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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT 
Året som gått har inom styrelsen präglats av att ledamöter tillsatts och sedan avgått av olika 
anledningar. 
På kort sikt har detta påverkat UF:s ordinarie aktiviteter och evenemang då mycket energi 
lagts på att försöka rekrytera nya styrelsemedlemmar och att få in dessa i styrelsens arbete.  
Trots högruljans bland styrelsemedlemmar, har UF fortfarande kunnat erbjuda sina 
medlemmar intressanta föreläsningar och debatter, resor och filmvisningar. Föreningen 
avslutar sitt ekonomiska år med ett underskott, se mer information om detta senare i 
dokumentet.  
 
Föreläsning 
19 föreläsningar hölls under 2016, med ett genomsnitt på 20-30 besökare per föreläsning. 
Könsfördelningen i publiken har varit relativt jämn. De mest populära tillställningarna har 
varit: föreläsningen med försvarsminister Peter Hultqvist,föreläsning med riksdagsledamoten 

Björn von Sydow,besök från Amerikanska Ambassaden, paneldebatten mellan Gudrun 

Schyman och Birgitta Olsson. 
 
Event 
Under 2016 hölls 13 filmvisningar och två studieresor gjordes, en till Washington under 
vårterminen och en till Budapest under höstterminen.  
Antalet besökare på filmvisningarna har varierat mellan 4 och 25 besökare.  
 
Utblick  
Utblick gav ut fyra nummer under 2016. Under året har Utblick lagt energi på att skapa 
närmre band med sina läsare genom bland annat att arrangera två releasefester och har 
arbetat med att skapa en visuellt mer tilltalande design. 
 
Model United Nations 
Under året som gått har MUN satsat mycket på marknadsföring för att dra folk till sina 
simuleringar och andra aktiviteter. I mars skickade MUN sin mest omfattande delegation 
någonsin, med 13 delegater som åkte till KULMUN i Leuven, Belgien där flera ur 
delegationer utmärkte sig på flera sätt. 
 
Public Relations (PR) 
PR har under året som gått fått fler ”gilla”-markeringar på Facebook och har nu 2200 
markeringar. Kommittén har varit med vid ett flertal kick-offer, bland annat den på 
Handelshögskolan. Inom kommittén har aktiva medlemmar tillkommit och man har kunnat 
synas i Götas studentkårs TV-skärmar. Under året har PR också arbetat mycket med 
”HighSchool Project”, ett projekt man hoppas kunna utöka nästa år. 
 
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) 
Under UFS första del av mandatperioden 2016/17 (UFS verksamhetsår löper från 
September-September), har man bland anant satsat på att försöka samarbeta mer med 
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ambassader och förbättra ekonomin genom att söka stöd från Folke Bernadotte. En 
välbesökt forumhelg hölls även i Malmö på temat migration under hösten.  
Valvaka 
UF, tillsammans med statsvetenskapliga institutionnen, Brännpinkt Europa och IAGG's 
studentgrupp organiserade en valvaka  inför det amerikanska valet den 8 november 2016. 
Evenemanget bestod av filmvisning, olika föreläsningar, live-strömning av valet samt 
mingel. Mer information finnes på eventets sida: 
https://www.facebook.com/events/215055378907923/ Eventet var mycket lyckat, och det 
är rekommenderat att arrangera liknande event i framtiden. 
 
Året i siffror 
 
Medlemmar vid årets utgång 
 

425 

Utgivningar av Utblick 
 

4 

Föreläsningar 
 

19 

Filmvisningar 
 

13 

Styrelsemöten 
 

13 

Intäkter (SEK) 
 
Utgifter (SEK) 
 

118 602 SEK 
 
148 348 SEK 

Årets resultat (SEK) -29 746 SEK 
 
 
Styrelseledamöter under året 
 
Ordförande OleksandraKrystapovych (VT), Katinka Ernstsson (HT) 
 
Vice ordförande 
 

 
Anna Gavrilova 

Sekreterare 
 

Nicolina Nilsson (VT), ZozanUçar (HT) 

Kassör 
 

NajlahAshrafi 

Föreläsning 
 

DijanaMujdzic, JusupAslakhanov 

Model United Nations 
 

Marcus Plahusch, Sofie Skovshoved (VT) 

Event Peeter Boldt-Christmas (VT), Hanna  
Jageklint (VT), KübraCoskun (HT), Ludwig Prytz (HT) 
 

  

https://www.facebook.com/events/215055378907923/
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Public Relations Liza Olsson (VT), Luisa Rosca (VT), Patrik Persson (HT), 
BeyersLouw (HT) 
 

Utblick Mikael Hemlin, Sara Lindström 
 

Radio Utblick 
 
UFS representant 

Samuel Horgdby (VT), FatimaKayzee Sow (HT) 
 
Katinka Ernstsson (VT), Arash Bolouri (HT) 

  
 
 
 
Valberedning 
Sara Varghaei 
Johan Blomqvist 
Karin Unde 
AisaCoric 
 
Verksamhetsrevisorer 
Carl Larsson 
 
Ekonomisk revisor 
Anne Engström 
 
 
FÖRELÄSNING 
År 2016 organiserade föreläsningskommitteen 19 föreläsningar varav 17 kvällsföreläsningar 

och 2 lunchföreläsningar. Föreläsningarna har täckt utvecklingen i regioner som 

Mellanöstern, Centralasien, Latinamerika, Afrika och EU. Ett antal föreläsningar hade också 

fokus på ett specifikt ämne såsom jämställdhet och feministisk utrikespolitik, internationella 

handelsavtal, svensk säkerhets- och försvarspolitik samt migration och flyktingpolitik.   

De fyra mest välbesökta föreläsningarna under året var: föreläsningen med försvarsminister 

Peter Hultqvist (70 besökare),föreläsning med riksdagsledamoten Björn von Sydow (50 

besökare),besök från Amerikanska Ambassaden (40 besökare), paneldebatten mellan Gudrun 

Schyman och Birgitta Olsson (280 besökare). 

 

Den genomsnittliga publiksiffran låg på 20-30 personer per föreläsning. Majoriteten av alla 

föreläsningar hölls på engelska för att tilltala en så stor internationell publik som möjligt. 

Antalet svenskspråkiga föreläsningar hamnade på sju. Det kan vara värt att försöka satsa på 

fler engelskspråkiga föreläsningar nästa år. Stora och tunga namn inom svensk politik och 

föreläsningar om högst relevanta ämnen som drar mycket uppmärksamhet och därmed publik, 

bör vara undantaget.   

 

Könsfördelningen bland publiken var relativt balanserad men bland föreläsarna var det fler 

män (18) än kvinnor (10). Dessa siffror visar en förbättring jämfört med förra årets 

könsfördelning. Vi erkänner att könsfördelningen bland föreläsarna behöver förbättras 

ytterligare. Kommittén har inför varje föreläsning försökt eftersträva en jämn könsfördelning 
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bland gästföreläsare oavsett ämne. Ibland har vi dock inte haft många alternativ att välja på 

när vi har eftersökt relevanta föreläsare för ett specifikt tema utifrån kriterierna för en jämn 

könsfördelning. Det kunde exempelvis bero på att ämnet var för snävt eller att föreläsaren 

tackade nej. Kommittén har insett att det bästa sättet att uppnå en jämn könsfördelning är att 

planera en föreläsning långt i förväg. Ett exempel på det var paneldiskussionen om 

Syrienkrisen som ägde rum i mitten av december. Panelen bestod av fyra kvinnliga deltagare, 

inklusive moderator. Kommittén började organisera eventet i slutet av september med målet 

att endast ha kvinnliga deltagare i panelen. Ett stort antal talare som kontaktade UF med 

förfrågan om att föreläsa för föreningen var män. Om kommittén ansåg att ämnet var relevant 

tackade vi oftast ja till föreläsningarna.  

 

I början av november hade kommittén planerat att anordna en högst eftertraktad föreläsning 

med utrikesminister Margot Wallström. På grund av oförutsedda väderförhållanden på 

Arlanda kunde Wallströms plan inte lyfta vilket ledde till att föreläsningen ställdes in några 

timmar innan den skulle hållas. Ett nytt datum kommer förhoppningsvis föreslås under våren 

2017.  

  

Under årets gång har vi samarbetat med Handelshögskolan, där vi under deras evenemang 

“International Day” anordnade en föreläsning tillsammans med Guillaume Foliot, franskfödd 

statsvetare med över 20 års erfarenhet inom FN. Vi har även tillsammans med 

Finlandssvenska Föreningen i Göteborg bokat in ett försvarsseminarium med bla. Karin 

Enström (f.d försvarsminister) samt Kenneths Forslund (ordförande i utrikesutskottet) inför 

Januari 2017.  

 

Ett samarbete med Folkuniversitet har etablerats och vi har anmält vår kommitté till skolans 

studiecirkel- samt kulturevenemangsverksamhet för att kunna erhålla statsbidrag. Utbetalning 

av bidrag bör ske under början av 2017.  

 

Under årets gång har vi, av flera olika anledningar, dessvärre inte arbetat tillsammans med en 

aktiv grupp av föreningsmedlemmar utan istället tagit hjälp av föreningens 

styrelsemedlemmar då vi har arrangerat föreläsningar. Vi har även upplevt en ekonomisk kris 

inom föreningen i stort vilket har drabbat vår kommitté hårt. Exempelvis har vi varit tvungna 

att tacka nej till föreläsare på grund av detta. Vi planerade en FN-panel men på grund av 

panel-deltagarnas höga ersättningskostnader kunde vi inte genomföra föreläsningen. Även vår 

paneldebatt om Syrien drabbades av föreningens ekonomiska situation. Vi föreslår att 

framtida kommitté planerar tänkta föreläsningar i samråd med kassören samt med mycket god 

framförhållning. Att söka stipendier för att utöka budgeten samt samarbeta med andra 

föreningar för att eventuellt minska de egna kostnaderna kan vara en god ide.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att årets verksamhet har fungerat bra, budgetåtstramningar 

till trots. Vi har lyckats hålla en hög nivå på inbjudna föreläsare samt levererat i snitt en 

föreläsning varannan vecka. Kommunikationen mellan PR och föreläsnings-kommitten har 

fungerat väl och vi har även använt oss av Göta Studentkår som har hjälpt till att sprida våra 

event via olika kanaler. För att i framtiden säkra en bra föreläsningsverksamhet är det viktigt 

med god kommunikation mellan kommitteerna, särskilt mellan Föreläsnings-kommitten, PR 
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samt kassören, bra planering, fler kända föreläsare samt en grupp av aktiva 

föreningsmedlemmar som kan lasta av och hjälpa kommitten i deras operativa arbete.  
 
 
EVENT 
Filmklubben 
Eventkommittéen har under verksamhetsåret 2016 fortsatt arrangera regelbundna 
dokumentärfilmvisningar. De har arrangerats i regel varannan vecka i hörsal Dragonen, 
främst på onsdagar men även på tisdagar i de fall som det har krävts. Ett sådant exempel är 
inför det amerikanska valet som tog rum på en tisdag inför vilket filmen An unreasonable 
man visades. Under 2016 har ca 13 filmvisningar arrangerats. Majoriteten av dessa har 
visats i samarbete med föreningens licensierade filmdistributör Cinema Politica men 
enstaka filmer har även visats i samarbete med andra fristående organisationer såsom 
Cultures ofResistanceNetwork och WorldwideDocumentaries, Inc.  
 På filmvisningarna har några filmer stått ut där My Brooklyn, WeWere Children, Not My Life 
och den tidigare nämnda filmen An Unreasonable Man. Dessa filmer var de filmer som drog 
mest publik, men överlag under hela verksamhetsåret har det varit svårt att dra publik. 
Publikantalet har varierat stort. De sämsta visningarna drog inte mer än 4 besökare medan 
de bästa visningarna kunnat dra runt 15-25 besökare. Den bästa visningen för året var när 
vi hade filmvisningen i samband med den amerikanska valvakan, vilket antagligen var en 
bra idé. Årets sämsta filmvisning i besökarantal var precis innan jullovet och sammanföll 
därmed med en period då våra medlemmar är upptagna med mycket annat i form av både 
studier, julhandlande och resor hem inför jul. Detta var ett problem som upplevdes bland 
alla kommittéerna.Ifall event skall arrangeras under denna period behöver det finnas en 
medvetenhet om att extra marknadsföring är nödvändig. 
När det kommer till filmfestivaler så uteblev det helt under vårterminen. Under 
höstterminen var en filmfestival inplanerad för helgen 17-18 december. På grund av 
försenad filmförsändelse från Cinema Politica var filmfestivalen tyvärr tvungen att bli 
uppskjuten till helgen 14-15 januari. Filmfestivalen kommer vara på temat sociala rörelser 
och täcka sociala rörelser inom flera olika teman. 
 
Studieresan 
Under verksamhetsåret 2016 anordnades två resor av evenemangskommittén. 
Vårterminens resa bar av till Washington D.C., USA och höstterminens destination var 
Budapest, Ungern.  
  
Washington D.C. 
Vårterminens resa gick till Washington D.C. och ägde rum den 16-20 maj. Målet med resan 
var att undersöka och få större förståelse för det kommande presidentvalet, USA:s 
försvarspolitik och utrikespolitik i allmänhet. Vi hade en stark resegrupp bestående av åtta 
personer från olika universitetsprogram, och vi alla hjälptes åt att planera resan och dess 
möten innan vi gav oss iväg. När vi kom till Washington D.C. började vi med ett givande möte 
på Svenska Ambassaden och fortsatte sedan veckan med vanligtvis två möten om dagen. 
Andramötenvideltogpåvar med Amnesty International, The Diplomat, The John Hopkins 
University, Center for Arms Control and Non-Proliferation, Stimson Centre, The Centre for 
Responsive Politics och Cato Institute.Alla möten bidrog till att vi fick en bättre förståelse 
och nya kunskaper om de ämnen vi kommit till Washington D.C. för att lära oss mer om. 
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Förutom de dagliga mötena försökte vi förkovra oss i stadens politiska liv och dess historia 
genom att bl.a. gå på en guidad tur på Kapitolium, gå på öppna behandlingar i Senaten och 
besöka de olika minnesmonumenten som är utspridda över staden. 
 
Budapest 
För att arrangera höstterminens resa lades först annonser ut i respektive ansvarigs klass-
sida och facebook-sida där personer för höstterminens reseprojektgrupp söktes. Den kom 
att bestå av först fyra personer, varav en sedan hoppade av. Tillsammans kom vi fram till 
resemålet Budapest och ansökte om Prins Carl Gustafs Stipendium som vi dessvärre inte 
fick. Uppgifterna delades upp så att någon kollade upp lämpliga flyg, en annan boendet och 
en tredje kollade upp organisationer. Temat sattes till att handla om flyktingproblematiken i 
Ungern, samt hur detta påverkade relationen till EU och andra länder. Därefter hade vi en 
allmän ansökningsprocess för resan där posters hängdes upp i skolan och annonserades på 
UFs sida. Vi fick slutgiltigt en resegrupp på 9 personer. Eftersom det mesta med boendet och 
flyget redan var planerat så hade de nya medlemmarna i uppgift att kolla upp olika 
organisationer man kunde besöka, vad man kunde göra på fritiden, och vilka muséer man 
kunde besöka.  
 
Gruppen åkte till Budapest mellan 6 – 10 december. Väl där arrangerades sex möten totalt 
och vi fick dessutom en rundtur av Corvinus universitetet. Organisationerna/institutionerna 
vi besökte var i tur och ordning: 1) Corvinus Universitetet där vi närvarade på en 
föreläsning ”Contemporary Hungarian Politics”, 2) International Organization for Migration 
in Budapest, 3) Svenska Ambassaden i Ungern, 4) The Mahatma Gandhi Human 
RightsOrganization, 5) UNHCR Regional Representative for Central Europe och slutligen 6) 
The Hungarian HelsinkiCommittee. Vi fick tyvärr inte tag på någon organisation som 
specifikt jobbade med journalistik eller någon ungersk politiker, möten som vi gärna hade 
inkluderat i resan.  
 
 
Övrig information om kommitténs arbete under vårterminen 
Andra event förutom filmvisningarna och resan som vi anordnade var kick-off:erna som vi 
hade på tre olika datum på tre olika fakulteter. Vi besökte Handelshögskolan, 
Sprängkullsgatan och Campus Linné. Eventet ’Minister för en dag’ planerades och skulle 
genomföras i april för både medlemmar och för olika gymnasieskolor – det senare 
tillsammans med ’Gymnasieprojektet’ – men det tvingades ställas in på grund av en för svag 
anmälan till detta event.  
 
Övrig information om kommitténs arbete under höstterminen 
Vi har haft kommittémöten varje vecka, även om något oregelbundet så har de ofta varit på 
måndagar. Dessa generella möten har bara bestått av de ansvariga för 
evenemangskommittén, eftersom vi inte riktigt hade aktiva medlemmar förutom de två som 
hjälpte oss att arrangera Budapest-resan. Gällande resegruppen i sig, så hade vi tre möten 
där nästan alla 9 medlemmar var närvarande och aktivt engagerade. Uppgifter delades ut till 
alla. Inför nästa verksamhetsår planeras en filmfestival på temat sociala rörelser, och är 
tänkt att hållas 14-15 januari. 
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UTBLICK 
Under budgetåret 2016 har fyra nummer av Utblick publicerats, samtidigt har hemsidan 
uppdaterats löpande med nya artiklar. Den största utmaningen detta år har varit att 
utvecklatidningens utseende i en mer inbjudande och läsvänlig riktning för att nå ut till fler 
läsare och görabåde tidningen och UF Göteborg mer synliga i offentligheten. Mikael Hemlin 
och Sara Lindströmhar tillsammans varit chefredaktörer, med Mikael Hemlin som ansvarig 
utgivare. Både Mikael ochSara har suttit med i styrelsen under hela räkenskapsåret. 
 
Runt tio skribenter åt gången har varit aktiva medlemmar av redaktionen under årets gång. 
Vårtmål har varit att skapa en öppen och fri arbetsprocess genom att ge skribenterna 
möjlighet attskriva så ofta och så mycket de vill. Det har även funnits stor frihet vad gäller 
val av ämne attskriva om då de teman vi valt har varit breda. Skribenterna har även kunnat 
välja om de vill skrivapå svenska eller engelska. Vi har under våra möten fokuserat på att 
diskutera pågåendeinternationella frågor och hur dessa bäst kan presenteras i text. 
 
Ett viktigt mål har varit att utveckla tidningens utseende. Vi ändrade formatet från A5 till A4 
ochbetonade vikten av att göra tidningen mer läsvänlig med avseende på layout till Unni 
Toivola somdesignat alla nummer under året. Detta resulterade i en ljusare, mer färgfull 
tidning med merinbjudande framsidor. 
 
Under året gavs två nummer ut under vårterminen och de sista två under höstterminen. 
Fyra olikateman har presenterats under året med titlarna: #1: Democracy - Outof fashion? 
#2: The DividedStates ofAmerica #3: Exit #4: (In)security. Temat för nummer 1 och 
nummer 4 bestämdes avredaktionen tillsammans. Temat för nummer 2 och 3 bestämdes av 
chefredaktörerna. Målet harvarit att genom dessa olika teman reflektera den internationella 
samtiden. 
 
I början av arbetet med varje nummer hölls redaktionsmöten varje vecka. Dessa möten har 
ihuvudsak ägnats åt att diskutera artikelidéer. Efter en första deadline fick skribenterna 
individuellfeedback av chefredaktörerna. Skribenterna fick sedan två till tre veckor på sig att 
färdigställaartikeln. Under denna fas i arbetet hölls för det mesta inga möten, utan 
skribenterna fick tid attarbeta på egen hand. Efter en sista deadline korrekturlästes alla 
artiklar. Det första numretkorrekturlästes av chefredaktörerna med hjälp at Lydia Liljegren. 
De tre sista numrenkorrekturlästes enbart av chefredaktörerna. Layout-designern deltog i 
möten i början avarbetsprocessen och bidrog med sina idéer. Mot arbetets slut hölls 
individuella möten medchefredaktörerna. Alla fyra nummer designades av Unni Toivola. 
 
Första, andra och tredje numret var på 32 sidor, det tredje numret var på 36 sidor. Alla 
nummertrycktes i 1000 exemplar, varav 300-400 exemplar skickades ut till UF Göteborgs 
medlemmar. 
 
Resterande exemplar distribuerades av redaktionen på olika offentliga platser i Göteborg. 
Allanummer trycktes i A4-format i full färg. 
 
För att skapa en närmare relation till våra läsare arrangerades två releasefester på 
Litteraturhuseti samarbete med Folkuniversitetet. Syftet var att ge våra läsare chansen att 
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träffa skribenternaoch diskutera artiklarna. Evenemangen blev mycket uppskattade även 
om de flesta besökareredan hade en koppling till föreningen. 
 
För att vidhålla ett nära samarbete med föreningen betonade vi möjligheten för de 
andrakommitteerna att marknadsföra sig i tidningen, något som främst utnyttjades av 
Lecture- ochMUN-kommitten, dessutom publicerades ett brev från föreningens ordförande 
(“Letter from thepresident”) i varje nummer. 
 
Förutom de artiklar som publicerades i tidningen gavs flera artiklar ut på hemsidan. 
Hemsidananvändes som en plattform för de artiklar som inte var kopplade till tidningens 
teman, och våraskribenter kunde därför skriva mer fritt om andra ämnen som intresserade 
dem. Hemsidan haräven varit en tillgång för skribenter som exempelvis befunnit sig 
utomlands och inte kunnat delta iredaktionens arbetsprocess. Mikael Hemlin har under året 
fungerat som webbredaktör med visshjälp från Sara Lindström vid korrekturläsning. 
 
 
MODEL UNITED NATIONS 
Årets höjdpunkter var återigen de två internationella MUN-konferenserna som vireste till 
som delegation. I mars skickade vi vår mest omfattande delegation någonsin, med 13 
delegater som åkte till KULMUN i Leuven, Belgien. Tre personer ur delegation vann till och 
med individuella priser i slutet av konferensen (1 för bästa delegat, 2 
hedersomnämnanden).Precis som 2014 och 2015 reste vi till MUNmö-konferensen i Malmö 
i november. Där var UF Göteborg representerat av 11 delegater, samt ordförande för 
kommittén, som också var ordförande för Säkerhetsrådet vid konferensen. Denna konferens 
var en stor succé, och åtta pris utdelades, varav fyra tilldelades oss (2 för bästa delegat, och 
2 för bästa talare). Utöver detta hade vi individuella delegater från vår kommitté som deltog 
vid konferenser i Finland och Oslo på eget bevåg. 
 
Prestationerna som gjordes under konferenserna är endast ett bevis på det goda arbete som 
utförts i vår kommitté under årets gång. Under 2016 höll vi i åtta lokala simuleringar och 
fyra “trainings”. Under våra simuleringar, debatterades ett brett spektrum av ämnen från 
olika FN-kommittéer till EU:s institutioner, och även USA:s senat, och gav medverkarna en 
god inblick i internationella relationer - en insikt som är svår att få genom vanliga studier. 
Under våra “trainings” övade vi på att debattera genom olika övningar som oftast inte var 
kopplade till ämnen inom internationella relationer. 
Utöver detta organiserade vi i oktober för första gången någonsin en simulering med 60 
gymnasieelever på Göteborgs högre samskola. Simuleringen fokuserade på hållbar turism. 
Alla elever och lärare som deltog uppskattade mycket eventet, även om det var en del 
småmissar som skedde, främst på grund av att det var första gången vi gjorde något 
liknande. Om deras scheman har utrymme för det, är lärarna mycket intresserade av att ha 
en till simulering under vårterminen. 
Kommittén sammanträdde oftast varje måndag för att diskutera och planera kommande 
simuleringar “trainings” och övriga aktiviteter, särskilt de stora konferenserna som hålls 
varje termin. Förutom detta hade vi regelbundet sociala event för kommittén (t.ex. 
knytkalas) för att stärka gruppkänslan. 
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Marknadsföring och PR 
Eftersom vår kommitté är mer beroende on aktivt deltagande från våra medlemmar än vad 
andra kommittéer är, har vi lagt ned mycket energi på marknadsföring genom året. 
Medlemmar från vår kommitté närvarade på alla UF:s kick-off evenemang, såväl på våren 
som på hösten. Vi var också med på flera andra evenemang som UF Göteborg deltog i (t.ex. 
mässor). 
Utöver detta höll vi i mars och september egna event för folk som vill lära känna kommittén. 
I detta ingick fika-möten och workshops för att introducera regler om hur det går till inom 
MUN. Ytterligare marknadsföring gjordes genom bland andra: mailutskick som gjordes via 
personal på Göteborgs universitet som arbetar med program relaterade till internationella 
relationer; publiceringar i Facebook-grupper (särskilt i ERASMUS-grupper) för att nå 
utbytesstudenter som inte har väletablerat nätverk ännu; samt tryckta affischer som sattes 
upp i december. 
Under året har vi också skapat en ny logga och öppnat upp ett nytt instagram-konto. 
Tillsammans med den befintliga MUN Facebook-sidan (vars gilla-markeringar fördubblades 
under 2016), har detta hjälpt oss att komma i kontakt med folk som är intresserade av MUN, 
samt andra MUN-grupper runt Europa. Detta har även bidragit till att bygga på UF Göteborg. 
Viktiga publiceringar var såklart alltid delade på UF:s huvudsida också.  
Sedan april är vi registrerade som en studiecirkel vid Folkuniversitetet, vilket ger oss ett 
ekonomiskt tillskott som kan användas för konferenser utomlands av nästa års kommitté. Vi 
har också lov att skriva ut våra affischer där helt gratis. 
 
Framtidsutsikt 
Vi är helt övertygade om att de nya ledamöterna för kommittén kommer att fortsätta det 
arbete som utförts de två senaste åren med regelbundna simuleringar och “trainings”, då 
detta har visat sig mycket framgångsrikt. För att även säkerställa kommitténs kontinuitet, 
hoppas vi att de kommer att lyckas med rekryteringen av många nya kommitté-medlemmar 
under vårterminen. Många av de befintliga medlemmarna kommer att antingen avsluta sina 
studier i juni, eller åka tillbaka till sina respektive hemuniversitet efter ett år utomlands i 
Sverige.  
Om budgeten tillåter borde möjligheten att åka på en andra konferens under vårterminen 
undersökas, detta skulle då utöka det totala antalet konferenser till tre. 
Vi skulle även vilja att vårt goda samarbete med UF Malmö fortskrider. Ett bra sätt att 
tillgodose detta är att liksom 2015 anordna en gemensam simulering, utöver att delta vid 
MUNmö 2017. På grund av olika anledningar inom både UF Göteborg och UF Malmö, kunde 
inte detta göras under 2016. Om det är genomförbart skulle en sådan mini-konferens även 
kunna innefatta andra skandinaviska MUN grupper (t.ex. Stockholm, Uppsala och Oslo), och 
därför vara första steget till att etablera en större konferens i Göteborg. 
 
 
PUBLIC RELATIONS (PR) 
Intern kommunikation  
Under hösten har PR kommittéen fått en aktiv medlem utöver ledamöterna för PR. Det 
huvudsakliga arbetet i kommittéen har hittills omfattat ett par möten där vi har diskuterat 
hur vi kan utöka och förbättra kommitéens arbete. Vi har diskuterat om vi skulle bedriva 
ytterligare kampanjarbete för föreningen genom att till exempel dela ut flygblad på valda 
platser och tider för att uppmärksamma vad vi gör. Det mest framstående fokus för 
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kommittéen har varit framtagningen av idéer för gymnasieprojektet- “HighSchool Project”, 
där vi pratat om att arrangera workshops och seminarier med teman som knyter 
utrikespolitiska frågor till kurser eller ämnen elever är involverade i.  
 
Kommittéen har skapat en Facebookgrupp och önskar att få fler medlemmar under år 2017 
för att komma på fler idéer kring hur vi ytterligare kan marknadsföra föreningen. 
Kommunikation både inom kommittéen och med andra kommittéer och ledamöter har 
skötts genom Facebook, mail och fysiska möten. För att fortsätta på ett inkluderande spår 
har vi använt engelska som arbetsspråk. 
 
Extern kommunikation - marknadsföring, nyhetsbrev, affischer och HighSchool Project 
 
Spionen skrev en artikel om UF Göteborg och även om Utblicks releasefest.  
 
Sedan början av år 2016 har vi haft möjlighet att visa event på Göta studentkårs TV-
skärmar. Efter ett möte med Handelshögskolan om TV-skärmar och affischer kan vi sätta 
upp affischer på Handelshögskolan om vi har deras logo och en stämpel på dem. Vår strategi 
har varit att välja event som är attraktiva för studenter på Handelshögskolan (ekonomi, 
försvarsfrågor, nationella politiker, etc.). Vi har också fått en plats i Göta guiden under 
hösten.  
 
PR kommittéen har närvarat vid två event under hösten tillsammans med andra kommittéer 
för att marknadsföra UF. Vi hade ett informationsbord på Demokratisatsningens event 
“Flytta på er!”, som fokuserade på inflytande på demokrati hos unga. Vi delade ut tidningar, 
pratade om nyhetsbrevet och presenterade UF Göteborg på scenen för andra organisationer 
och deltagare. På internationella dagen på Handelshögskolan presenterade vi föreningen.  
 
I styrelsen bestämdes det att skicka ut nyhetsbrevet på torsdagar för att ge våra 
prenumeranter en insikt i vad som kommer hända följande vecka. Vissa veckor skickades 
nyhetsbrevet ut på fredagar eller lördagar beroende på när föreningen erhöll all information 
och kunnat fastställa tid och plats för särskilda event. Vi har även gjort reklam för 
möjligheten att gå med i olika kommittéer i vissa nyhetsbrev. Nyhetsbrevets utseende har 
varierat beroende på hur många event vi har haft, men vi har strävat efter att använda 
liknande element för att få till en rutin och för att göra nyhetsbrevet läsarvänligt.  
 
Vi har fått stadig respons på nyhetsbrevet och på Facebook har vi fått fler följare och 
synlighet (vi har just nu nästan 2200 “gilla”-markeringar). Detta har varit våra huvudsakliga 
plattformar för marknadsföring online. Inför event har vi vid behov utöver att marknadsföra 
föreningen på Twitter, Instagram och Facebook, samt nyhetsbrevet, skapat affischer för 
olika event. Hemsidan har även uppdaterats med information om event. Vi beslutade att 
skapa en mall för våra affischer, för att få kontinuitet och så att medlemmar genast ska 
känna igen en UF-affisch.  
 
Under år 2016 har fokus kring HighSchool Project legat på att etablera kontakt med olika 
lärare. Under hösten har PR haft kontakt med en kontaktperson på Donnergymnasiet som vi 
ska träffa i januari år 2017 för att prata om möjligheter till ytterligare samarbete.  
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Slutligen har PR varit ansvarig för att ladda upp information om ansökan till styrelsen 
vårterminen år 2017. Vi lade upp information om valen på sociala medier och hemsidan och 
delade eventet på Facebook. Information om valen skickades även ut innan ansökningar 
öppnades via nyhetsbrevet.  
 
 
UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE (UFS) 
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 
2016. 
 
Efter 2016 års utvärdering av Almedalen och Utrikespolitiska Konvent har UFS genomfört 
en del ändringar i projekt- och uppdragsbeskrivningar, för ett effektivare och mer anpassat 
arbete.  
 
 
I inledningen av UFS mandat-period beslöt sig förbundsstyrelsen att utöka samarbeten med 
ambassader; syftet är att ge medlemsföreningarna större möjligheter för framtida 
medlemsaktiviteter. Därför har Internationella utskottet för UFS påbörjat ett långt 
strategiskt samarbete med ett tiotal ambassader. Fram tills årsskiftet har cirka fem 
ambassader visat stort intresse för detta projekt.  
 
 
Under 2016 har UFS haft en väl genomförd FORUM helg i Malmö och Utrikespolitisk konvent 
i Lund med fokus på migration. Nästkommande FORUM helg har planerats och kommer att 
äga rum i Uppsala mellan 11-12 februari 2017.  
 
 
I syfte för att förbättra förbundets ekonomi så har UFS inlämnat en ansökan om 
verksamhetsstöd till Folke Bernadotteakademien, som ämnar till att bekosta en större del av 
Förbundets centrala kostnader under 2017. Ansökan omfattar ett bidrag till samtliga 
verksamhetsområden, till en total summa om 490 00 SEK. Verksamhetsstödet skulle, om 
ansökan helt eller delvis godkänns, frigöra stora delar av förbundets totala omsättning för 
andra ändamål.   
 
EKONOMISK RAPPORT 
Utrikespolitiska föreningen i Göteborg har haft en skakig ekonomi under året, och avslutar 
2016 med minusresultat. Föreningens ekonomiska situation är i behov av medel då år 2016 
inga stipendier antogs. Nedan följer en redogörelse för föreningen intäkter, utgifter, resultat 
och kapital.  
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Intäkter      Intäkter år 2016 
   
MUCF bidrag vt    42 816 kr  
MUCF bidrag ht    42 816 kr 
Forum Syd bidrag     8 806 kr 
Medlemsavgifter och entré    23 182 kr 
  
Utrikespolitiska institutet     0 kr 
Folkuniversitetet    1 000 kr 
Totalt      118 602 kr  
 
Året avslutades med 268 medlemmar, medlemsavgiften för medlemmar sattes till 50 kr av 
årsmötet 2016 med undantag för gymnasieungdomar som kunnat teckna gratis 
medlemskap. De två studieresor som genomförts under året finansierades av 
deltagaravgifter.  
 
 
Utgifter     Utgifter år 2016
    
Central      12 137 kr  
Evenemang      5 614 kr 
Lecture     21 890 kr 
PR      14 766 kr 
Utblick      67 538 kr 
Washingtonresan    3 000 kr 
Budapestresan    2 500 kr 
Georgienresan (återbetalning av utlägg)  3 600 kr 
MUN     17 303 kr 
       
Totalt      148 348 kr 
      
     
Föreningen är i tvist med tryckeriet som kommer medföra sina kostnader framöver. Här vill 
den avgående styrelsen rikta ett extra tack till alla aktiva medlemmar och föreläsare som 
bidragit, genom att tex att delta på film kvällar och hjälpa till med styrelsen.  
 
RESULTAT      
 - 29 728 kr  
 
 
 
Resultat 
Föreningen fick ett negativt resultat med 15 689, 32 kr.  
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Kapital   Kontanter   Plusgiro&  Skulder Totalt 
Sparkonto    

 
 
Vid årets början    0 kr   108172 kr    0 kr 
  108172 kr 
Vid årets slut  4200 kr  15055 kr        -15689 kr  3566 kr 
 
 
Under 2016 gick föreningen med stor förlust, vilket bör undvikas i framtiden. Flera faktorer 
bidrog till detta: 1) Vi blev återbetalningssyldiga de delar av Forum syd-bidraget som blev 
över från förra årets styrelse; 2) Vi behövde även betala tillbaka de pengar vi var skyldiga de 
medlemmar som åkte till Georgien under hösten 2015; 3) Vi fick mindre pengar från Forum 
syd än vanligt på grund av ett misstag som begåtts av den tidigare UFS-styrelsen - alla 
medlemsföreningar fick mindre pengar; 4) Bidraget från MUCF var lägre än 2015 då 
medlemsantalet var mindre än 2014. Å andra sidan fick vi under 2016 in mer pengar från 
event och medlemskap, vilket är en positiv utveckling. Föreningen startade också ett 
samarbete med Folkuniversitetet genom att skapa studiecirlar: Föreläsningskommittén, 
Utblick och MUN har alla tre startat studiecirklar. Pengarna betalas ut retroaktivt baserat på 
antalet möten varje studiecirkelhar haft. Det mesta av pengarna är upplupna men inte 
använda så de kan användas under 2017. 
 
Året slutade på 425 medlemmar, medlemsavgiften låg på 50 kr, som beslutat på årsmötet 
2016 - med undantag av gymnasiestudenter som fick gratis medlemsskap. De två 
studieresorna som anordnades finansierades till största del av deltagarna själva. 
 
Föreningen var i tvist med tryckeriet åtta45 angående Utblicks sista nummer, och tvisten är 
nu löst. Fakturan för det numret betalades under 2017.  
 
Den avågende styrelsen tackar särskilt alla aktiva medlemmar och föreläsare som 
medverkade, exempelvis genom att delta vid filmvisningar och bistod med hjälp i styrelsens 
arbete.  
 
 
 


