnings-, valberednings-,
arbetsordnings-, och uppdragsbeskrivningspolicy är några exempel.

Utrikespolitiskt konvent i Lund
UFS anordnar årligen ett utrikespolitiskt konvent med syfte att väcka
utrikespolitisk debatt och bli Sveriges ledande forum för diskussion om
utrikespolitik. 2012 års konvent ägde rum i Lund 20-21 april med det aktuella
och intressanta temat ”Säkerhet och resurser”. Många intressanta och
välbesökta föreläsningar och paneldebatter arrangerades. Ämnen som miljö
och energi, säkerhetspolitik, den ekonomiska krisen, terrorism samt krig och
mänsklig säkerhet diskuterades av framstående politiker, akademiker och
debattörer från hela världen tillsammans med oss och våra medlemmar. Maria
Wetterstrand, Björn Lomborg, Johan Norberg, Erik Ullenhag, Aung Saw, Pepe
Escobar är ett axplock av föreläsare på konventet. Vidare anordnades middag
för föreningarnas medlemmar och inbjudna föreläsare. UF Göteborg har haft ett
nära samarbete med UFS då Ivana var en del av projektgruppen för konventet.

Årsmöte och forumhelg i Stockholm
Stockholm stod värd för årsmötet och forumhelgen, som gick av stapeln 19-21
oktober. UFS ordnades en inspirerande, lärorik och rolig forumhelg med
deltagare från medlemsföreningarnas och UFS:s styrelsemedlemmar.
Forumhelgen var mycket lyckad, där möjlighet gavs att lära känna varandra
samt diskutera och utbyta metoder, tillvägagångssätt och strukturer som
återfinns i föreningarna. Utbyte av idéer för framtida utveckling av lokal
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föreningar liksom vår nationella samordningen behandlades. Seminarium från
Utrikespolitiska Institutet (UI) och flertalet workshops av olika teman och
inriktningar hölls. Årsmötet under samma helg fokuserade på en översyn av
UFS:s stadgar och förslag om en ändring röstades igenom efter en stunds
diskuterande och resonerande, lokalföreningar och presidium emellan.

Almedalen
Utrikespolitiska Förbundet Sverige arrangerade 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. UFS genomförde en rad events, bland annat i
samarbete med UI.
Arbetet med att förnya och förbättra UFS: hemsida har satts igång, med en
arbetsgrupp som ska utforma en ny hemsida. Vidare har vårt samarbete med UI
fortsatt genom året, och vi hoppas på ett fortsatt, fördjupat arbete med vår
främsta samarbetspartner. UI:s tidning Internationella Studier skickas ut till
prenumererande medlemmar runt om i landet. 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. Fortsatt
samarbete med Sida som erbjuder lokalföreningar 20.000 kr att använda vid
anordning av föreläsning inom ramen för bistånd och Sverige. I förbundets
arbete för ökad professionalism och status, pågår arbete för att skydda
varumärket Utrikespolitiska Förbundet Sverige och dess medlemsföreningar,
vilket eventuellt kommer att göras genom att ansöka om varumärkesskydd.
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PROGRAMSEKTIONEN
Viktoria Tössberg & Carl-Magnus Träff

Under verksamhetsåret 2012 har vi i programsektionen haft föreläsningar i
princip varje vecka. Efter vårterminens första föreläsningar på torsdagar var vi
tvungna att byta dag eftersom hörsal Sappören var upptagen. Då lade vi istället
föreläsningarna på onsdagar.
Då större delen av januari och februari var obokade efter årsmötet hade vi
problem att boka in föreläsningar med kort varsel, och fick därför dra igång
terminen på allvar i mitten av februari. Efter det så flöt arbetet på bra, utan
ytterliggare uppehåll i föreläsningsschemat. Vårt största, och mest välbesökta,
arrangemang var en temakväll om Nordkorea med tre talare. I övrigt var våra
andra arrangemang under vårterminen föreläsningar med en ensam talare, och
vi tyvärr lyckades vi inte boka så många kvinnliga föreläsare som vi hade velat.
Vi lyckades däremot belysa många mer undanskymda konflikter och ämnen, som
Zapatist-rörelsen och situationen i Azerbaijan, samt aktuella ämnen som ACTA
och Syrien.
För att väcka uppmärksamhet och locka många nya aktiva till sektionen och UF i
allmänhet ville vi börja terminen med några stora arrangemang. Höstens första
arrangemang blev vårt i särklass största, med 200 besökare i Malmstenssalen på
Handelshögskolan, och var en debatt med i princip samtagliga ordföranden för
riksdagspartiernas ungdomsförbund. Vi arrangerade flera debatter och samtal
under höstterminen, så som en diskussion om utrikesjournalistik och en debatt
om EU och migrationen, med Eva Thalén som kompetent moderator. Detta hade
varit vår målsättning efter vårterminen, och förutom denna lyckades vi uppfylla
målsättningen om fler kvinnliga talare. Tack vare många intresserade föreningar
som kontaktade oss på programmailen gällande samarbete, fick vi sedan ihop ett
fullspäckat schema under höstterminen, med två föreläsningar i veckan under en
månads tid. Från början agerade vi programansvariga kontaktpersoner för dessa
föreläsningar, men när de växte i antal lät vi frivilliga i sektionen ta över ansvaret
för många av dem. På grund av sena återbud, bland annat på grund av snökaos,
fick vi dock avsluta terminen två veckor tidigare än planerat.
Något som var trist för programsektionen under hösten var att vi, på grund av
den begränsade budgeten, inte kunde erbjuda den bonus i form av en sponsrad
middag med föreläsaren som sektionen alltid kunnat erbjuda tidigare. Detta
problem lär kvarstå även under nästa år.

Vårterminen
• 19 Januari
Somaliland
Eidarus Aidan
• 26 Januari
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Ett år sedan Jasminrevolutionen (Tunisien)
Nejib Chebbi, Sahbi Grira, Attia Athmouni, Mahmoud Baroudi
• 15 Februari
Zapatisterna och nya sociala rörelser i södra Mexico
Patrik Palm från solidaritetsföreningen K'inal
• 22 Februari
Högerextremism i Europa
Jonathan Leman från Expo
• 29 Februari
Vad händer i Ogaden, Etiopien?
Mohamed Hussein, representant för ONLF i Sverige
• 7 mars
Palestinska barn i israeliska fängelser (på engelska)
Ayed Abu Qqtaish and Iyad Misk från Defence for Children International
• 14 mars
Burma – på väg mot en demokrati?
Matilda Hald, Svenska Burmakommittén
• 21 mars
Cyberkrig – ett av framtidens slagfält
Roland Heikerö, FOI
• 28 mars
Nordkorea: människorna, makten, kulturen
Sven-Erik Johansson, Fredrik Ekman, Magnus Bjärtås
• 4 april
Nelson Mandela och utvecklingen i Sydafrika
Sten Rylander
• 11 april
Kina – kan den auktoritära ordningen bestå?
Börje Ljunggren
• 18 april
Krisen i Mail – orsaker och lösningar
Syna Ouattara
• 25 april
Lunchföreläsning: Jämställdhet och grön ekonomi – går det att förena?
Mikeal Gustafsson (v)
• 2 maj
Föreningen Homan om hbt-rättigheter för nyanlända flyktingar
Ardeshir Bibakabadi
• 10 maj
Azerbaijan och Eurovision
Kamal Ismayilov
• 16 maj
Civic courage – Good people in an evil time?
Brian Palmer
• 23 maj
ACTA
16
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Jakob Hallén från Piratpartiet
• 30 maj
Syrien
Karim Hasam

Höstterminen
• 12 september
Utrikespolitisk debatt med ungdomsförbunden
Erik Bengtzboe, Förbundsordförande, MUF Gustav Kasselstrand ,
Förbundsordförande, SDU, Stefan Lindborg, Förbundsordförande, Ung
Vänster Björn Lindgren, Språkrör, Grön Ungdom, Erik Scheller, 1:e vice
Förbundsordförande,
LUF,
Aron
Modig,
Förbundsordförande,
KDU Gabriel Wikström, Förbundsordförande, SSU Hanna Wagenius,
Förbundsordförande, CUF
Moderator: Dennis Halvordsson, vice ordf. UF Göteborg
• 26 september
Välfärdsstaten i ett nordiskt perspektiv - utmaningar och möjligheter
Lars Bo Kaspersen (DK), prefekt för Statsvetenskapliga Institutionen vid
Köpenhamns Universitet. Siv Friðleifsdóttir (IS), ordförande i Nordiska
Rådets välfärdsutskott, ledamot i Alltinget, leda-mot i Islands delegation
till Nordiska Rådet. Anders Lindberg (SE), journalist och ledarskribent
på Aftonbladet. Karin Svanborg-Sjövall (SE), ansvarig för välfärds-frågor
på tankesmedjan Timbro. Asbjørn Wahl (NO), verkställande direktör för
kampanjen "För välfärdsstaten", rådgivare i Norska Fackförbundet. Finn
Sørensen
(DK),
ledamot
i
Folketinget
för
Enhedslisten
(Vänstersocialistiska gröna gruppen), ledamot i Danmarks delegation till
Nordiska rådet samt ledamot i Nordiska Rådets välfärdsutskott.
Moderator: Andrea Spehar, Fil dr Statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs Universitet.
• 3 oktober
Afghanistan och litteraturens roll i konflikten/motståndet
Anders Widmark
• 4 oktober
Ramazan Bashardost, före detta planminister i Afghanistan
• 9 oktober
Den moderata utrikespolitiken
Sofia Arkelsten, orfd. utrikesutskottet
• 10 oktober
Aliyen Kentaoui, företrädare Polisarios
• 17 oktober
Panelsamtal - utrikesjournalistik
Bert Sundström Bitte Hammargren Elna Nykänen Andersson Lena
Scherman
Moderator: Dennis Halvordsson
• 23 oktober
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•
•

•

•
•

Livet för flyktingar från västsahara, seminarie med västsaharier, samarr
med tidsskriften Västsahara och Amnesty
24 oktober
UI: Seminarium om "Framtidens bistånd"
31 oktober
American election debate
Från Democrats Abroad: Benjamin Gerber
Från Republicans Abroad: Thomas Van Hare
Moderator: Dennis Halvordsson
15 november
EU and migration
Björn Hedlund, författare, journalist och debattör
Emma Henriksson, riksdagsledamot, KD
Moderator: Eva Thalén
21 november
Tema Raoul Wallenberg med FN-föreningen i Göteborg
Ingrid Carlberg
28 november
USA:s ambassadör Mark Brzezinski
Moderator: Matilda Wallmon, ordförande UF Göteborg
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EVENEMANGSEKTIONEN
Emma Backman & Adam Josefsson

Evenemangssektionen har under verksamhetsåret 2012 arbetat med att etablera
de fasta punkterna i vår verksamhet, mer konkret Filmklubben och en årlig resa.
Detta år genomförde vi även den första utlandsresan på många år, som gick till
Bryssel. Vi har även ämnat att skapa en aktiv sektion där medlemmarna känner
sig välkomna och delaktiga i beslutsfaser och utveckling av sektionen som helhet,
då evenemangssektionen har en historia av inaktivitet och medlemsavhopp vid
terminsbyte.

Filmklubben
Filmklubben har varannan vecka under både vår- och höstterminerna arrangerat
filmvisningar i Sappören, en lokal på Göteborgs Universitet. Filmklubben
genomförs på engelska, och efter filmen genomför vi en social aktivitet, genom
att gå till en pub i närheten och diskutera filmen vi sett, något som brukar vara
uppskattat. Vi har även förnyat vårt avtal med Cinema Politica, den organisation
som förser oss med licensavtal och filmer. Detta år hade vi dock vissa problem
med att förnya medlemskapet med Cinema Politica, därför ser vi nu över våra
rutiner som hantering med evenemangsmailen samt bättre framförhållning med
förnyande av Cinema Politica-medlemskapet.
Filmer vi visat under terminens gång är bland andra: Blood In The Mobile, Power
Of Community How Cuba Survived Peak Oil samt The End Of The Line. Dessa
filmer lockade speciellt mycket folk. Vi hade även bjudit in gästföreläsare till
filmerna Power Of Community, The Kuchus Of Uganda samt Arresting Ana som
alla skapade intressanta debatter och tankar efter filmvisningen. Vi uppmanar
nästa ansvariga till att arrangera liknande evenemang. Speciellt nöjda var vi med
Arresting Ana då hela publiken blev engagerade i debatten som följde. Flera hade
en personlig upplevelse eller erfarenhet som de delade med sig av vilket gav oss
övriga deltagare flera perspektiv att ta i beaktande.
Vi kan även tillägga att Filmklubben även påbörjat ett samarbete med Amnesty
International Göteborgs filmgrupp. I mitten av januari kommer en tvådagars
filmfestival att anordnas på temat mänskliga rättigheter.

Brysselresan
Sektionens största arrangemang under året har varit resan till Bryssel, som
genomfördes mellan den 6 och 11 november. Resan har krävt mycket planering
och framförhållning, något vi blev varse om då vi fick flytta den till höstterminen
medan planen från början var att genomföra den i maj.
Stora delar av sektionen har varit involverade i detta arbete och många har tagit
ett stort ansvar för sina egna ansvarsområden. Detta har skapat en
sammansvetsad och välfungerande sektion där vi sett hur initiativrika
medlemmarna har varit. Gruppen har varit stor, vilket har gett flera medlemmar
kapacitet samt erfarenhet till att arrangera liknande uppdrag i framtiden.
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Vi som ansvariga har haft stor tillit till sektionsmedlemmarna som engagerat sig
och vi har inte inte behövt övervaka alla detaljer. Vilket har gett oss möjligheten
att fokusera och arrangera övriga evenemang även om vissa enbart varit på
planeringsstadium. En mer utförlig rapport om hur vi genomfört resan kommer
sammanställas
innan
årsmötet
för
framtida
resegrupper
och
evenemangsansvariga att ta till hjälp om de så önskar. Vi har även haft en blogg
man kunnat följa under resan som dokumenterat vårt program samt sociala
aktiviteter. (ufibryssel.wordpress.com)

Valvaka
Samarbete med PR-sektionen resulterade i en valvaka vid det Amerikanska
presidentvalet, vilket var en av Utrikespolitiska Föreningens största och mest
välbesökta evenemang under året. Här spelade medlemmarna i Evenemang en
stödjande roll då PR stod ansvariga för planeringen. En specialgrupp av aktiva
inom PR och Evenemang bildades och arbete mellan sektionerna resulterade i
ett mycket uppskattat evenemang. Då valvakan genomfördes i samarbete med
den samhällsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet visar detta att
Utrikespolitiska Föreningen har mycket att vinna på genom samarbete med
andra organisationer och institutioner då vi genom detta både breddar vår
organisation samt når fler människor.

Övrigt
Då Utrikespolitiska Föreningen Göteborg haft vissa problem med
bidragsansökningar har en del tid lagts på att hitta alternativa vägar för att
evenemang skapats. Då vi inte vet hur stor sektionens budget kommer bli nästa
år har vi skapat en budgetgrupp som har i uppgift att hitta projekt, stipendier,
bidrag eller liknade som kan finansiera till exempel en resa kommande år.
Cinema Politica-avgiften är numera är ett fast inslag i sektionens budget. Som
sektion har vi fungerat bra detta år, till stor del genom att vi genomfört sociala
arrangemang inom sektionen som matlagning, pubkvällar, restaurangbesök (till
självkostnad) och uppmuntran till delaktighet i föreningens övriga aktiviteter,
vilket har lett till god sammanhållning och personligt engagemang i föreningen.
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UTBLICK
Anna Reumert & Jonas Eriksson

Målsättningar för 2012
Under 2012 har vi i Utblicks redaktion arbetat för att bli en av de ledande
medlemstidningarna inom Utrikespolitiska föreningen i Sverige. Dessutom har vi
eftersträvat att skapa en aktiv och kritisk kanal där svenska och internationella
studenter i Göteborg kan diskutera och reflektera över globala frågor och
utrikespolitik. Vid sidan av att publicera fyra nummer av papperstidningen har vi
arbetat för att göra Utblicks websida mycket aktiv, med nya publicerade artiklar
varje vecka, så att denna används som tidningens primära dagliga kanal till och
för civil- och studentsamhället i Göteborg. Dessutom har vi i 2012 startat upp ett
radioprogram om utrikespolitik, ’Global Voices’, som sänder tisdagskvällar
varannan vecka genom Göteborgs Studentradio, K103. Socialt sett har vi
vidareutvecklat redaktionen med många nya aktiva medlemmar, som träffas
varje vecka och samarbetar tätt med tidningsarbetet. I denna förbindelse har vi
fokuserat på att göra Utblick till en internationellt välkommande miljö, som
riktar sig både till svenska och till internationella studenter.

Redaktionsarbete
Vi har utgivit fyra nummer av Utblick med följande teman: Kontrollsamhället
(#1, mars), Förändring (#2, maj), Massor (#3, oktober) och Framtiden (#4,
december). Varje tema har bestämts kollektivt av redaktionen medan texterna
har utformats individuellt av skribenterna, om än i nära samarbete och med
fortlöpande korrespondens. Varje papperstidning är utgiven i 1500 exemplar på
Trydells Tryckeri, varav 500 ex har skickats till UFs medlemmar, och 1000 är
distribuerade av redaktionen på Göteborgs Universitets olika fakulteter,
Folkuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola, samt kaféer och bibliotek i
Göteborg. Därutöver är tidningen utgiven i PDF-format på websidan, och är
därmed även tillgänglig för en global publik utanför Sverige.
Vi har syftat till att bygga upp ett aktivt redaktionsliv baserat på tolerans,
öppenhet och ett kreativt, aktivt deltagande i en internationellt välkomnande
miljö. Vi har haft redaktionsmöten varje vecka, syftandes till att göra
utformningen av tidningen till en levande, kollektiv process, där alla deltagande
känner sig ansvariga och delaktiga.
Redaktionens rolluppdelning i 2012 har varit:
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Reumert
Webredaktör: Jonas Eriksson
Formgivare: Anna-Lotta Ahlmén (höst 2012), Emelie Olsson och Mikael
Oskarsson (vår 2012)
UF-representanter i styrelsen: Anna Reumert och Jonas Eriksson
Utrikespolitiska Föreningen
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
www.utrikespolitiskaforeningen.se

21

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

The Society of International Affairs in Gothenburg
Skribenter: Hannes Floman, Jenni S. Lindberg, Isabelle Persson, Senka Purkovic,
Ayse Alkilic, Lauranne Beernaert, Rebecka Hallén, Dennis Halvordsson, Reeta
Heiskanen, Lena Kainz, Stina Petersson, Josef Svantesson, Felix Österberg, Tove
Thunander, Patrik Wendeblad, David Westerberg, Otto Widmark, Ermelinda
Kanushi, Paulina Widell, Frida Göteskorg, Otto Widmark, Irem Ercan, David
Skansholm, Anders Eskilsson, Cemil Arikan, Rufus Jägemar, Jusup Aslakhanov,
Jessica Hansson.
Därtill finns ytterligare en grupp av freelance-skribenter och illustratörer som
har bidragit till papperstidningen under året.
Eftersom redaktionen under 2012 har växt sig till en stor och aktiv grupp har vi
upprätthållit daglig kontakt mellan alla redaktionsmedlemmarna genom vår
facebookgrupp, Utblick Magazine, där alla kan delta. Chefredaktören har dock
varit ansvarig för att fortlöpande informera och uppdatera redaktionen, samt att
hålla kontakt med och bjuda in nya medlemmar via e-mail.

Webbsidan Utblick.org
Websidan har vuxit mycket i aktivitet under året, och har under hösten
publicerat 1-2 nya artiklar per vecka. Där varje nummer av papperstidningen har
varit strukturerad kring ett tema, har websidan fungerat som ett friare forum för
att skriva om aktuella globala frågor. Vi har indelat artiklar, intervjuer mm i
följande rubriker: Culture; Features; Lectures; Politics; Radio; Student Life;
Travels; Utblick/UF. Dessutom har vi websidan publicerat artiklar som anknyter
specifikt till papperstidningens teman inför varje utgivning. Web- och
chefredaktionen har tillsammans varit ansvariga för att redigera texter till
websidan, och för att upprätthålla en aktiv webkanal med hög språklig nivå.

Utblick radio
Utblick har i hösten 2012 startat upp ett radioprogram, Global Voices, som sänds
via Göteborgs Studentradio, K103. Podcasts från radioprogrammet läggs upp på
utblick.org. Radioprogrammet följer Utblicks profil att blanda svenska och
engelska, diskutera globala frågor och utrikespolitik utifrån en kritisk och
kreativ vinkel, och vänder sig till svenska och internationella studenter såväl
som till radiolyssnare i stort.

Evenemang
Vi har arrangerat releasefest på Terassbaren den 8 mars samt julfest den 13
december, där alla UFs medlemmar var inbjudna. Vardera av kvällarna deltog
runt 30 stycken. Dessutom har vi haft releasehäng med redaktionen och UFs
styrelse vid varje utgivning. Från redaktionen deltog Anna Reumert, Jonas
Eriksson och Jenni Lindberg på UFS konvent i Lund i april 2012, där vi fick träffa
medieredaktioner från de andra lokalföreningarna och utbyta många
inspirerande idéer.
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Ekonomi
Vi har under 2012 haft en budget på 60 000 SEK (…), som primärt har använts
till att täcka tryckkostnad. Under hösten hade vi en olycklig situation med
feltryck av Utblick #3 (oktober), grundat på missförstånd i kommunikationen
mellan formgivaren och tryckeriet. Detta gjorde att vi fick trycka detta nummer
två gånger, vilket kostade föreningen 6000 SEK extra. Redaktionen ursäktar
denna händelse djupt, och har som följd ändrat strukturen så att den slutliga
kommunikationen till tryckeriet går via chefredaktören.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis finner vi att arbetet med Utblick under 2012 har varit
mycket givande och lärorikt. Vi har lärt oss otroligt mycket om organisatoriskt
och journalistiskt arbete, och har arbetat tätt ihop med en duktig och
inspirerande redaktion av svenska och internationella studenter. Vi är därför
stolta av att sluta året med en mycket aktiv och välspridd tidning, och känner oss
trygga inför att överlämna tidningen till nästa redaktion.
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PR-SEKTIONEN
Saga Khaghani & Julia Lindholm

PR-sektionen är ansvarig för all föreningens marknadsföring
kommunikation utåt och har under året därför ansvarat för:

och

-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 samt
gymnasieskolor, i synnerlighet med koppling till samhällsfrågor och politik
-Administration av hemsidan, facebooksidan, twitter, instagram 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 2012 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
-Har gett hemsidan ett nytt utseende och uppbyggnad – lanseras i januari 2013
-Annonserat i Göta studentkårs tidning Spionen om uppkommande föreläsningar
och events samt utnyttjat deras kalendarium
-Nyrekryterat en handfull personer till sektionen
-Nyrekryterat medlemmar genom att gå ut med information i klasser
tillsammans med Utblick
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-Anordnat tillsammans med GU:s statsvetenskapliga institution och vår
evenemangssektion en valvaka i och med det amerikanska presidentvalet, ca 250
personer kom
-Tryckt upp affischer varje veckas föreläsningar och satt upp dem
-Inlett ett samarbete med Göta Studentkår, som börjat trycka upp våra affischer
samt under perioder även satt upp dessa åt oss genom deras affischeringsgrupp
-Startat upp ett Twitter- och Instagramkonto för att synas och nå ut bland sociala
medier
-Dragit igång en massiv värvningskampanj för högstadie- och gymnasieskolor,
där vi erbjuder alla elever gratis medlemskap i UF
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SAMARBETEN OCH STÖD
Ett stort tack riktas till alla aktörer som samarbetat och stött Utrikespolitiska
Föreningen Göteborg under verksamhetsåret 2012.




















Göteborgs Universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Göta Studentkår
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
School of Global Studies, Göteborgs universitet
Ungdomsstyrelsen
Utrikespolitiska Förbundet Sverige
Folke Bernadotteakademien
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond
FN-förbundet i Göteborg
Utrikespolitiska institutet
Föreningen Norden
Folk och Försvar
Föreningen Västsahara
Amnesty international
Lerums Gymnasium
Hvitfeldska gymnasiet
Global Week
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