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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT
Verksamhetsåret 2015 har varit bra för Utrikespolitiska förening Göteborg. Vi har haft
en god och stabil ekonomi vilket har gett oss möjligheten att arrangera flertalet
intressanta och givande evenemang. Även om medlemsantalet är mindre än tidigare år
ser vi ändå på 2015 som ett positivt och lyckat verksamhetsår, där våra medlemmar har
fått ta del av flera typer av evenemang och ämnen.

Föreläsningar
Under året har 19 föreläsningar arrangerats. Den mest välbesökta var föreläsningen med
Mergim Tahiri om Israel-Palestina-konflikten. De flesta föreläsningarna har varit på
engelska, detta för att förenings medlemmar inkluderar många utbytesstudenter som inte
talar svenska.

Evenemang
Filmklubben har under året minskat sina visningar jämfört med tidigare år. Istället har
det funnits en högre kvalitet på valet av filmer i och med att de visats dokumentärer som
berör mer aktuella och diskuterade ämnen. En resa per termin har genomförts, Aten i
maj och Tbilisi i december.

Utblick
Vår medlemstidning har som alltid getts ut i fyra nummer i mellan 1000 och 1500
exemplar. Vi minskade successivt antalet exemplar under året i förmån för
fullfärgstryck och bättre papperskvalitet, något vi tror ökar attraktionsvärdet hos
tidningen. Tidningarna har skickats hem till alla våra medlemmar, samt distribuerats på
campus och andra ställen. Utblick.org har kontinuerligt uppdaterats med nya artiklar.
Under året har även radio varit under Utblicks ansvar, något som snabbt växte till att bli
en succé.
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Public Relations
Under året har PR haft fortsatt ansvar för att se till att UF hörs och syns och att alla våra
föreläsningar får en affisch. Kommittén har även genomfört föreläsningar på
gymnasium, som en del i vårt gymnasieprojekt där elever får ett gratis medlemskap i ett
år.

Model United Nations
Kommittén har under sitt första officiella år snabbt vuxit sig starkt och visat sig bli en
viktig del av förenings verksamhet. De har genomfört nio stycken rollspel under året,
samt åkt på två konferenser.

Utrikespolitiska Förbundet
UF Göteborg fortsatte sin linje inom UFS att anställa en förbundsekonom, vilket tillslut
gick igenom våren 2015. Tack vare UFS och deras samarbete har våra medlemmar fått
tidningen Internationella Studier hemskickade till sig. De har också möjliggjort för
Utrikespolitisk konvent, som under 2015 skedde i Göteborg, samt Almedalsveckan och
forumhelger.

Övriga uppdrag
Som följd till MUN kommitténs enorma popularitet uppdrogs Anna Gavrilova att
assistera kommittéansvarig Kristina Hojckova. Även tillskottet i form av radio blev
populärt och Samuel Horgby uppdrogs att leda arbetet för detta. Dessa två hade närvarooch yttranderätt vid styrelsemötena men saknade rösträtt då de endast var adjungerade.
Det gångna årets styrelse vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, aktiva medlemmar,
föreläsare, samarbetspartners, Göteborgs Universitet, Göta Studentkår och alla andra
som tillsammans gjort detta år möjligt!
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Året i siffror
Medlemmar vid årets utgång:

351

Utgivningar av Utblick:

4

Föreläsningar

19

Filmvisningar

20

Styrelsemöten

17

Intäkter (SEK)

≈ 244 000

Årets resultat (SEK)

≈ 8 000

Styrelseledamöter under året
Ordförande:

Sara Varghaei

Vice ordförande:

Karin Unde (VT), Johan Blomqvist (HT)

Sekreterare:

Johan Blomqvist (VT), Johan Palmquist (HT)

Kassör:

Carl Larsson

Föreläsning:

Dijana Mujdzic, Oleksandra Kryshtapovych & Johan
Svenningsson

Evenemang:

Aisa Coric, Carin Carlund

Utblick:

Emil Zawadzki, Frida Nilsson

Model United Nations:

Kristina Hojckova

Public Relations:

Liza Olsson, Jurate Mazeikate

UFS Representant:

Viktoria Lindén (VT), Katinka Ernstsson (HT)
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Valberedning
Adam Josefsson
Anna Eken
Lanja Rashid
Natalie Hafdelin

Verksamhetsrevisorer
Anna-Karin Larsson
Oskar Tinnerholm (tidigare Gustafsson)

Ekonomisk revisor
Anne Engström

Övriga förtroendeuppdrag
MUN: Anna Gavrilova (från april)
Radio Utblick: Samuel Horgby (från september)

FÖRELÄSNING
Under 2015 organiserade föreläsningskommittén 19 föreläsningar. Av dessa hölls 17 på
kvällstid och 2 under lunchtid. Ämnena för föreläsningarna spände över ett brett
geografiskt område, från Asien över Kaukasus, mellanöstern, Afrika och Östra Europa.
De tre mest populära föreläsningarna var de om Israel-Palestina-konflikten med
föreläsare Mergim Tahiri, ISIS med Abdalhadi Alijla samt en filmvisning följd av en
frågestund med regissören Ruslan Gorovyj angående situationen i östra Ukraina.
Genomsnittligt besöksantal har varit 25 till 30 personer per föreläsning. De flesta

UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN
WWW.UFGBG.SE
BOX 720
405 30 GÖTEBORG

föreläsningar har hållits på engelska då vårt mål har varit att inkludera så många som
möjligt samt kunna erbjuda internationella föreläsare till vår publik. Två av
föreläsningarna hölls på svenska, och en föreläsning genomfördes med hjälp av tolk.
Bland våra besökare iakttogs en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Mellan våra
föreläsare behöver vi dock bli bättre då 16 av dessa var män och endast 5 var kvinnor.
Detta är något kommittén behöver förändra under nästa år och när vi analyserat
situationen ser vi att för att bli bättre behöver vi planera och ta nödvändiga kontakter i
ett tidigare skede inför planerat föreläsningsdatum.
Under året har vi samarbetat bland annat med Handelshögskolan och medverkade på
deras International Day. Vi arrangerade en lunchföreläsning med UNDP Swedens
kommunikationskoordinator, Tamara Fenjan, som föreläste om hur man kan göra
karriär i internationella organisationer. Vi samarbetade också med Föreningen för
Ukrainare i Göteborg för att kunna arrangera en filmvisning och ett besök med filmens
regissör. För att få detta till stånd samarbetade vi också med UF Malmö. Samarbetet
med UF Malmö ledde till ett ökat intresse från båda håll att samarbeta vidare angående
föreläsningar och större projekt. Vi hoppas att detta även kan leda till ett ökat värde för
föreläsarna själva.
Vår kanske största framgång det här året var vår mässa för Ickestatliga organisationer
och utveckling. Projektet genomfördes med hjälp av de andra kommittéerna och även
tre medlemmar som tidigare inte varit aktiva i någon kommitté. Mässan samlade 17
utställare, både lokala och internationella, och över 200 besökare. Syftet med mässan
var att knyta organisationernas behov med studenters intresse och möjliggöra för praktik
eller frivilligarbete. Både besökare och utställare uttryckte stor uppskattning och önskar
återkommande arrangemang av detta slag.
Tyvärr har vi under året märkt av en trend med avtagande besöksantal, vilket också får
effekter på vårt medlemsantal. För att bryta denna trend rekommenderar vi att
kommittén under 2016 fokuserar på att erbjuda föreläsare som redan är kända hos
många. Kontakter i den riktningen är redan etablerade med bland annat Björn von
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Sydow och Gudrun Schyman. Även mer interaktiva format, så som paneldebatter, bör
kunna attrahera fler besökare då det setts göra det tidigare. Vi föreslår också ett utökat
samarbete med andra organisationer, till exempel Folkuniversitetet, Stadsbiblioteket,
m.m. Vi har också märkt att föreläsningar i lobbyn på Sprängkullsgatan 19 är en bra
plats att hålla föreläsningar på då förbipasserande lätt kan delta och spontant bli
intresserade.
Vi har också märkt att andra organisationer arrangerar föreläsningar på liknande teman
som våra, och föreslår därför en ökad kommunikation med dessa organisationer för att
kunna koordinera organisationernas planering på ett bättre sätt.
Ytterligare något som kan påverka besöksantalet är vår förmåga till effektiv PR. Särskilt
när det gäller affischering runt campus finns det problem med täckning och effektivitet.
Även Facebook har begränsningar vad gäller olika sätt att sprida information.
När det gäller kommitténs arbete har vi hållit öppna möten och haft en öppen
Facebookgrupp där vi annonserat våra möten. Tyvärr har vi endast lyckats attrahera två
medlemmar att aktivera sig i kommittén, utöver kommitténs ledning.

EVENT
Filmklubb och filmfestival
Under verksamhetsåret 2015 har evenemangskommittén fortsatt att anordna
dokumentärvisningar på regelbunden basis av varannan vecka. Visningarna har ägt rum
i föreläsningssalen Dragonen på Göteborgs universitet, främst onsdagar och torsdagar.
Vi har även arrangerat två temakvällar på ämnena terrorism samt det turkiska upproret
2013. Dessutom har vi anordnat en filmfestival med temat “Peace & Conflict”, som
fokuserade på sårbarheten hos människor utsatta för statliga och mellanstatliga
konflikter.
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Sammanlagt har vi visat 20 filmer under vårt verksamhetsår, inklusive temakvällarna
och filmfestivalen. Av dessa har 6 varit i samarbete med vår licensdistributör Cinema
Politica, som vi har ett årskontrakt hos. Under året har vi upplevt att Cinema Politicas
utbud av licenser är begränsat då många filmer sedan tidigare redan har visats, dessutom
täcker inte alla Cinema Politicas licenser Europa vilket har minskat utbudet ytterligare.
Resterande 14 filmer har således visats i samarbete med filmproducenter och
upphovsmän för respektive film. I två av fallen har vi betalat en mindre summa för att få
tillgång till filmrättigheterna. Kontraktet med Cinema Politica har förlängts till hösten
2016, men vi rekommenderar nästkommande styrelsemedlemmar för Eventkommittén
att se över avtalet och eventuella alternativ. Besöksantalet på visningarna pendlar
normalt mellan 20 och 40 besökare, med variation åt både lägre och högre antal.
Våra populäraste visningar under det gångna året har varit filmerna “Vessel”, “Gulabi
Gang” och “I am Femen”. Under dessa visningar varierade publikantalet mellan 40-60
personer. I samband med “I am Femen” hölls också en skypeintervju med filmens
huvudrollsinnehavare Oxana Schanko. I April höll vi i temakvällen som behandlade
ämnet terrorism, vi visade då filmerna Red Lines och Warriors of the North. De båda
filmerna var högaktuella och resulterade i ett större publikt intresse samt väldigt
intressanta gemensamma diskussioner i efterhand. I november anordnade vi
filmfestivalen Peace & Conflict. Filmfestivalen var en tvådagarsfestival som hölls under
en helg och det visades totalt 6 kortfilmer och 4 långfilmer.
Under visningen av filmen Volontourism – For better and worse närvarade producenten
Jodie Wife som höll en kortare presentation av filmen samt stannade kvar för frågor
efter filmvisningen. Dessutom var representanter från organisationen Afrikagrupperna
på plats med bokbord.
Alla våra visningar är gratis och öppna för alla, inklusive filmfestivalen. Filmerna är
antingen på engelska eller försedda med engelsk undertext vilket gör visningarna
populära bland utbytesstudenter.
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Efter majoriteten av filmvisningarna har det getts möjlighet för efterliggande diskussion
av filmerna på en närbelägen pub. Möten för aktiva medlemmar i
Evenemangskommitten har ungefär arrangerats varannan vecka, då vi främst diskuterat
filmval inför filmfestival och temakvällar. Medlemmarna har aktivt hjälpt till att söka
rättigheter för diverse dokumentärfilmer och vi har gemensamt spånat idéer för teman
och innehåll.

Resor
Under verksamhetsåret 2015 har evenemangskommittén organiserat två resor. Under
vårterminen anordnades en resa till Aten, Grekland, som sedan ägde rum i Maj. Valet av
resmål för höstterminen föll på Tbilisi, Georgien, dit vi reste i December.
Vi var i Aten i sammanlagt fem dagar. 15 resenärer deltog och det blev en bra blandning
mellan nya och tidigare aktiva medlemmar, även om majoriteten bestod av nya
medlemmar. Det var ett stort intresse av resan, detta förmodligen då Grekland var ett
väldigt aktuellt land under våren. Den ekonomiska situationen och Eurokrisen, med en
potentiell ”Grexit” blev därför fokus för resan. På plats i Aten arrangerades 8 möten. Vi
besökte den svenska ambassaden i Aten, Transparancy International, Amnesty
International, EU representanter i landet samt gjorde ett besök på National and
Kapodistrian University of Athens där vi diskuterade krisens effekt på ungdomar
tillsammans med studenterna vid universitetet. Vi hade även turen att få till möten med
två av de starkaste partierna i landet, Nea Democratia och Syriza.
Resan till Tbilisi ägde rum mellan den 3e till den 11e december och antalet deltagare
var 13 personer. Resan planerades och organiserades främst av de aktiva medlemmarna
i kommittén, som även under terminens gång bistått med planering och resmålsförslag
innan valet föll på Tbilisi. Hälften av platserna gick därför till aktiva medlemmar och
den andra hälften till nya medlemmar. Georgien valdes som resmål då gruppen fann det
intressant ur flera aspekter. Främst låg fokus på att se hur landet som post-kommunist
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land närmar sig EU och NATO, hur jämställdheten utvecklas, samt att se närmare på
den progressiva korruptionsbekämpningen.
Gruppen ankom till Tbilisi torsdagsnatt, dagen efter fanns det därför endast utrymme för
ett möte, vilket var med den svenska ambassaden i Tbilisi. Helgen lämnades fri och en
stor majoritet av gruppen utforskade Caucasus och reste till Armenien. Efter helgen
träffade gruppen EUMM, EU delegationens politiska, press och informationsansvariga,
UN Women, Democracy Watch, UNDP, Transparency International samt Georgian
Foundation for Strategic and International Studies. Vi fick även en guidad tour och ett
möte med PSDA i Tbilisis nya public-service hus.

Allmänt om kommittén
Under verksamhetsåret har vi haft regelbundna möten och filmvisningar, samt en
temakväll och en filmfestival. Vi har haft flera nya medlemmar till vår hjälp, vilket har
underlättat arbetet i kommittén. Medlemmarna har varit mycket engagerade i att hitta
viktiga dokumentärer och filmer att visa, samt bidragit vid reseplanerandet.

UTBLICK
Under verksamhetsåret 2015 trycktes och publicerades fyra nummer av UF Göteborgs
medlemstidning Utblick. Vi publicerade dessutom artiklar på Utblicks hemsida och
påbörjade tidigt ett samarbete med K103:s studentradio. Samarbetet utvecklades till
radioprogrammet Radio Utblick, som under största delen av 2015 nu varit aktiv.
Den största utmaningen för oss under 2015 har varit att driva en redaktion bestående av
gamla och nya skribenter och samtidigt utveckla tidningen till ett nytt utseende, bredda
vår läsekrets och förbättra vår synlighet. Vårt mål har under året varit att behålla den
öppna arbetsprocess som redaktionen sedan tidigare år arbetat utifrån, nämligen att ge
skribenterna möjligheten att skriva så ofta och så mycket de själva vill, utifrån så fria
ämnen som möjligt (med hänsyn till tidningens tema) och att själva välja om de vill
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skriva på engelska eller svenska. Vi har under året huvudsakligen fokuserat på att
utveckla våra redaktionsmedlemmars kreativitet
Vårt huvudsakliga mål har varit att förändra tidningens utseende, när det kommer både
till dess design och layout, men också hur tidningen syns och framstår i exempelvis
sociala medier. För att lyckas förändra tidningens design och layout har vi under 2015
utfört förändringar av antal exemplar av de tryckta tidningarna, förändra tidningens
material, samt antal sidor och färger i tidningen. De första två tryckta tidningarna
publicerades under vårterminen, och de sista två under höstterminen 2015. Tidningarnas
teman, och lika så dess titlar, bestämdes gemensamt av redaktionen genom diskussioner
och slutligen röstning. Alla teman växte fram ur olika existerande diskussioner i världen
under 2015. Temat och titlarna för de fyra tryckningarna av tidningen heter följande:
Freedom of Speech, Responsibility – growth at what cost, Terra Incognita samt Africa?.
Det första numret för 2015 trycktes i 1500 exemplar, varav cirka 400-500 av dem
postades till UF Göteborgs medlemmar, och resten distribuerades ut till kaféer,
biografer, skolor, universitet med mera av redaktionen. Den trycktes i två färger. Till det
andra numret minskade vi antalet exemplar från 1500 till 1000, på grund av att vi inte
lyckas dela ut alla exemplar av tidigare nummer, inkluderat det första numret 2015.
Dessutom la vi till en tredje färg till det andra numret, vilket var ett viktigt steg mot
målet att förändra tidningens utseende. Vi fortsatte att trycka även det tredje numret av
tidningen i 1000 exemplar, men kunde också, på grund av en ökning i vår budget under
höstterminen, lägga till en fjärde färg vilket innebar att tidningen nu var i fullfärg.
Utöver det förändrade vi också tidningens material, vilket ytterligare uppfyllde målet
med en förändrad design och layout. Det fjärde numret 2015 har ännu inte skickats till
tryckning, men kommer i fortsatt ordning tryckas i 1000 exemplar och i fullfärg. Vi
kommer också med stor sannolikhet behålla samma material som användes i det tredje
numret, samtidigt som vi planerar att expandera antalet sidor från 32 till 40. Detta på
grund av en växande redaktion, och därmed också ett större antal artiklar i kommande
nummer av Utblick.
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I alla nummer under 2015 varierar artiklarnas språk mellan engelska och svenska. Detta
är ett strategiskt sätt att både uppmuntra skribenterna att skriva i det språk de helst vill,
men samtidigt ge dem möjligheten att utmana sig själva och utvecklas genom att skriva
på ett annat språk än vad de är mest bekväma med. Vi har samtidigt en målsättning att
locka en bred och varierande läsekrets genom att mixa de båda språken. Vi har under
2015 haft en kommitté med cirka tio aktiva medlemmar. Under vårterminen var ungefär
hälften av redaktionen gamla skribenter, men i och med att flera flyttade eller tog sin
examen, med mera, rekryterade vi nya skribenter. Samtidigt som flera nya skribenter
gick med i redaktionen har chefredaktörernas jobb till stor del bestått av att vägleda
skribenterna genom redaktionsarbetet, skrivandet och genom feedbackarbetet.
I början av arbetsprocessen med ett nummer har vi under 2015 haft kontinuerliga
redaktionsmöten varje, eller varannan vecka. Under redaktionsmötena har skribenter,
designer och redaktörer tillsammans kommit fram till idéer för kommande nummer,
vilket temat ska vara, likaså titeln, och senare i arbetsprocessen har vi dessutom
tillsammans arbetat fram artikelidéer som ska passa alla medverkande. Längre fram i
arbetsprocessen med ett nummer hade vi redaktionsmöten mer sällan. I slutet av arbetet
samlade vi redaktionen för en gemensam workshop där vi diskuterade varandras artiklar
i små grupper, och gav varandra feedback och kommentarer för hur man kan gå vidare
och förbättra sin individuella artikel. Denna workshop har varit nyttig inte endast på
grund av att skribenterna fick hjälp med att förbättra sina egna artiklar, men de fick
samtidigt chansen att självs ge feedback. Efter workshopen fortsatte skribenterna sitt
individuella arbete, som senare följdes upp av ytterligare en feedbackprocess. Denna
gång fick varje skribent feedback endast från chefredaktörerna. Steget efter det bestod
av ytterligare individuellt arbete för skribenterna, och senare korrekturläsning av
chefredaktörerna tillsammans med en frivillig korrekturläsare från redaktionen, alltså
bland skribenterna. Det första numret korrekturlästes endast av chefredaktörerna, men
under andra numret hjälpte Anja Johansson till, och under de sista två numrera hjälpte
Lydia Liljegren till. Designerna för tidningen deltog huvudsakligen i redaktionsmötena
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tidigt i arbetsprocessen med ett nummer, och bidrog tillsammans med skribenterna med
idéer och beslut om teman, titlar och artiklar. Vidare arbetade designerna främst i nära
kontakt med chefredaktörerna. Det första numret 2015 designades av Julia Andersson,
och de följande tre av Torbjörn Hedberg.
Utöver våra workshops och redaktionsmöten arrangerade vi tre workshops för vår
redaktion, som finansierades av Folkuniversitetet. Den första handlade om hur man ger
konstruktiv feedback på varandras texter, vilket senare kom till nytta under våra egna
feedback-workshops. Den andra handlade om hur man skriver reportage. Till den tredje
workshopen bjöd vi in Victoria Veres, tidigare chefredaktörer för Internationella
Studier, som berättade om sitt arbete.
I mån om att stärka associationen mellan Utblick och UF Göteborg utökade vi utrymmet
för UF publicitet i våra tryckta nummer. Framförallt för FN-rollspelen, men också för
mer tillfälliga event, så som UF Göteborgs filmfestival under hösten 2015. Trots denna
förbättring tror vi att associationen mellan de båda kan stärkas ytterligare.
Utöver de tryckta numren publicerade vi flera artiklar på Utblicks hemsida. Där
publicerades artiklar som inte är kopplade till temat för ett specifikt nummer. Hemsidan
har varit en plattform för skribenter som exempelvis bor utomlands eller reser, och
därmed inte kan delta i redaktionsarbetet, att ändå bidra till Utblick. Den ger också
entusiastiska skribenter en möjlighet att publiceras online och en chans att skriva om
nästan vilket ämne som helst, rörande ett internationellt eller nationellt
samhällsorienterat ämne. Hemsidan har samtidigt blivit en plattform för Radio Utblick
att publicera information om kommande, eller redan sända avsnitt, vilket har förbättrat
Utblicks uppmärksamhet överlag i sociala medier, som var ett av målen 2015. Under
vårterminen, och under halva höstterminen, har vi haft en frivillig webbredaktör från
redaktionen, nämligen Eva Corijn. Och under den återstående delen av höstterminen tog
chefredaktörerna över ansvaret för hemsidan.
Under 2015 har Frida Nilsson och Emil Zawadzki varit chefredaktörer, och Emil har
varit ansvarig utgivare. Båda redaktörerna har varit styrelsemedlemmar i UF Göteborg
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under hela verksamhetsåret. Senare halvan av 2015 blev Samuel Horgby redaktör för
Radio Utblick, varefter ansvaret för radion lämnades över från chefredaktörerna till
Samuel. Samtidigt blev Samuel en stående deltagare på styrelsens möten.

Radio Utblick
Radio Utblick började produceras ungefär en månad in på år 2015. Innan sommaren
hann vi genomföra tolv avsnitt. Efter sommaruppehållet har vi producerat endast fyra
sändningar. Anledningen till det minskade antalet producerade sändningar är dels
minskad personalstyrka och problem med nyrekrytering, dels bättre research-, för- och
efterarbete.
Radio Utblick tog form i dialog med de båda chefredaktörerna för tidskriften Utblick
under januari 2015 och en fast redaktion var snabbt igång med att producera program.
Antalet redaktionsmedlemmar var under hela vårterminen mellan 9 och 12 personer
men saknade tydlig ledning. Med en så pass stor redaktion var det möjligt att hålla en
produktionstakt av ett avsnitt per vecka utan särskilt många undantag. Endast en i
redaktionen hade dock tidigare erfarenhet av radioproduktion och en stor del
inlärningen baserades på att redaktionsmedlemmarna själva fick prova sig fram.
I redaktionen togs alla beslut demokratiskt utan att någon enskild person hade ansvar för
att alla steg i produktionen (research, inspelning, schemaläggning inför sändning,
publicering på internet samt reklam för avsnittet) utfördes korrekt och i tid. Detta var
problematiskt, särskilt vad gäller de senare stegen i processen. I samband med att Radio
Utblick erbjöds en plats i Utrikespolitiska föreningens styrelse bestämdes att en
ansvarig producent, eller på engelska Head of Radio, skulle införas. Denna position
tillföll Samuel Horgby.
Efter ett sommaruppehåll påbörjade Radio Utblick en ny säsong med ett drastiskt
reducerat antal producerande medlemmar. Det beslutades om en ny strategi.
Redaktionen lösgjorde sig från föregående säsongs fokus på att hålla sig till målet om
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att producera ett avsnitt per vecka. Från och med september 2015 var målet att
producera ett avsnitt varannan vecka – med möjlighet att skjuta upp deadline ytterligare
en vecka om så behövdes. Resultatet blev i hög grad det eftersträvade. Höstens avsnitt
av Radio Utblick har varit mer genomarbetade, mer intressanta och mer innehållsrika.
Vi har arbetat med att öka tempot i programmen för att få ett ännu högre
underhållningsvärde. Detta bland annat genom att öka antalet kortare reportage,
intervjuer och ljudeffekter i våra program.

MODEL UNITED NATIONS
Vårterminen
Kommittén för Model United Nations (MUN) började fungera som en egen kommitté
under verksamhetsåret 2015. Under vårterminen marknadsfördes kommittén vid den
kick-off som UF Göteborg genomförde. Detta gjorde att ett flertal personer blev
intresserade och deltog vid det första mötet för terminen. Många av dessa bibehöll sitt
engagemang under terminen och senare anslöt ännu fler till kommitténs regelbundna
möten.
Kommittén höll i regel möten varje måndag och totalt hölls 14 möten under våren. Två
introduktionsträningar organiserades i början av terminen för att introducera
nykomlingar i hur MUN-konferenser fungerar. Under terminen hölls 5 lokala rollspel,
som alla bevistades av kommitténs medlemmar. En föreläsning i hur man debatterar
genomfördes i samband med föreläsningskommittén och föreläsare var den erfarne
debattören Gustaf Lundgren. Efter föreläsningen genomfördes också träningar i debatt
med hjälp av Gustaf. Två ytterligare träningstillfällen arrangerades av kommitténs
medlemmar, en i att skriva resolutioner samt en i debatteknik.
Under mars hade kommittén ett möte med PR-kommittén för att diskutera
marknadsföring, och efter detta designerades en person för det fortsatta PR-arbetet.
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Under april beslutades att kommittén behöver vara representerad av ytterligare en
person i föreningens styrelse. Styrelsen beslutade därför att kommitténs PR-ansvariga
skulle bli en stående deltagare på styrelsemöten och också bli en av kommitténs två
ledare. Arbetsbördan i kommittén har i huvudsak delats mellan dess ledare, men även
andra medlemmar har aktivt deltagit i genomförande av de uppgifter som behövts göras.
I april månad hölls ett möte med representanter från kommittén och representanter från
UF Malmös MUN-kommitté. Under mötet beslutades att stärka samarbetet mellan
föreningarna för att utbyta erfarenheter. Detta då Göteborgs medlemmar är mer erfarna i
att hålla lokala rollspel och träningar, och Malmös medlemmar är mer erfarna i att
organisera större internationella konferenser. Ett möjligt samarbetsavtal diskuterades
och även gemensamma lokala rollspel, antingen i Göteborg eller i Malmö. Beslut
fattades om att kommittén kommer att skicka en delegation till Malmö, precis som förra
året, och att om intresse finns även medverka i arrangemangets organisering.
Under februari beslutades att kommittén skulle delta vid Paris International Model
United Nations (PIMUN) under maj månad. Således sattes en delegation om 10
personer samman utifrån aktiva medlemmar i kommittén. Föreningen stod för
anmälningskostnaden till konferensen och deltagarna stod själva för återstoden av
kostnaderna, så som resa m.m. För att förbereda delegaterna fick de i de efterföljande
lokala rollspelen representera sina respektive länder de ålagts att representera i PIMUN.
Kommitténs deltagande var en stor framgång då 3 av 10 delegater erhöll utmärkelser
vid konferensen.

Höstterminen
Även höstterminen började med en kick-off där kommittén tilldrog sig en hel del
intresse. Flera anmälde sig på e-postlistan och deltog vid kommitténs första möte och
det första träningstillfället. På samma sätt som tidigare termin hölls regelbundna möten,
åtta totalt. Dessa bidrog till att aktivera deltagande och ge medlemmarna möjlighet att
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lära känna varandra bättre, även under informella omständigheter. Totalt genomfördes
fyra rollspel, av vilka en också fungerade som träning i att skriva en resolution.
I månadsskiftet oktober november arrangerades ett tematiserat rollspel utifrån att det var
Halloween. Rollspelet organiserades i samarbete med MUN i Malmö som besökte oss
med en delegation om 6 personer. Under helgen hölls debatträning, föreläsning i att
skriva resolution samt ett krisrollspel. I samband med arrangemanget åts en gemensam
middag för de som önskade. Tillställningen sågs som en framgång och man beslutade
att arrangera liknande i framtiden, eventuellt i Malmö nästa gång.
Den internationella konferens kommittén medverkade i under höstterminen var den som
UF Malmö arrangerar, MUNmö. Även denna gång bistod UF Göteborg med delar av
deltagarnas kostnader. En delegation om 10 deltagare skapades (efter 1 persons avhopp
åkte sedan 9 personer). Utöver delegaterna fungerade en av kommitténs ledare som
ordförande för säkerhetsrådet vid konferensen och den andra ledaren var
kabinettsekreterare i generalförsamlingen. Sålunda representerades Göteborg av totalt
11 personer. Konferensen var en stor framgång, då 2 av 9 delegater erhöll utmärkelser,
och konferensens generellt höga kvalitet uppmärksammades av deltagarna.
Under hösten beslutade kommittén att sända delegater till konferensen i Leuven
(KULMUN) den 1-5 mars 2016. UF Göteborg har anmält en delegation om 14 personer
för att försöka ge så många som möjligt en chans att åka på en internationell konferens.
Kravet för att få delta är att man medverkat i minst två lokala rollspel.
Båda terminerna avslutades med knytkalas som var mycket uppskattade och också
bidrog till att stärka sammanhållningen mellan kommitténs medlemmar.

Kommitténs arbete
Kommunikation utanför möten har i första hand skett genom kommitténs egen
Facebookgrupp, vilken är öppen för alla. Ytterligare grupper har skapats efter behov
inför olika konferenser m.m. Marknadsföring sker genom kommitténs Facebooksida
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samt UF Göteborgs Facebooksida. PR-kommittén har efter fråga också skapat affischer
för kommittén och informerar om kommittén på UF Göteborgs hemsida och i
nyhetsbrevet.
Generellt har arbetet med kommittén varit framgångsrikt, vi har lyckats attrahera en
stabil grupp under både vår- och höstterminen och hoppas att ytterligare ansluter sig till
kommittén under nästa år. Olika sätt att marknadsföra kommittén har diskuterats och
medlemmarna är engagerade i kommitténs fortlevnad. Genom att delta i internationella
konferenser med väl förberedda delegater skapar vi ett namn för UF Göteborg och
skapar möjlighet att rekrytera ytterligare deltagare för framtida konferenser som vi
hoppas kunna organisera i en nära framtid. Vi vill öka antalet internationella
konferenser varje termin eftersom vi tror att detta också drar fler medlemmar till
kommittén, kommittén behöver därmed en utökad budget. Ytterligare
finansieringsmöjligheter bör utforskas för att skapa jämlika ekonomiska förutsättningar
för alla som är intresserade av att delta i internationella konferenser.

PUBLIC RELATIONS
Samarbeten
Samarbetet med Göta Studentkår har utvecklats under året och vi kan nu även
marknadsföra oss via Götas och Göteborgs universitets TV-skärmar som finns utspridda
på samtliga Campus områden. I början av höstterminen höjde Göta priset på affischer
till det dubbla. Det medförde att PR kommittén fick utökade budgetmedel för detta.
I mars fick vi på plats ett avtal med Handelshögskolan studentkår (HHGS). Avtalet
innebär att vi, utan att vara medlemmar i HHGS, behandlas på samma sätt som om vi
vore en studentkår på Handelshögskolan. Konkret innebär det att vi får sätta upp
affischer på skolan och att vi får marknadsföra oss i deras kanaler. För UF som helhet
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innebär avtalet även att vi får använda oss av Handels lokaler utan att krävas på
ersättning.

Sociala medier
På Facebook började vi året med 1450 likes på vår officiella Facebook sida. Genom att
analysera vilka typer av inlägg som varit populära, det vill säga de mest gillade,
kommenterade och delade har vi fått bättre kunskap om vilka typer av inlägg våra
följare uppskattar och vilka som fått mest spridning. Den kunskapen har vi sedan kunnat
använda oss av när vi skriver nya inlägg. Det har i sin tur medfört att fler gillat vår sida.
I skrivande stund gillar 1831 personer vår sida.
Även på Twitter har vi ökat antalet följare undre året. Under året har vi fått 108 nya
följare och har i skrivande stund 608 följare. Även här har vi analyserat ett par
framgångsfaktorer som gjort att våra tweets nått ut till en större grupp än de som följer
oss. På grund av att de flesta av våra följare på Twitter talar svenska har vi mestadels
använt oss av detta när vi twittrar. Det har också varit de tweetsen som skapat mest
engagemang.
På Instagram har vi i dagsläget 164 följare. I dagsläget har vi inte tillgång till Instagrams
egna analysverktyg. Vi hoppas att även små organisationer kommer kunna nyttja dessa
tjänster under 2016. Vi ser också över andra alternativ, främst de gratisverktyg som
finns tillgängliga. Aktiviteten på Instagram har främst skett i samband med
föreläsningar, resor och när vi representerat föreningen i olika sammanhang.

Förändringar och uppdateringar
Delar av vår webbsida har börjat uppdaterats. Sidan där nya medlemmar kan registrera
sitt medlemskap har förenklats och förtydligats. Bilderna på styrelsemedlemmar och
föreläsningar har också uppdaterats.
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Vårt nyhetsbrev har under året fått en uppdatering och tre nya mallar har skapats. En för
kortare nyhetsbrev när antalet aktiviteter är få, ytterligare en mall när det är många
arrangemang på gång och en tredje för att påminna när medlemskapet hos oss behöver
uppdateras.

Gymnasieprojektet
Totalt har fem skolor deltagit i våra gymnasieföreläsningar under året: Ingrid
Segerstedts gymnasium, Lerums gymnasium, Schillerskas gymnasium, Sigrid
Rudebecks gymnasium och Donnergymnasiet. Föreläsningarna har bland annat handlat
om migration, eurokrisen och svensk säkerhetspolitik. Vi har utvecklat vårt tidigare
samarbete med många skolor och har redan börjat prata om att arrangera nya
föreläsningar med till våren 2016 däribland Rudebecks och Schillerska.
Vi har också återupprättat kontakten med Donnergymnasiet och Angereds gymnasiet.
Under hösten anordnade vi en föreläsning om migration med Donnergymnasiet där ca
60 elever deltog. Tyvärr lyckades vi inte hitta ett lämpligt datum för en föreläsning med
Angeredsgymnasiet med planerar att genomföra minst en föreläsning under 2016. Även
Donners är intresserade av att fortsätta samarbetet med oss under 2016. Elever som
närvarat har varit engagerade och insatta i ämnena. Även de forskare som föreläst för
oss har varit positiva till projektet och varit bra på att skapa engagemang och intresse
för sina respektive ämnen hos eleverna.
Även andra utrikespolitiska föreningar har fått upp ögonen för vårt gymnasieprojekt.
Via vår närvaro på vårt förbunds möten och forum helger har vi i samtal med andra
föreningar exporterat idéen. Umeå hörde av sig i början av höstterminen och vi hoppas
kunna ha fortsatt kontakt under 2016 för att utbyta tankar och idéer om hur projektet
kan utvecklas. Även Karlstad har varit intresserad av projektet och börjat satsa på
gymnasieelever.
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UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE
Till skillnad från UF Göteborg, löper UFS verksamhetsår från 1 september. Med
anledning av detta har bakgrundsinformationen till denna rapport bland annat insamlats
från mötesprotokoll och liknande dokument samt anteckningar som upprättats före 1
september 2015.
De två största punkterna för UFS styrelse har i år varit UFS arbete med en vision samt
anställning av förbundsadministratör Utöver detta har UFS styrelse för första gången
anordnat en överlämningshelg för att skapa en möjlighet för den avgående och
tillträdande styrelsen att träffas innan verksamhetsåret börjar. Överlämningshelgen ägde
rum i slutet av augusti, och pågick i två dagar. Under helgen hölls föreläsningar och
workshops om bland annat vad UFS är, vad man vill göra som invald i styrelsen samt
ett kortare genomgång om vad den avgående styrelsen gjort under det gångna året.

Anställning av administratör
Under det gångna året har man inom UFS styrelse arbetat med frågan om att anställa en
person som ska arbeta administrativt för att avlasta presidiet. Arbetsgruppen rörande
anställningen har jobbat med frågor så som exempelvis arbetsuppgifter och titel på den
potentielle anställde samt frågor relaterade till svensk lagstiftning och arbetsmiljö.
Denna arbetsgrupp har även varit i regelbunden kontakt med presidiet och den övriga
styrelsen, och man har under året kommit överens om att anställa en person för att
arbeta med olika administrativa frågor, som exempelvis redovisning av bidrag och
bokning av resor med mera. Personens yrkestitel är Förbundsadministratör, och
anställningens omfattning är tills vidare en deltidstjänst om 50 procent.

Visionsarbete
Under verksamhetsåret 2014/15 påbörjade den dåvarande styrelsen arbetet med att ta
fram ett förslag till vision för förbundet. Samtal om hur processen för att arbeta fram en
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vision hölls i visionsarbetets begynnelse, och man kom då överens om att genomföra
arbetet på ett sådant sätt som möjliggjorde ett aktivt deltagande från lokalföreningarna.
Man arbetade fram en lydelse som UFS styrelse sedan skulle ta ställning på under
valårsmötet i maj 2015. Lydelsen och arbetet med den bordlades till UFS nästa stämma
efter invändningar från styrelsen om hur processen runt arbetet sett ut, samt kritik mot
lydelsens engelska formulering.
Under stämman i Uppsala i oktober 2015 återupptogs frågan om en vision för UFS, och
styrelsen arbetade fram en tidsplan och en modell för hur arbetet skulle genomföras för
att möjliggöra att UFS i slutet av verksamhetsåret 2015/16 har en vision.
Efter stämman fick alla representanter i uppdrag att prata med sina respektive
medlemsföreningar om en vision för förbundet, så att alla föreningar skulle kunna vara
förberedda och delta aktivt under en workshop om vision som hölls under forumhelgen i
Stockholm i november. Viktoria Lindén som arbetat med visionen under föregående
verksamhetsår ombads att hålla i workshopen. Under workshopen framkom att alla
närvarande föreningar hade arbetat olika mycket - några hade arbetat mycket med
frågan, medan andra knappt pratat om det alls - vilket gjorde att workshopen snarare
kom att handla om visionens vara eller icke-vara, istället för att handla om visionens
potentiella lydelse per se. Göteborg hörde till en av de föreningar som fick relativt
mycket information om diskussionerna som hållits i samband med visionen, och avsatte
tid för att diskutera och ta fram idéer för en potentiell vision. Ett av de fruktbara utfallen
från det samtal som hölls inom styrelsen i UF Göteborg var att man kom fram till hur
man tyckte att den egna relationen till UFS var. Det framkom att man var positiv till
förbundets nationella projekt och andra föreningsöverskridande aktiviteter, som till
exempel tips på föreläsare och andra aktiviteter.
Under UFS styrelsemöte i december 2015, togs frågan om visionens roll i styrelsens
arbete upp på nytt, och då ingen i den nuvarande styrelsen ville åta sig ansvaret för
arbetet med visionen, har detta arbete bordlagts tills vidare.
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Besök hos medlemsföreningarna
Ordförande Axel Nordenstam samt Vice ordförande Rosaline Marbinah har som mål att
under 2015/16 besöka medlemsföreningarna. Under första halvan av verksamhetsåret
har de redan lyckats besöka en majoritet av dessa.
Under besöken undersökte Axel och Rosaline vilka punkter som medlemsföreningarna
kunde tänkas behöva hjälp med, och rapporter från dessa möten skickades till
forumutskottet som sedan hade medlemsföreningarnas önskemål i åtanke vid planering
av forumhelgens utformning.

Övriga händelser i UFS
Uppdragsbeskrivningarna av förbundets nationella projekt har uppdaterats och är mer
utförliga i sin beskrivning av vad Almedalen och konventet bör innehålla och ha som
syfte. UpF Karlstad blev under förbundsstämman i oktober fullvärdig medlem av UFS.
En projektkoordinator (Viktor Sundman) har också tillsatts. Uppdraget avser bland
annat att vara behjälplig i förbundets nationella projekt och koordinera arbetet.
Utöver dessa punkter har de olika utskotten fortsatt sina arbeten där till exempel
tvåspråkighetsutskottet fortsatt arbetet med att få en stor majoritet av förbundets
dokumentation på både engelska och svenska. Man har börjat undersöka möjligheterna
med att skapa ett samarbete med Blank Spot då man tror att det kan vara intressant för
förbundets medlemmar.

SAMARBETEN
Styrelsen för UF 2015 skulle vilja rikta ett stort tack till alla samarbetspartners och
andra aktörer som gjort vår verksamhet möjligt. Vi vill särskilt tacka:
Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
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Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapligt biblioteket, Göteborgs universitet
Göta Studentkår
SPIRA
International Day
Utrikespolitiska Förbundet Sverige
Forum Syd
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Utrikespolitiska Institutet
Cinema Politica
the Society of Ukrainians in Gothenburg
Sveriges Unga Azerbajdzjaner
Alla våra utställare under UF NGO & Development Fair
Gymnasielever och lärare som deltagit i vårt gymnasieprojekt
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