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Sammanfattning av 2007 
 

De två senaste åren har präglats av högre kontinuitet i föreningens styrelse än på länge. Under 

2007, liksom under föregående år, satt i princip hela styrelsen kvar under hela 

verksamhetsåret. Detta har medfört att styrelseledamöterna har hunnit komma in mer i sina 

roller och vi har tillsammans i styrelsen kunnat genomföra mer långsiktiga förändringar och 

investeringar. Vi har påbörjat en större satsning på nyrekrytering och vi har utformat 

ansvarsbeskrivningar för de olika styrelseposterna, ett arbete som kommer att fortsätta under 

2008. En klar förbättring för arbetet och föreningens ansikte utåt var den nya hemsidan. Den 

gjorde att vi kunde uppdatera nyheter och annan information som vi tidigare inte hade kunnat 

ändra på.  

 

Programgruppen har arbetat hårt hela året och satt ihop ett spännande och aktuellt 

föreläsningsprogram. Näst intill alla de som var aktiva i programgruppen under våren 

försvann inför höstterminen på grund av utlandsstudier och praktik. Programgruppen fann sig 

plötsligt i en ovanlig situation, helt utan aktiva. Det blev ett tungt lass att dra för de 

sektionsansvariga men mot slutet på höstterminen var gruppen återigen fylld av engagerade 

och intresserade medlemmar. 

 

Extra stipendiepengar gjorde att vår Utblicksredaktion kunde göra tidningen ännu mer 

imponerande och innehållsrik. Vi hade också möjlighet att trycka upp tidningen i fler 

exemplar för att kunna dela ut den som reklam för föreningen till alla vi kunde tänka oss var 

intresserade. 

 

2007 var också året då föreningen genomförde en resa till MR-dagarna i Stockholm, var med 

och arbetade på Global forum och utvecklade samarbetet med Utrikespolitiska förbundet 

Sverige till att bli än mer givande. 

 

Som ordförande vill jag ta tillfället i akt och tacka er alla som har ingått i styrelsen under året. 

Ni har gjort ett fantastiskt jobb och ert engagemang är beundransvärt. Jag hoppas att ni 

kommer att få nytta av era erfarenheter från UF i framtiden. 

Ett stort tack till alla och lycka till! 

 

Elin Jakobsson 

Ordförande 2007 

 
Föreningen 
 
 

Organisation och styrelse 

 

Föreningens styrelse består av ansvariga för de olika sektionerna tillsammans med 

ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och UFS-ansvarig. Styrelsen har varit ett 

forum för diskussion kring arbetet i de olika föreningarna och för utveckling av föreningen. 

De sektionsansvariga är ansvariga för att föra ut information från styrelsen till sektionerna och 

fortsätta arbetet där. I praktiken har det dock bara funnits övriga aktiva i programgruppen och 

i Utblicks-redaktionen, i PR-, IT och evenemangssektionen har arbetet utförts av 

representanterna i styrelsen. 
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Styrelsepost Våren 2007 Hösten 2007 

Ordförande Elin Jakobsson Elin Jakobsson 

Vice ordförande Fredrik Larsson Fredrik Larsson 

Kassör Sanna Petersson Sanna Petersson 

Sekreterare Maria Svänero Maria Svänero 

Programansvariga Ali Eghtedari Ali Eghtedari 

 Marie-Louise Karlsson Kristina Lidén 

Evenemangsansvariga Niklas Hill Niklas Hill 

 Ilir Isofaj - 

Utblicksredaktörer Josephine Freje Simonsson Josephine Freje Simonsson 

 Sofia Benholm - 

PR-ansvarig William Kellgren William Kellgren 

IT-ansvarig Fredrik Moberg Fredrik Moberg 

UFS-ansvarig Fredrik Larsson Fredrik Larsson 

 
     

Ekonomi 

Sanna Petersson berättar 

 

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg har under 2007 haft en fortsatt god ekonomi. Under 

året har föreningens intäkter främst bestått av stipendier från Folke Bernadotte (34 000 kr för 

våren och 30 000 kr för hösten), Forum Syd (53 000 kr), FFS (3 000 kr), Berghaus 

donationsfond (2 000 kr) samt en ersättning från mässan Global Forum (15 000 kr), vid vilken 

ett antal av föreningens styrelse och medlemmar medverkade som volontärer. 

 

Under året förbättrades upplagorna av Utblick, och därmed har också den största utgiften 

under 2007 varit tryck av tidskriften. Främst har finansieringen av tidningen utgjorts av 

stipendiet från Forum Syd. En annan stor investering föreningen har gjort är inköp av en roll-

up samt två skyltar, vilka ska användas vid föreningens föreläsningar.  

 
 

Sekreterare 

Maria Svänero berättar 

 

Under året som gått har jag ansvarat för UF Göteborgs medlemsregister. Föreningens  

medlemsantal är i stort sett oförändrat jämfört med 2006. Verksamhetsåret 2006 hade 

föreningen 127 medlemmar, varav 28 stycken var permanenta medlemmar. För närvarande 

(januari 2008) har UF Göteborg 101 betalande medlemmar. Utöver dessa har föreningen ett 

trettiotal så kallade permanenta medlemmar. Inom den kategorin återfinns hedersmedlemmar, 

bibliotek samt andra UF-föreningar, dvs. adressater som finns med i vårt medlemsregister 

utan att ha löst medlemskap i föreningen. I förra årets verksamhetsberättelse redovisades de 

permanenta medlemmarna i det totala medlemsantalet, vilket gör att förra årets medlemsantal 

ser ut att vara något högre än för 2007. I själva verket har UF Göteborg ökat sitt medlemstal 

med två medlemmar sedan 2006. 

 

På grund av att vi vid förra årsmötet gick över från halvårs/helårsmedlemskap till 

terminsmedlemskap har vi under 2007 haft två olika system i rullning. Sedan januari 2008 är 

dock det gamla systemet utfasat. Under hösten har vi även uppdaterat våra 

medlemsregisteringsrutiner eftersom UFS har efterfrågat uppgifter som ålder och kön. 

Uppgifter som vi inte hade fört in tidigare.  
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Under 2006 hade jag stora problem med medlemregistret, då det kontinuerligt uppstod 

problem när medlemsregistret skulle exporteras, vilket orsakade problem när 

medlemstidningen skulle skickas ut till medlemmarna. För att komma till rätta med det här 

problemet har jag manuellt fört över det gamla medlemsregistret till en excelfil. 

  

I samband med satsningen på Utblick i våras, då föreningen försökte att nå ut till en större 

målgrupp med hjälp av medlemstidningen, skapade jag tillsammans med bland annat Utblicks 

redaktion en adresslista med flera hundra potentiella annonsörer. Eftersom sekreteraren är 

ansvarig för medlemsregistret har jag hjälpt Utblicksredaktionen med att skicka ut tidningarna 

till medlemmarna. Tidigare har vi själva varit tvungna att gå till postkontoret för att posta 

tidningarna till medlemmarna. Under 2007 bytte vi dock tryckeri samtidigt som föreningen 

fick ett bidrag från Forum Syd som skulle gå till en informationskampanj. Bidraget gjorde att 

Utblick kunde tryckas upp i en större upplaga än tidigare. Tack vare den stora upplagan och 

att vi bytte tryckeri har medlemstidningen de senaste gångerna kunnat postas från tryckeriet. 

 

I egenskap av sekreterare har jag varit mötessekreterare under alla styrelsemöten med 

undantag av ett då Marie-Louise Karlsson var mötessekreterare. Det hölls fem möten under 

våren och fem möten under hösten. Det har varit mitt ansvar att se till att protokollen skrevs ut 

i två exemplar och sedan undertecknades av ordförande, justeringspersoner och mig själv.  

 

Tillsammans med Sanna, vår kassör, har jag suttit i kassan på torsdagsföreläsningarna och 

antecknat antal besökare samt fört in nya medlemmar i registret. De flesta av våra medlemmar 

löser medlemskap vid en föreläsning. Det är dock möjligt att betala in via postgiro. När så har 

skett har Sanna vidarebefordrat medlemmarnas kontaktuppgifter till mig. 

 

Som sekreterare har jag varit ansvarig för besöksstatistiken. Det genomsnittliga besöksantalet 

under våren var ca 38. Motsvarande siffra på hösten var ca 33. Antalet besökare har varit 

lägre än under 2006 då det genomsnittliga besöksantalet var 45 på våren och 50 på hösten. 

Besöksstatistiken redovisas här. 

 

Datum  Nya med.  Gamla 

med. 

Bet. Aktiva  Totalt  

Våren 2007  Halvår Helår      

2007-02-01  1 1 8 7 7 34  

2007-02-08  6 4 11 22 7 50  

2007-02-15  1 2 10 31 6 50  

2007-02-22  1 0 3 8 8 20  

2007-03-01  3 2 15 46 4 70  

2007-03-08  0 3 12 5 5 25  

2007-03-15  4 0 10 4 6 24  

2007-03-22  1 1 15 17 5 39  

2007-03-29  0 0 7 17 6 30  

2007-04-12  2 1 6 31 9 49  

2007-04-26  0 0 12 11 8 31  

2007-05-03  5 0 6 7 7 25  

2007-05-10  2 0 13 31 6 52  

Sammanlagt: 26 14  237  499  

Genomsnitt

: 

    18  ca 38  
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Datum  Nya med.  Gamla 

med. 

Bet. Aktiva Totalt 

Hösten 2007  Halvår Helår     

2007-09-06  5 7 8 24 5 49 

2007-09-13  3 4 12 13 5 37 

2007-09-20  2 3 6 7 2 20 

2007-09-26  1 2 6 6 5 20 

2007-10-04  1 3 23 25 5 57 

2007-10-11  0 1 5 5 4 15 

2007-10-18  0 2 10 2 3 17 

2007-10-25  0 2 12 14 5 33 

2007-11-01  0 2 10 17 3 32 

2007-11-08  0 2 11 9 4 26 

2007-11-15  0 3 9 17 4 33 

2007-11-22  0 2 17 30 4 53 

2007-11-29  0 1 5 7 5 18 

2007-12-06  0 4 12 34 5 55 

Sammanlagt: 12 38  210  465 

Genomsnitt     15  ca 33 
 

 
 

Utrikespolitiska förbundet Sverige  (UFS) 

Fredrik Larsson berättar 

 

2007 har varit ett händelserikt år inom UFS på många sätt, dock främst relaterade till 

arbetsformer och den grundläggande strukturen på förbundet. 

 

Den 10 juni inleddes det första styrelsemötet med det nyvalda presidet och styrelsen i 

Stockholm och främst arbetsformer, bidragsansökningar och det utrikespolitiska konventet 

diskuterades. Ytterligare två styrelsemöten hölls under året och förutom de ovan nämnda 

frågorna drevs bland annat en grafisk profil och förbundets hemsida. 

 

Även en förbundsstämma hölls i slutet av oktober där ett antal beslut togs för att stödja 

förbundets utveckling och många av de projekt styrelsen drivit. 

 

Forum för erfarenhetsutbyte inom UF rörelsen har etablerats och långsamt börjat fungera. Ett 

antal nomineringar till uppdrag inom LSU har gjorts av styrelsen, det har även arbetats med 

rutiner för dessa uppdrag. Det har startats ett samarbete med Föreningen för 

Utvecklingsfrågor som främst syftar till att nå ut bättre med den lokala verksamheten. Inför 

det utrikespolitiska konventet 2008 har riktlinjer angets och ansvariga tillsats. Även ett 

samarbete med Utrikesbloggen har inletts och förhoppningsvis skall det bära frukt under 

2008. 

 

Avslutningsvis kan sägas att UFS är i startfasen och att året gått åt främst till att bygga upp 

nödvändiga strukturer för det fortsatta arbetet. Förhoppningsvis skall mer påtaglig verksamhet 

kunna komma mer i fokus allt eftersom arbetet fortskrider. Inte minst kan lokalföreningarna 

se fram emot mer erfarenhetsutbyte, konventet och pengar från förbundet om det får sökta 

bidrag.  
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Sektionerna 
 

Program 

Ansvariga: Ali Eghtedari (vår och höst 2007), Marie-Louise Karlsson och Kristina Lidén (vår 

och höst 2007, respektive)  

 

Program våren 07 

Ali Eghtedari berättar 

 

 1 Februari: Akademikerns roll i internationella konflikter: Att vara fredsforskare i 

kampen mot kärnvapen -:- Stellan Vinthagen 

 8 februari: Domesticeringen av krig i en globaliserande värld - Krigen i våra TV-rutor 

-:- Kristina Riegert 

 15 februari: Ett humanitärt uppdrag i Darfur- Mirakel och misär mitt i förödande 

konflikt -:- Katja Wallander 

 17 februari: Vi har bara en jord -:- Hans Blix 

 22 februari: GMO - förhindrar svält eller skapar problem? -:- Olof Olsson 

 1 mars: Vad ska vi göra med Världsbanken och IMF - reform eller nedläggning -:- 

Kenneth Hermele, Arne Bigsten 

 8 mars: Vatten till salu - Marknadslösningar till världens vattenkris -:- Fredrik 

Segerfeldt 

 15 mars: Internationella brottmålsdomstolens första år - uppgifter, utmaningar och 

framsteg. -:- Håkan Friman 

 22 mars: Burma - En evig diktatur? -:- Jesper Bengtsson 

 29 mars: Genus och krig -:- Maria Stern 

 12 april: Politik och ekonomi i Brasilien -:- Margareta Winberg 

 19 april: Irans kärnkraftsprogram: ett hot mot internationell fred och säkerhet? -:- Said 

Mahmoudi 

 26 april: Världens modernaste land - Att sälja en bild av Sverige -:- Olle Wästberg 

 3 maj: Det framtida klimatet en utmaning för en hållbar utveckling -:- Frances Sprei 

 10 maj: EU:s gemensamma jordbrukspolitik - En global utvecklingsfråga -:- Maud 

Johansson 

 

Under vårterminen gick allt enligt planerna, terminens kalendarium blev fullbokad och alla 

föreläsningar arrangerades utan problem. Jag fann stora fördelar att dela ansvaret med Marie-

Louise Karlsson under våren, att vara två ansvariga för programsektionen gjorde arbetet mer 

flexibelt och kvaliteten högre.   

 

Program hösten 07 

Kristina Lidén berättar 

 6 september: Kina ur ett säkerhetsperspektiv – Tom Hart, professor vid 

Handelshögskolan Stockholm 

 13 september: Globala miljöproblem och deras inverkan på internationella relationer 

– Tomas Sterner, professor vid Handelshögskolan Göteborg 
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 20 september: Svensk handel med Mellanöstern – Per Saland, Ambassadör, 

Utrikesdepartementet 

 27 september: Internationell Narkotikahandel - Anders Stolpe, polisen 

 4 oktober: Den Burmesiske Demokratirörelsen 1988-2007 – Per Lundberg, forskare 

School of Global Studies Göteborg 

 11 oktober: Ukrainas val – Jan Arell, utrikesreporter Göteborgs-Posten 

 18 oktober: Svensk exportkontroll – Andreas Ekman, generaldirektör Inspektionen 

för strategiska produkter 

 25 oktober: Zimbabwe – Birger Nordström, Afrikagrupperna 

 1 november: George W. Reinfeldt. American PR in Swedish Election – Brian Palmer, 

Torgny Segerstedt gästföreläsare Göteborgs universitet 

 8 november: Demokratisering – Hans Angé, forskare Stockholms universitet 

 15 november: Vad händer med Dawit Isaak? – Björn Tunbäck, SR, och Esayas Isaak, 

Dawits bror 

 29 november: Skumma skulder. Om hur låntagare slipper ansvar och fattiga får betala 

– Sven Elander, enheten för globala utvecklingsfrågor, Forum Syd 

 6 december: Valet i USA – Svante Karlsson, professor School of Global Studies 

Göteborg 

 10 december: Inför MR-dagen. Mod, Medvetenhet och Medverkan – samarbete med 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), International Society for 

Human Rights (ISHR), Röda Korset, Göteborgs FN-förening, Amnesty.  

 

Programmet under hösten 2008 presenterade tyvärr nästan enbart medelålders manliga 

föreläsare, med undantag för samarbetet inför MR-dagen. Det fanns en kvinnlig föreläsare 

som avbokade och blev ersatt av en manlig föreläsare. Det fanns också ont om föreläsare med 

annan bakgrund än svensk. Det är alltså tydligt att sektionen och föreningen i stort måste göra 

tydligt för de aktiva en explicit rättvis fördelning av föreläsare.  

 

Under hösten 2008 fattades det aktiva i sektionen på grund av att många slutade samtidigt 

under våren. Det var därför mycket jobb för de två sektionsansvariga, som var de enda aktiva 

i sektionen under terminen, speciellt då det skedde vissa avbokningar av föreläsare och då det 

fanns datum att fylla. Bristen på aktiva resulterade också i att det fanns lite tid över för 

rekrytering. Under höstens gång kontaktades sektionen av personer som var intresserade av att 

bli aktiva och först i december fanns det återigen folk. Dessa personer kom alltså inte att bli 

engagerade i 2007 års verksamhet utan först till våren 2008. Det är alltså tydligt att sektionen 

och föreningen måste fortsätta i sin strävan att förbättra och utöka rekryteringsarbetet. 

 

Den nya gruppen av aktiva (8 stycken för närvarande) har inför åren 2009 nästan fyllt schemat 

för torsdagsföreläsningar, och har dessutom också planerat in ett antal lunchföreläsningar på 

institutionen för globala studier, med målet att kort (30 minuter) presentera aktuella 

internationella företeelser såsom val, konventioner, konferenser osv. Detta för att göra 

föreningens arbete ”mer synligt i dagsljus”, för att öka möjligheterna att rekrytera nya 

intresserade, för att göra reklam för verksamheten, och självklart för att nå föreningens 

övergripande syfte.  

 

I övrigt har sektionen inte planerat några större förändringar av arbetssätt. Det som diskuterats 

är att skriva ner specifika arbetsuppgifter i ett slags ”kontrakt” (liknande som diskuterats för 

styrelsemedlemmar) för att tydliggöra de aktivas roll, ansvar och rättigheter i sektionen. Det 

har också påpekats vikten av att ha klara deadlines inför varje sektionsmöte; dels för att det 

http://www.utrikespolitiskaforeningen.se/?p=7
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har sagts vara lättare att vara aktiv på detta sätt – både för sektionsansvariga och aktiva -, men 

också för att säkra att alla aktiva känner sig värdefulla. Under de senaste programmötena 

(december samt januari 2008) har protokoll förts som sedan skickats ut till sektionsaktiva, och 

reaktionerna har varit positiva då det har underlättat att se vad som bestämts. Arbetet har 

kunnat delas upp och det fortgår bra. Inför årsmötet har också kandidater till nya 

programansvariga nominerats ur den nya gruppen av aktiva. Atmosfären är positiv inför det 

kommande året. 
 

Utblick 

Ansvariga: 

Josephine Freje Simonsson (chefredaktör och ansvarig utgivare fram till årsskiftet) 

Sofia Benholm (biträdande redaktör fram till hösten 2007) 

Henric Karlsson (ny chefredaktör efter Josephine - blivande ansvarig utgivare för år 2008, då 

Josephine slutar) 

Helena Krantz (ny biträdande redaktör, efter Sofia) 

 

Josephine och Henric berättar: 

"Utblick - för inblick i världen" har under 2007 utvecklats ordentligt både då det gäller 

innehåll och form. Siktet är fortfarande inställt på att ge utrymme åt det bortglömda i 

världspolitiken, såsom ignorerade kriser, u-länder och sedan länge av omvärlden övergivna 

frågor. Bland annat har vi intervjuat stora namn som Hans Blix och gjort djupdykning i Iraks 

smutsiga oljeaffärer. För första gången har vi haft möjligheten att trycka vår tidskrift helt i 

färg, vilket varit ett lyft för layouten. 

 

Målsättning och prestation: 
Under år 2007 fick Utblick ekonomiskt stöd från Forum Syd som gjorde det möjligt för oss att 

nå ut till en större målgrupp, samt satsa på fyrfärg. Tidningens layout har förbättrats och 

redaktionen tycker det är extra roligt att jobba för Utblick nu när slutresultatet blir så fint. Vårt 

mål under år 2007 har varit att nå ut till en större målgrupp, gärna från andra grupper i 

samhället än den typiskt akademiska och svenska. Vårt mål har också varit att få igång en 

produktion för annonsförsäljning, samt att effektivisera arbetet i redaktionen. Dessa mål har vi 

nått, även om vi alltid kommer arbeta med att hitta nya vägar för att göra Utblick ännu bättre.  

 

Målgruppen har ökat genom att vår upplaga nästan har fyrdubblats. Förutom UF:s 

medlemmar i Göteborg, får nu även en rad institutioner, föreningar och medier vår tidskrift 

direkt i lådan. Vi har även fått med skribenter från andra bakgrunder än den typiskt svenska, 

vilket har gett Utblick ännu mer internationell prägel. Bland annat gjorde  vår reporter Samir 

Bezzazi en gripande intervju med göteborgaren Alvaro Foresti som flytt Pinochet - Utblick nr 

1:07. Och i årets andra nummer bjöd vår reporter Josipa Kesic läsarna på en resa till Sarajevo 

- för att uppmärksamma hur staden har rest sig ur askan efter kriget. Vi har också fått en 

insiktsfull artikel från vår spansktalande reporter Igor Arboleda Quilaqueo, om journalisternas 

ständiga kamp för yttrandefrihet och överlevnad i Colombia.  

 

Tyvärr har vi bara kommit ut med två nummer under år 2007. Detta beror på att hela 

redaktionsledningen är i en överlämningsfas. Sofia Benholm var tvungen att sluta på grund av 

jobb på SVT Agenda, och Josephine Freje Simonsson har samma dilemma med sitt nya jobb 

på SVT Debatt. Nya redaktörer är Henric Karlsson, som bland annat jobbar på Göteborgs-

Posten. Och biträdande redaktör Helena Krantz, frilansjournalist. Vi har suttit ner tillsammans 

med redaktionen och skrivit ner.  
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Under hösten hade vi ett nummer på gång, men eftersom fokus låg på att sätta in de nya 

redaktörerna i arbetet och att hitta nya vägar för finansiering har vi väntat med numret - som 

istället trycktes tidigt under år 2008. Vi ville också ge möjligheten för de nya redaktörerna att 

ägna sig åt planeringsarbete och planer för framtiden så vi får en kontinuerlig och hållbar 

produktion. 

 

När det gäller annonsförsäljning har vi inte hittat någon som är beredd att ta på sig ansvaret, 

men däremot har föreningar och institutioner börjat kontakta oss – utan att vi har gått ut med 

någon direkt kampanj. I första numret år 2008 har vi en helsidesannons från institutionen för 

Globala studier, på Göteborgs Universitet. Vi är mycket laddade för år 2008 då vi hoppas få 

igång annonsförsäljningen helt.   

 

Utblicks webbtidning 

Under 2006 gick Utblick samman med UF:s före detta nättidning Världsbild som resulterade i 

att Utblick nu utkommer både som papperstidning och nättidning. Utblick.org har fungerat 

som ett forum, där så väl nya som gamla artiklar läggs upp. Det har också utsätts en ny 

webbredaktör: Nämligen biträdande redaktör Helena Krantz. Det är hon som har 

huvudansvaret för webbtidningens framtida utformning. 

 

Sidan som webbdesignern Daniel Lindmark hjälpte oss att sätta upp har dock haft tekniska 

problem. Och Daniel har tyvärr inte haft den tid som krävs för att komma i ordning med dessa 

problem. Istället har vår nya IT-ansvarige Fredrik Moberg i samråd med Helena Krantz börjat 

titta på alternativ och hållbara lösningar. När det är klart återgår vi till att uppdatera sidan med 

små korta nyheter - samt artiklar från vår papperstidning.  

 

Det är mycket roligt att flera läsare har kontaktat oss genom att de hittat Utblick på nätet, vi 

har också fått förfrågningar om prenumerationer och annonsplats genom att ha webbtidningen 

så vi är positiva till utblick.orgs framtid.  

 

Redaktion: 

Redaktionen består i dagsläget av ett 30-tal mer eller mindre aktiva. Vi har också ökat andelen 

utrikeskorrespondenter vilket är väldigt spännande. Ett viktigt tillskott i redaktionen är 

fotografen och skribenten Johan Persson som gett oss underbara bilder och spännande texter.  

 

Ett annat roligt tillskott är att vi har börjat med gästskribenter. Bland annat har den kända 

utrikesfrilansaren Görrel Eseplund skrivit en krönika, och författaren och journalisten Andreas 

Karlsson har bidragit med ett politiskt reportage från Serbien inför valet.  

 

Ett viktig steg har varit att anlita ännu en korrekturläsare, Lisa Persson, vilket avlastar så väl 

vår ursprungliga korrekturläsare Malin Askerlund som redaktörerna.  

 

Vi är ett gott gäng där alla bidrar med idéer och tankar som ständigt utvecklar Utblick.  

 

Innehåll 
I nummer ett hade vi bland annat ett spännande reportage från Jerusalem. Vår 

utrikeskorrespondent Pim Bendt tog oss med till gränsposterna en tidig morgon för att följa 

palestiniernas frustration och de israeliska soldaternas vånda. Ett annat utrikesreportage var 

från Serbien, där frilansjournalisten Andreas Karlsson gjorde en vass analys av landets 

framtid. Vi skrev också om miljömedvetenheten i USA, slaget om oljan i Irak, arbetet med att 

rädda Victoriasjön, samt om World Social Forum i Afrika. På kultursidan hade vi en 



Verksamhetsberättelse 2007 

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg 

 12 

överblick över Afrikansk film, samt en internetguide över intressanta tidskrifter och 

alternativa informationskällor etc. etc. 

 

I nummer två testade vi att ha ett tema. Och det var inget litet tema: "Rädda världen". Vi ville 

lägga fokus på hopp och framtidstro, i en tid då löpsedlarna täcks av skräckscenarion och 

hopplöshet. Bland annat gjorde vi ett reportage om två unga tjejer i Göteborg som tog saken i 

egna händer och startade en klädbutik med ekologiskt odlade kläder, och schysta villkor för 

arbetarna. Vi hade även en intressant krönika om "rädda världen" och Hans Blix gav en 

exklusiv intervju med sin syn på framtiden etc. etc.  

 

Form 

Ett av våra mål under 2006 var att hela tidningen skulle tryckas i färg vilket vi har lyckats 

med. Tidningen ser mycket mer professionell ut nu och vi har fått många komplimanger - 

även om det fortfarande är lång väg till perfektion. Vi tror det är viktigt att hålla fast vid de 

bitar i layouten som funkat, men samtidigt inte vara rädda för att testa nytt. I nummer 1:2008 

har den nya redaktören Henric Karlsson varit tongivande i layouten och satt en personlig 

prägel på tidningen, vilket vi ser fram emot.  

 

Utskick och tryck 

Vårt fortsatta samarbete med Göteborgs Länstryckeri har givit gott resultat. Vi får snabb och 

personlig service och stort engagemang från personalen. Istället för att själva adressera och 

stämpla alla tidningar gör nu trycket detta direkt. Det enda vi behöver fixa är en adresslisa. 

Väldigt praktiskt, samt mer kostnadseffektivt. Utblick skickas nu även till en rad större 

medier, så som Fokus, DN och SVT Agenda, samt till en rad frivilligorganisationer så som 

Rädda Barnen, Amnesty och Röda Korset. Vi skickar även tidningen direkt i lådan till en rad 

skolor och universitet i Göteborgsområdet, fokus ligger på utbildningar med internationell 

inriktning, och miljöanknytning. 

 

Som påpekades i våra tidigare verksamhetsberättelse ligger det på redaktörernas bord att göra 

tidning, men på sekreterarens att sköta utskicket (med portofrågor, klisterlappar etc.). Nu 

slipper sekreteraren porto-biten, utan skickar istället bara en Excel-fil med adresser vilket är 

väldigt praktiskt. Det behövs dock större engagemang från alla aktiva i UF att hjälpa till att 

dela ut tidskriften. Alla har gått med på att ta 50 ex att dela ut på exempelvis kaféer, 

ungdomsgårdar, ålderdomshem och föreningar i sitt lokalområde vilket vi hoppas ytterligare 

ska bredda vår målgrupp och vårt medlemsantal.  

 

Tankar från år 2007: 

Det har varit ett oerhört spännande år och pengarna från Forum Syd har hjälpt oss att nå ut till 

en bredare målgrupp. De fina numren i fyrfärg kommer också hjälpa oss oerhört i vårt arbete 

med att sälja annonser. Vi har kunnat dela ut gratis ex till en rad intresserade, vilket har 

fungerat som bra PR för såväl Utblick som för UF.  

 

Nu kan vi visa att vi har en god produktion som det är värt att annonsera i. Första numret år 

2008 är fullt av reportage som alla har ett syfte: ge inblick i världen. Vi är laddade till tusen 

och vill tacka alla som har hjälpt till under året! 
 

 

PR 

William Kellgren berättar: 
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När jag tog över som ansvarig för PR-arbetet i föreningen i januari 2007 så var 

överlämningstiden ganska så kort. Jag fick vetskap om det arbete som skedde i form av 

affischering och mailutskick innan kommande föreläsningar och arrangemang. I övrigt så låg 

PR-sektionen ganska så nere, det jobb som alltså skedde var det absolut nödvändigaste. 

 

Under vårterminen 2007 så utvecklades tyvärr inte arbetet så värst mycket. Vi såg till att 

synas på fler institutioner än innan i form av våra affischer, samt att vi lade ut kalendarier och 

infoblad på de institutioner där det fanns plats. Vi syntes dock på några externa arrangemang, 

där de två stora var Filosofiska Fakulteternas Studentkårs (FFS) välkomst för nya studenter 

samt ett samarrangemang med socialdemokraterna där bl.a. Hans Blix talade. 

 

Inför höstterminen 2007 så förändrades PR-arbetet drastiskt. Under senvåren/sommaren hade 

PR-ansvarig tillsammans med programansvarige och ordföranden dragit upp riktlinjerna för 

hur höstens PR-arbete skulle se ut och genomföras. Den stora förändringen gentemot tidigare 

terminer var att denna gång skulle vi gå ut och presentera oss i olika klasser i samband med 

kursstarter. Detta var också något vi gjorde och det fick ett bra genomslag, nu var inte längre 

bara ”en affisch på anslagstavlan”. 

 

Vi genomförde det på så sätt att vi skickade ut en förfrågan/presentation till studierektorerna 

på de flesta institutionerna på Göteborgs Universitet. Många accepterade och bjöd in oss, de 

flesta avsatte speciellt tid för våra presentationer. En del institutioner tackade dock nej med 

motiveringen att det inte tilltalade deras ämnesområden. 

 

De flesta av dem som tackade ja ansåg att föreningen bedrev en viktig och relevant 

verksamhet och ville gärna fördjupa samarbetet i framtiden. En studierektor tog till och med 

och lade ut länken till vårs hemsida på kursportalen för sin institution. 

 

Det vi ville uppnå med vårt arbete var dels att synas bland studenterna, men också att 

universitetets personal kommer ihåg oss när det kommer till olika sociala arrangemang på sin 

institution. Detta är något som hänt, nu får vi inbjudningar från en del institutioner helt 

automatiskt, vilket är glädjande. Vi har också inlett ett fördjupat samarbete med de olika 

delarna av FFS, så att vi syns och blir tillfrågade när de har olika arrangemang. 

 

Under min tid som ansvarig för den här sektionen hoppas jag att jag fått igång ett ramverk 

som gör att det är lättare för nästa person som tar över, dvs att man inte behöver uppfinna 

hjulet en gång till. 
 
 

Evenemang 

Niklas Hill berättar: 
 

Evenemangsektionen var under verksamhetsåret konfronterat med en del svårigheter. Största 

problemen var att det inte fanns någon tidigare verksamhet att anknyta till samt ett avhopp ur 

sektionens aktiva arbete. Hela arbetet fick således utföras av en enda person. 

 

Sektionen lyckades dock med att organisera en resa till MR-dagarna, Nordens största forum 

för mänskliga rättigheter, i Stockholm, vilken blev UF:s första resa sedan flera år tillbacka 

och en stor framgång. Genom kontakter med Utrikespolitiska föreningarna Stockholm och 

Södertörn kunde alla deltagare få sovplatser hos privatpersoner och slapp betala dyra 

vandrarhem. Tack vare bidrag från FFS behövdes endast en ganska liten egenavgift tas ut. 
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MR-dagarna  lede till många värdefulla kontakter både för föreningen och för enskilda 

medlemmar. 

 

Vidare har sektionen genomfört två studiebesök. Hos Göteborgs-Posten träffade vi 

utrikeschefen Peter Andersén . På amnestys distriktskontor pratade vi med Katarina Bergehed 

som är amnestys nationella kampanjsamordnare. Såsom utvärderingen visade tyckte 

deltagarna att dessa evenemang var givande. 

 

Utöver den folkbildande verksamheten har sektionen även haft hand om några evenemang av 

mer social karaktär, som t.ex. UF:s traditionsenliga våravslutning i Slottsskogen 

 

IT 

Fredrik Moberg berättar 

 

* Vår domän, utrikespolitiskaforeningen.se, är nu korrekt registrerad, med uppdaterad 

kontaktinformation. 

* Vi har byggt en ny hemsida , på ny plattform, som skall göra det lättare för fler att hålla 

sidan uppdaterad 

* Vi har skaffat epostadresser, @utrikespolitiskaforeningen.se, till styrelsen och alla 

sektioner. 

* Vi har tecknat avtal med en professionell operatör för epostlistor, för att säkra kvaliteten på 

våra epostutskick. 

 

Samarbete och stöd 
 

Tack för gott stöd, bidrag och frukbart samarbete: 

 

 Göteborgs Universitet 

 Folke Bernadotte 

 Forum Syd 

 Global Forum 

 Världskulturmuséet 

 Göteborgsposten 

 Hotell Vasa 

 Freddy Magnusson 

 Anne Engström 

 Alla föreläsare 

 Alla medlemmar 
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Ekonomisk redovisning 2007-01-01 – 2007-12-31 
 

Föreningens finansiella ställning 2007-01-01 

Plusgiro:   37.820,86 

Nordea:    16.088,57 

Kassa:           351,20 

Summa:  54.259,63 

 

Inkomster  Utgifter  

Bidrag Folke Bernadotte 64 000,00 Fordran Bella G 3 598,00 

Bidrag Forum Syd 53 000,00 Föreläsningar VT 19 697,14 

Bidrag Berghaus 2 000,00 Föreläsningar HT 22 587,50 

Bidrag FFS 3 000,00 Utblick, två nummer  56 700,00 

Ersättning Global Forum 15 000,00 Porto Utblick 1 307,00 

Inträdesintäkter VT 4 740,00 PR 13 133,00 

Inträdesintäkter HT 3 700,00 Hemsidan 684,00 

Medlemsavgifter VT 3 500,00 Kontorshyra  13 651,00 

Medlemsavgifter HT 4 160,00 Avgift LSU 2 000,00 

Ränta 06 (Kapitalkonto) 110,05 Styrelseverksamhet 2 907,50 

Övrigt                      3,00 SAIA (resor) 9 208,00 

  MR-dagarna medlemsförmån 2 640,00 

  Årskostnad 2006 PG Nordea 400,00 

  Övrigt (prenumerationer, 

programmöte, kontorsmaterial och 

inredning STUDS) 

3 355,00 

SUMMA: 153 213,05 SUMMA: 151 868,64 

 

 

Föreningens finansiella ställning 2007-12-31 

Plusgiro:   38 215,22 

Nordea:    16.391,47 

Kassa:           3707,7 

Summa:  58 313,92 

 

 

Göteborg 08-01-16 

Sanna Petersson 

Kassör UF 2007 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Då revisionen inte är fullständig vid tiden för årsmötet 2008 yrkas härmed att styrelsen för 

2007 beviljas ansvarsfrihet i det fall att revisorn inte har några anmärkningar på bokföringen 

från detta år. Slutlig revisionsberättelse bifogas verksamhetsberättelsen så snart den är 

färdigställd.  

 
 

 


