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SAMMANFATTNING	  AV	  ÅRET	  SOM	  GÅTT	  
	  
2013	  var	  ett	  utmanade	  och	  händelserikt	  år	  för	  Utrikespolitiska	  föreningen	  i	  
Göteborg.	  På	  grund	  av	  åldersfördelningen	  bland	  våra	  medlemmar	  år	  2011	  blev	  vi	  
i	  år	  utan	  statsbidrag	  till	  ungdomsföreningar.	  Trots	  detta	  kan	  vi	  se	  tillbaka	  på	  det	  
bredaste	  aktivitetsutbudet	  på	  flera	  år	  inom	  föreningen.	  Medlemsantalet	  har	  ökat	  
med	  hela	  34	  %	  sedan	  fjolåret,	  något	  vi	  är	  mycket	  glada	  över.	  Nedan	  är	  några	  av	  
höjdpunkterna	  under	  året	  som	  gått.	  	  

Föreläsningar.	  Föreläsningarna	  har	  under	  året	  utgjort	  föreningens	  
kärnverksamhet	  och	  majoriteten	  av	  våra	  medlemmar	  har	  anslutit	  sig	  i	  samband	  
med	  att	  dessa.	  Vi	  har	  under	  året	  bland	  annat	  haft	  glädjen	  att	  få	  välkomna	  EU-‐
kommissionär	  Cecilia	  Malmström,	  f.d.	  FN	  ämbetskvinnan	  Inga-‐Britt	  Ahlenius.	  

Evenemang.	  Ett	  stort	  intresse	  för	  dokumentärfilmsvisningar	  har	  gjort	  att	  vi	  
under	  året	  kompletterat	  filmklubbens	  visningar	  med	  filmfestivaler	  med	  fullsatta	  
visningar.	  Den	  nystartade	  traditionen	  av	  utlandsresor	  förstärktes	  med	  två	  
resedelegationer	  under	  året,	  som	  besökt	  Köpenhamn	  och	  Istanbul.	  	  

Medlemstidningen	  Utblick.	  Fyra	  nummer	  av	  Utblick	  har	  utgivits	  i	  1500	  ex.	  
under	  året.	  Dessa	  har	  sänts	  hem	  till	  samtliga	  medlemmar	  och	  även	  distribuerats	  
på	  campus	  och	  till	  lokala	  caféer.	  Nya	  artiklar	  varje	  vecka	  har	  även	  publicerats	  på	  
utblick.org.	  

PR.	  Vi	  har	  under	  året	  som	  gått	  fått	  möjligheten	  att	  välkomna	  många	  nya	  
medlemmar	  till	  våra	  aktiviteter.	  Vi	  har	  nått	  ut	  genom	  fler	  klassbesök	  vid	  
höststarten,	  ett	  veckovist	  nyhetsmail,	  facebook,	  posters	  och	  vår	  hemsida.	  
Ufgbg.se	  har	  fått	  ett	  stort	  lyft	  under	  året,	  tillsammans	  med	  en	  ny	  logotyp	  och	  
grafisk	  profil.	  	  

Utrikespolitiska	  Förbundet	  Sverige.	  	  Tack	  vare	  vårt	  nationella	  samarbete	  har	  
våra	  medlemmar	  fått	  tidningen	  Internationella	  Studier	  hemskickad,	  platser	  på	  
Utrikespolitisk	  konvent	  2013	  i	  Linköping	  och	  billigt	  boende	  för	  Almedalsveckan.	  

Ekonomi.	  Ekonomiskt	  stöd	  från	  Göteborgs	  Universitet,	  Folke	  Bernadotte,	  Forum	  
Syd,	  Berghaus,	  Letterstedtska	  och	  Göta	  Studentkår	  
har	  tacksamt	  emottagits	  och	  ekonomin	  är	  i	  balans.	  

Övriga	  uppdrag.	  Årsmötet	  2013	  gav	  styrelsen	  i	  
uppdrag	  att	  utse	  en	  internationell	  student-‐
representant.	  Styrelsen	  utsåg	  Ermelinda	  Kanushi.	  

Den	  avgående	  styrelsen	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  
alla	  ideellt	  arbetande	  medlemmar,	  föreläsare	  och	  
samarbetspartners	  som	  tillsammans	  gjort	  detta	  år	  
möjligt!	   	  

Året	  i	  siffror	  
Medlemmar	  VT	  2013	   544	  
Medlemmar	  HT	  2013	   626	  
Utgivningar	  av	  Utblick	   	  	  	  	  	  4	  
Föreläsningar	   	   	  	  30	  
Filmvisningar	   	   	  	  20	  
Styrelsemöten	   	   	  	  13	  	  	  
Intäkter	  	   	  	  165	  981	  kr	  
Årets	  resultat	   	  	  	  	  	  	  	  4	  167	  kr	  
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FÖRTROENDEVALDA	  
	  

Styrelsen	  vårterminen	  2013	   	  

Ordförande	  Lovisa	  Möller	  	  

Vice	  ordförande	  Saga	  Khaghani	  

Sekreterare	  Marielle	  Edström	  

Kassör	  Carl-‐Magnus	  Fürst	  

Representant	  UFS	  Lovisa	  Fransson	  

Ansvariga	  Föreläsningskommittén	  Tove	  Thunander	  &	  Elina	  Härmä	  

Ansvariga	  Evenemangskommittén	  Anna-‐Karin	  Larsson	  &	  Adam	  Josefsson	  

Ansvariga	  PR-‐sektionen	  Elin	  Ahlberg	  &	  Julia	  Lindholm	  

Chefredaktörer	  Utblick	  Jonas	  Eriksson	  &	  Jenni	  S.	  Lindberg	  

Webbredaktör	  Filip	  Svensson	  

	  

Styrelsen	  höstterminen	  2013	  	  

Ordförande	  Lovisa	  Möller	  	  

Vice	  ordförande	  Eva	  M.	  Johansson	  

Sekreterare	  Marielle	  Edström	  

Kassör	  Carl-‐Magnus	  Fürst	  (t.o.m.	  november)	  

Representant	  UFS	  Linnea	  Wik	  

Ansvariga	  Föreläsningskommittén	  Tove	  Thunander	  &	  Elina	  Härmä	  

Ansvariga	  Evenemangskommittén	  Anna-‐Karin	  Larsson	  &	  Anna	  Eken	  

Ansvariga	  PR-‐sektionen	  Elin	  Ahlberg	  &	  Nika	  Johansson	  

Chefredaktörer	  Utblick	  Jonas	  Eriksson	  &	  Jenni	  S.	  Lindberg	  

Webbredaktör	  Filip	  Svensson	  
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Valberedning	  2013	  	  

Matilda	  Wallmon	  

Emma	  Backman	  

Emili	  Börjesson	  

Adjungerade	  medarbetare:	  

Hanna	  Wolfbrandt	  

Moa	  Frodin	  Gruneau	  

	  

Verksamhetsrevisorer	  2013	  	  

Emma	  Backman	  

Emili	  Börjesson	  

	  

Ekonomisk	  revisor	  2013	  	  

Anne	  Engström	  
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FÖRELÄSNINGSKOMMITTÉN	  
	  

Verksamhetsåret	  2013	  har	  tydligt	  skiljt	  sig	  åt	  mellan	  vårterminen	  och	  
höstterminen,	  med	  relativt	  stora	  ändringar	  i	  programutformningen.	  Vi	  bestämde	  
redan	  i	  början	  av	  året	  att	  minst	  50	  %	  av	  föreläsningarna	  skulle	  hållas	  på	  
engelska,	  för	  att	  locka	  en	  större	  internationell	  publik.	  Detta	  mål	  har	  vi	  lyckats	  
med.	  	  	  	  	  

Antalet	  aktiva	  i	  kommittén	  har	  svängt	  från	  endast	  ett	  fåtal	  under	  våren	  till	  
uppemot	  20	  st	  under	  hösten.	  Som	  ansvariga	  har	  vi	  försökt	  att	  få	  så	  många	  som	  
möjligt	  att	  engagera	  sig	  i	  arbetet	  och	  att	  ansvara	  för	  föreläsningar,	  för	  att	  få	  hela	  
kommittén	  att	  känna	  sig	  delaktig	  i	  programutformningen.	  Även	  nationaliteten	  på	  
de	  aktiva	  har	  ändrats	  drastiskt,	  med	  numera	  en	  stor	  del	  aktiva	  utbytesstudenter	  
och	  internationella	  studenter.	  

Vi	  som	  nya	  ansvariga	  tog	  över	  programmet	  i	  mitten	  av	  februari.	  Sammanlagt	  
anordnade	  vi	  20	  föreläsningar	  under	  våren,	  varav	  11	  var	  på	  engelska.	  14	  av	  
totalt	  30	  deltagare	  var	  kvinnor.	  Antalet	  föreläsningar	  var	  alltså	  stort,	  och	  trots	  
aningen	  ojämn	  fördelning	  under	  terminen,	  kompenserades	  luckorna	  väl.	  

Vårens	  mest	  välbesökta	  föreläsningar	  var	  Cecilia	  Malmström	  med	  151	  besökare	  
och	  Inga	  Britt	  Ahlenius	  med	  114	  besökare.	  Vår	  gemensamma	  önskan	  om	  mer	  
samarbete	  mellan	  kommittéerna	  ledde	  till	  Biståndsdagarna	  i	  mars,	  som	  bjöd	  på	  4	  
olika	  arrangemang	  under	  3	  dagar,	  där	  vi	  samarbetade	  med	  
evenemangskommittén.	  	  	  	  	  	  	  

Vi	  har	  fortsatt	  att	  samarbeta	  med	  andra	  aktörer	  under	  hela	  året,	  bl.a.	  med	  
Amnesty,	  Jordens	  Vänner	  och	  Gambiagruppen,	  och	  som	  ansvariga	  har	  vi	  även	  
velat	  etablera	  nya	  samarbeten	  och	  var	  därför	  redan	  i	  våras	  i	  kontakt	  med	  bl.a.	  
Handelshögskolans	  studentkår.	  Tillsammans	  ordnade	  vi	  i	  december	  
International	  Day,	  en	  dag	  med	  4	  föreläsningar	  om	  att	  jobba	  och	  verka	  i	  en	  
internationell	  miljö.	  Detta	  samarbete	  är	  menat	  att	  fortsätta	  under	  kommande	  år.	  
Inför	  våren	  2014	  väntar	  även	  samarrangemang	  med	  FN-‐föreningen	  och	  Göta	  
studentkår.	  Vi	  har	  också	  använt	  oss	  av	  Rättviseförmedlingen,	  med	  lyckat	  
resultat.	  Kommittén	  har	  dessutom	  sedan	  i	  våras	  ett	  muntligt	  prisavtal	  med	  
Smakfyllt	  Bröd	  &	  Butik,	  som	  gör	  lunchsmörgåsar	  av	  god	  kvalitet	  åt	  medlemmar	  
vid	  våra	  lunchföreläsningar.	  

För	  att	  få	  ett	  mer	  fast	  föreläsningsschema,	  och	  för	  att	  jämna	  ut	  arbetsbördan	  i	  
kommittén,	  röstade	  styrelsen	  i	  slutet	  av	  våren	  igenom	  ett	  förslag	  om	  att	  vi	  nu	  
skulle	  arrangera	  kvällsföreläsningar	  varannan	  torsdag	  istället	  för	  varje.	  
Lunchföreläsningar	  kunde	  sedan	  arrangeras	  när	  det	  fanns	  tillfälle.	  
Kvällsföreläsningarna	  skulle	  nu	  hållas	  på	  bestämda	  dagar	  då	  detta	  ansågs	  gynna	  
våra	  besökare.	  Vi	  valde	  även	  att	  tidigarelägga	  kvällsföreläsningarna,	  till	  kl	  16:30,	  
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men	  detta	  har	  dock	  varierat	  under	  hösten	  då	  vi	  ibland	  har	  behövt	  anpassa	  oss	  
efter	  föreläsarnas	  scheman.	  

Ämnesmässigt	  satsade	  vi	  nu	  på	  bredare	  ämnen	  och	  större	  namn,	  som	  kunde	  
tänkas	  locka	  en	  större	  publik	  till	  kvällsföreläsningarna,	  och	  mer	  smala	  och	  
specifika	  ämnen	  som	  lunchföreläsningar.	  Konceptet	  har	  lyckats	  då	  de	  flesta	  
kvällsföreläsningarna	  varit	  välbesökta,	  med	  ett	  genomsnitt	  på	  närmare	  70	  
besökare	  per	  föreläsning	  vilket	  är	  klart	  högre	  än	  under	  våren.	  

Under	  hösten	  har	  vi	  arrangerat	  10	  föreläsningar,	  varav	  5	  på	  engelska,	  men	  där	  
könsfördelningen	  tyvärr	  inte	  har	  varit	  tillfredsställande.	  	  

Höstens	  mest	  välbesökta	  arrangemang	  var	  en	  paneldiskussion	  om	  civilsamhället	  
och	  demonstrationerna	  i	  Turkiet,	  med	  100	  besökare.	  Hösten	  bjöd	  även	  på	  
flertalet	  andra	  välbesökta	  föreläsningar,	  bl.a.	  en	  lunchföreläsning	  med	  Henrik	  
Arnstad	  och	  en	  kvällsföreläsning	  med	  Deliang	  Chen	  om	  IPCC-‐rapporten.	  	  	  	  

Under	  höstens	  gång	  tyckte	  vi	  att	  kommittén	  kunde	  börja	  fundera	  på	  eventuella	  
utvecklingsmöjligheter.	  Detta	  blev	  starten	  för	  Model	  UN	  Club	  som	  arbetat	  fram	  
en	  strategi	  och	  en	  plan	  som	  kommer	  att	  förverkligas	  under	  våren	  2014.	  

Denna	  termin	  hade	  föreningens	  ekonomi	  förbättrats	  avsevärt	  och	  styrelsen	  
valde	  därför	  att	  enligt	  förslag	  från	  ordförande	  och	  föreläsningskommittén	  
återinföra	  de	  sponsrade	  middagarna	  med	  föreläsare.	  Inspirerade	  av	  
evenemangskommitténs	  pubkvällar	  efter	  filmklubbens	  visningar	  ville	  vi	  göra	  
middagarna	  till	  informella	  och	  öppna	  för	  alla	  föreningens	  medlemmar.	  Detta	  har	  
varit	  väldigt	  uppskattat	  både	  bland	  föreläsare	  och	  föreningsmedlemmar.	  	  	  
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EVENEMANGSKOMMITTÉN	  
	  

Filmklubben	  
Varannan	  vecka	  under	  verksamhetsåret	  har	  evenemangskommittén	  arrangerat	  
dokumentärvisningar	  i	  hörsal	  Dragonen,	  en	  lokal	  på	  Göteborgs	  universitet.	  Vi	  
har	  återigen	  förnyat	  vårt	  avtal	  med	  Cinema	  Politica,	  den	  organisation	  som	  förser	  
oss	  med	  licensavtal	  och	  filmer.	  Alla	  filmer	  är	  på	  engelska,	  eller	  med	  engelsk	  text,	  
vilket	  gör	  filmvisningarna	  populära	  bland	  utbytesstudenter.	  Visningarna	  är	  även	  
gratis	  för	  alla,	  vilket	  vi	  tycker	  fungerar	  som	  en	  bra	  inkörsport	  för	  nya	  
medlemmar	  till	  föreningen.	  Efter	  visningarna	  har	  vi	  en	  social	  aktivitet	  genom	  att	  
gå	  till	  en	  pub	  i	  närheten	  och	  diskutera	  filmen	  vi	  sett,	  något	  som	  brukar	  vara	  
uppskattat.	  

Vi	  har	  visat	  20	  stycken	  dokumentärer	  under	  året.	  Filmerna	  som	  har	  lockat	  mest	  
publik	  är:	  Marx	  Reloaded,	  A	  Whisper	  to	  a	  Roar,	  American	  Radical,	  H2Oil	  och	  A	  
People	  Uncounted.	  

Den	  senaste	  skedde	  i	  samband	  med	  Göteborgs	  Stadsmuseums	  romska	  
filmfestival,	  då	  en	  representant	  kom	  och	  berättade	  mer	  om	  detta.	  Under	  Global	  
Week	  samarrangerade	  vi	  en	  av	  filmvisningarna	  (dokumentären	  Heart	  of	  Sky,	  
Heart	  of	  Earth)	  med	  Göteborgs	  universitet	  	  

2013	  var	  startskottet	  för	  ett	  nytt	  koncept	  inom	  ramen	  för	  filmklubben	  –	  
nämligen	  dokumentärfilmsfestivaler.	  Den	  första	  arrangerades	  i	  februari	  och	  den	  
andra	  i	  oktober.	  De	  hölls	  under	  en	  helg,	  lördag	  och	  söndag,	  och	  var	  centrerade	  
kring	  ett	  specifikt	  tema;	  Human	  Rights	  respektive	  Security	  and	  Development	  in	  
the	  Middle	  East.	  Majoriteten	  av	  filmerna	  beställdes	  från	  Cinema	  Politica,	  men	  
även	  några	  specialbeställda	  filmer	  visades.	  Ett	  av	  de	  roligaste	  momenten	  under	  
festivalerna	  var	  när	  vi	  fick	  möjlighet	  att	  hålla	  en	  intervju	  via	  Skype	  med	  
regissören	  till	  en	  av	  filmerna,	  under	  båda	  festivalerna.	  	  

Den	  första	  filmfestivalen	  skedde	  i	  samarbete	  med	  Amnesty	  International	  medan	  
den	  andra	  var	  en	  del	  av	  vårt	  Istanbulprojekt.	  Under	  den	  sistnämnda	  bjöd	  vi	  in	  
olika	  intresseorganisationer	  för	  besökarna	  att	  mingla	  med	  under	  pauserna.	  
Försäljning	  av	  fika	  skedde	  även	  i	  pauserna.	  

Vi	  anser	  att	  detta	  koncept	  har	  varit	  en	  stor	  succé	  som	  vi	  hoppas	  kunna	  
återupprepa	  som	  ett	  fast	  inslag	  i	  evenemangskommitténs	  arbete.	  

Resorna	  

Köpenhamn	  
Vårterminens	  resa	  gick	  till	  Köpenhamn.	  21	  medlemmar	  deltog	  under	  resan	  som	  
varade	  från	  den	  2:a	  maj	  till	  den	  5:e	  maj.	  Vi	  besökte	  fyra	  organisationer	  på	  temat	  
A	  Nordic	  View	  on	  Development	  Aid.	  	  



 
 
 
 

                           

 
 

Utrikespolitiska Föreningen  
Götabergsgatan 17     
411 34 Göteborg 
www.utrikespolitiskaforeningen.se 
       

9	  

Resan	  gav	  en	  bra	  blandning	  av	  aktörer,	  då	  vi	  fick	  möjlighet	  att	  träffa	  
representanter	  från	  ett	  brett	  spektrum	  av	  organisationstyper,	  både	  överstatliga,	  
nationella	  samt	  civilsamhälleliga.	  Detta	  gav	  en	  väldigt	  intressant	  överblick	  över	  
det	  nordiska	  bistånds-‐	  och	  internationella	  utvecklingsarbetet.	  

Istanbul	  
Höstens	  fokus	  för	  evenemangskommittén	  var	  vårt	  Istanbulprojekt.	  Detta	  bestod	  
av	  en	  filmfestival,	  så	  som	  tidigare	  nämnts,	  en	  resa	  till	  Istanbul	  och	  en	  
paneldiskussion	  i	  samarbete	  med	  föreläsningskommittén.	  Temat	  var	  Security	  
and	  Development	  in	  the	  Middle	  East.	  

Alla	  delar	  arrangerades	  av	  projektets	  15	  deltagare,	  som	  också	  var	  med	  på	  resan.	  
Gruppen	  sattes	  ihop	  på	  slutet	  av	  vårterminen	  efter	  en	  ansökningsprocess.	  
Deltagarna	  delades	  in	  i	  grupper	  som	  antingen	  fokuserade	  på	  planeringen	  av	  
resan,	  filmfestivalen	  eller	  paneldiskussionen,	  men	  samarbetet	  sträckte	  sig	  även	  
över	  gruppindelningarna.	  Vi	  anser	  att	  denna	  typ	  av	  upplägg	  var	  mycket	  lyckat	  då	  
deltagarna	  blev	  direkt	  involverade	  i	  projektet,	  istället	  för	  att	  endast	  delta	  i	  en	  
färdigarrangerad	  resa.	  Detta	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  forma	  en	  sammansvetsad	  grupp	  
och	  förankra	  deltagarna	  i	  projektets	  utformning	  vilket	  ger	  ett	  bättre	  slutresultat.	  

Paneldiskussionens	  titel	  var	  Security,	  Civil	  Society	  and	  the	  Turkish	  state	  och	  blev	  
väldigt	  välbesökt.	  Det	  var	  tre	  panelister	  med	  olika	  bakgrunder	  vilket	  gav	  en	  
givande	  diskussion.	  Det	  är	  ett	  lyckat	  koncept	  att	  samarbeta	  mellan	  föreningens	  
kommittéer,	  som	  vi	  gjorde	  här	  tillsammans	  med	  föreläsningskommittén.	  

Resan	  gick	  av	  stapeln	  mellan	  den	  12:e	  och	  16:e	  november.	  Den	  bestod	  av	  tre	  
intensiva	  dagar	  av	  möten	  med	  sex	  organisationer	  samt	  en	  journalist	  och	  en	  
studentförening.	  

Vi	  mötte	  fyra	  NGO:s:	  Raoul	  Wallenberg	  Institute,	  kvinnoorganisationerna	  
Morcati	  och	  Kader	  och	  Helsinki	  Citizen’s	  Assembly.	  Vi	  mötte	  även	  Sveriges	  
generalkonsul	  Jens	  Odlander,	  samt	  Developing	  8	  som	  är	  ett	  mellanstatligt	  
ekonomiskt	  samarbetsforum.	  	  

Allmänt	  om	  kommittén	  

Vi	  har	  varit	  i	  genomsnitt	  fem	  personer	  på	  våra	  möten.	  Vi	  hade	  många	  
intresserade	  på	  informationsminglet	  i	  början	  av	  höstterminen,	  men	  inte	  så	  
många	  som	  slutligen	  dök	  upp	  på	  våra	  möten,	  trots	  mail-‐utskick.	  

Men	  vårt	  arbete	  har	  fungerat	  väldigt	  bra	  ändå,	  vilket	  våra	  lyckade	  evenemang	  
under	  året	  är	  bevis	  på.	  Vi	  är	  väldigt	  stolta	  över	  att	  ha	  arrangerat	  väl	  genomförda	  
och	  välbesökta	  evenemang	  under	  hela	  året.	  
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MEDLEMSTIDNINGEN	  UTBLICK	  
	  

En	  viktig	  utmaning	  för	  Utblicks	  redaktion	  under	  2013	  var	  att	  tillgodose	  
tidskriftens	  fortsatta	  utgivning,	  då	  föreningens	  ekonomi	  under	  året	  varit	  ansatt	  
och	  Utblick	  utgör	  den	  enskilt	  största	  utgiftsposten.	  Genom	  att	  vi	  sökt	  bidrag	  från	  
fonder	  och	  inlett	  ett	  samarbete	  med	  Folkuniversitetet	  har	  vi	  säkerställt	  
tidningens	  fortsatta	  utgivning.	  Det	  har	  även	  varit	  av	  stor	  vikt	  att	  minska	  
kostnaderna	  för	  att	  trycka	  tidningen,	  vilket	  vi	  gjort	  genom	  förhandlingar	  med	  
olika	  tryckerier	  samt	  byte	  av	  format,	  papper	  och	  färger.	  Sammansatt	  har	  detta	  
inneburit	  att	  kostnaden	  för	  att	  ge	  ut	  tidningen	  Utblick	  nära	  på	  halverats.	  

Under	  året	  har	  totalt	  4	  nummer	  av	  tidningen	  utgivits,	  varav	  två	  på	  vårterminen	  
och	  två	  på	  höstterminen.	  Varje	  tidning	  har	  inletts	  av	  en	  ledare	  skriven	  av	  
chefredaktörerna,	  samt	  innehållit	  inslaget	  ”Ordförande	  har	  ordet”.	  Utöver	  det	  
har	  artiklar,	  intervjuer,	  recensioner	  och	  reportage	  fyllt	  tidningens	  blad.	  Varje	  
nummer	  har	  haft	  ett	  tema,	  till	  vilket	  innehållet	  varit	  förankrat.	  Årets	  fyra	  olika	  
teman	  har	  varit:	  #1:	  Sex,	  #2:	  Science	  &	  Politics,	  #3:	  Colours,	  #4:	  Mind	  the	  Gap.	  
Utblick	  är	  bilingual,	  med	  en	  målsättning	  om	  att	  ungefär	  hälften	  ska	  vara	  på	  
svenska	  och	  hälften	  på	  engelska.	  

Upplagan	  har	  varit	  på	  1500	  exemplar,	  varav	  ca	  500	  skickats	  per	  post	  till	  UF	  
Göteborgs	  medlemmar.	  Resterande	  1000	  exemplar	  har	  redaktionen	  distribuerat	  
till	  kaféer,	  bibliotek	  och	  universitetets	  olika	  fakulteter.	  Varje	  nummer	  har	  kostat	  
ca	  12	  000,	  varav	  ungefär	  hälften	  varit	  kostnad	  för	  tryck	  och	  hälften	  postens	  
distribution	  till	  medlemmarna.	  	  

Redaktionsmötena	  har	  varit	  veckovisa,	  där	  idéer	  på	  teman	  och	  artikelinnehåll	  
diskuterats	  och	  beslutats	  gemensamt	  inom	  redaktionen.	  Chefredaktörerna	  har	  
bestämt	  när,	  var	  och	  hur	  ofta	  redaktionen	  samlats.	  När	  artiklarna	  börjat	  skrivas	  
har	  vi	  under	  redaktionsmötena	  läst	  varandras	  texter	  och	  gett	  varandra	  feedback.	  
Den	  slutgiltiga	  korrekturläsningen	  har	  gjorts	  av	  chefredaktörerna	  då	  dessa	  
ansvarar	  för	  att	  tidningen	  och	  dess	  innehåll	  är	  av	  god	  kvalitet	  och	  håller	  hög	  
standard.	  

Redaktionen	  har	  utgjorts	  av	  ungefär	  15	  aktiva	  medlemmar,	  varav	  hälften	  slutade	  
och,	  tack	  vare	  värvningsarbete,	  ersattes	  vid	  terminsskiftet.	  Utöver	  arbetet	  med	  
tidningen	  har	  redaktionen	  regelbundet	  träffats	  för	  rent	  social	  verksamhet	  i	  syfte	  
att	  främja	  sammanhållningen,	  öka	  motivationen	  och	  kunna	  diskutera	  sådant	  som	  
inte	  ryms	  inom	  redaktionsmötet.	  

Vid	  sidan	  av	  den	  tryckta	  tidningen	  har	  Utblicks	  hemsida	  www.utblick.org	  varit	  
en	  viktig	  plattform	  för	  regelbunden	  publicering	  av	  artiklar	  med	  friare	  innehåll,	  
längd	  och	  deadline.	  Under	  årets	  aktiva	  månader	  har	  1-‐3	  texter	  i	  veckan	  
publicerats	  på	  hemsidan.	  Till	  att	  driva	  hemsidan	  har	  under	  hösten	  en	  ny	  
webbredaktör	  tillträtt:	  Aiysha	  Varraich.	  	  
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Till	  sommaren	  slutade	  den	  förre	  formgivaren	  Anna-‐Lotta	  Ahlmén,	  då	  
formgivarskapet	  tillsätts	  årsvis,	  brutet	  ett	  halvår	  mot	  chefredaktörsskapet	  så	  att	  
inte	  alla	  poster	  byts	  samtidigt.	  Således	  inleddes	  en	  rekryteringsprocess	  med	  
särskilt	  fokus	  på	  HDKs	  studenter	  då	  det	  samarbetet	  visat	  sig	  mycket	  fruktbart	  de	  
senaste	  åren.	  Fyra	  starka	  ansökningar	  inkom	  och	  efter	  intervjuer	  gick	  slutligen	  
uppdraget	  till	  Johan	  Ahlbäck,	  masterstudent	  i	  design	  på	  HDK.	  Chefredaktörerna	  
har	  tillsammans	  med	  formgivaren	  bestämt	  tidningens	  utformning	  och	  dessutom	  
fungerat	  som	  en	  länk	  mellan	  redaktion	  och	  formgivare.	  

Juridiskt	  ansvarig	  utgivare	  under	  året	  har	  varit	  Jonas	  Eriksson,	  och	  
chefredaktörer	  har	  varit	  Jenni	  Sandström	  Lindberg	  och	  Jonas	  Eriksson.	  Jenni	  och	  
Jonas	  har	  tillika	  varit	  representanter	  i	  styrelsen.	  
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PR-‐KOMMITTÉN	  
	  

PR-‐kommittén	  har	  under	  hela	  året	  fokuserat	  på	  att	  göra	  föreningen	  ännu	  
synligare	  och	  tillgänglig	  för	  både	  nya	  och	  gamla	  medlemmar.	  Vårt	  mål	  har	  varit	  
att	  både	  hålla	  våra	  medlemmar	  uppdaterade	  om	  våra	  aktiviteter	  genom	  
uppdateringar	  på	  sociala	  medier	  och	  affischering	  inför	  varje	  event	  samt	  extra	  
infobord	  och	  klassrundvandringar	  inför	  större	  event.	  För	  att	  bli	  synliga	  för	  nya	  
medlemmar	  har	  vi	  dels	  arrangerat	  populära	  uppstartsmingel	  vid	  varje	  
terminsstart	  och	  besökt	  klassar	  på	  GU	  för	  att	  berätta	  om	  föreningen.	  Vi	  har	  även	  
jobbat	  för	  att	  etablera	  relationen	  med	  både	  media	  och	  eventuella	  
samarbetspartners	  eller	  organisationer/föreningar	  som	  kan	  tänkas	  vara	  
intresserade	  av	  våra	  event.	  Detta	  har	  vi	  gjort	  genom	  att	  kontinuerligt	  kontakta/	  
kommunicerat	  med	  dessa	  	  för	  att	  ge	  information	  om	  föreningens	  och	  kommande	  
event.	  Ex	  stod	  Inga-‐Britt	  	  Ahlenius	  föreläsningen	  omnämnd	  i	  GP	  och	  lockade	  
totalt	  114	  besökare.	  

Under	  vårterminen	  fokuserade	  vi	  extra	  på	  att	  synas	  med	  infobord	  på	  Göteborgs	  
Universitets	  olika	  institutioner,	  utöver	  att	  finnas	  med	  på	  våra	  egna	  arrangemang	  
och	  andra	  event	  som	  föreningen	  varit	  med	  och	  organiserat;	  ex	  Biståndsdagarna	  
under	  VT	  13	  och	  Global	  Week	  under	  HT	  13.	  	  Vi	  prioriterade	  även	  att	  öka	  vår	  
uppdatering	  av	  sociala	  medier	  genom	  Twitter	  och	  Instagram	  samt	  sprida	  våra	  
event	  på	  Facebook	  för	  att	  etablera	  föreningen	  som	  en	  självklar	  plattform	  för	  
utrikespolitisk	  diskussion	  i	  Göteborg.	  	  

Under	  hösten	  la	  vi	  extra	  fokus	  på	  att	  kontakta	  och	  etablera	  en	  kontakt	  med	  
flertalet	  gymnasieskolor	  runt	  om	  i	  Göteborg	  genom	  besök	  där	  och	  studiebesök	  
hos	  oss.	  Detta	  för	  att	  attrahera	  yngre	  medlemmar	  göra	  föreningen	  tillgänglig	  för	  
fler	  grupper.	  Under	  HT	  13	  lanserade	  vi	  dessutom	  föreningens	  nya	  hemsida	  samt	  
byte	  föreningens	  grafiska	  profil	  (I	  samarbete	  med	  UFS).	  Detta	  innebär	  att	  vi	  gjort	  
en	  ny	  design	  för	  affischer,	  hemsida	  och	  annat	  tryckmaterial	  som	  beställts.	  	  På	  
hemsidan	  har	  även	  en	  blogg	  startats	  där	  dels	  gamla	  medlemmar	  som	  befunnit	  sig	  
på	  praktiker	  skrivit	  och	  berättat	  om	  sina	  upplevelser	  och	  där	  även	  
korrespondenter	  för	  föreningens	  resor	  till	  Köpenhamn	  och	  Istanbul	  har	  
publicerat	  reseberättelser.	  	  

Kommittén	  har	  träffats	  minst	  varannan	  vecka	  och	  har	  under	  året	  regelbundet	  
bestått	  av	  7-‐10	  personer.	  Olika	  arbetsgrupper	  har	  skapats	  med	  olika	  
ansvarsområden	  för	  att	  lättare	  strukturera	  arbetet.	  	  Vår	  största	  utmaningar	  har	  	  
varit	  att	  veta	  när	  och	  var	  vi	  skall	  lägga	  fokus	  för	  vår	  marknadsföring.	  För	  att	  
försöka	  ta	  reda	  på	  hur	  våra	  medlemmar	  får	  information	  om	  våra	  aktiviteter	  och	  
på	  vilket	  sätt	  de	  helst	  vill	  ha	  den	  gjorde	  vi	  därför	  under	  våren	  en	  
marknadsundersökning	  där	  vi	  såg	  att	  sociala	  medier	  var	  effektivast	  för	  att	  nå	  
medlemmar	  och	  “live-‐event”	  som	  uppstartsmingel/klassbesök	  ett	  bra	  sätt	  för	  
nya	  medlemmar	  att	  få	  upp	  ögonen	  för	  föreningen.	  	  
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Sammanfattningsvis	  var	  årets	  mest	  välbesökta	  event	  Cecilia	  Malmström-‐
föreläsningen	  med	  141	  besökare	  inför	  vilken	  vi	  gjorde	  extrainsatser	  med	  både	  
info-‐bord	  och	  registrering,	  klassbesök	  och	  sociala	  medier.	  Under	  vårterminen	  
samlade	  föreningen	  totalt	  544	  medlemmar	  och	  vi	  avslutar	  året	  med	  626	  
medlemmar.	  	  
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UTRIKESPOLITISKA	  FÖRBUNDET	  SVERIGE	  (UFS)	  
	  

Utrikespolitiska	  Föreningen	  Göteborg	  är	  en	  medlemsförening	  i	  Utrikespolitiska	  
Förbundet	  Sverige	  (UFS).	  UFS	  är	  ett	  riksförbund	  för	  12	  utrikespolitiska	  
föreningar	  runtom	  i	  landet	  och	  verkar	  för	  att	  vara	  Sveriges	  främsta	  forum	  för	  
utrikespolitisk	  debatt.	  Varje	  fullvärdig	  medlemsförening	  har	  en	  representant	  
med	  rösträtt	  i	  förbundsstyrelsen.	  	  

Under	  Utrikespolitiska	  föreningen	  Göteborgs	  verksamhetsår	  har	  UFS	  antagit	  en	  
ny	  grafisk	  profil,	  för	  att	  stärka	  förbundets	  varumärke.	  Dessutom	  
medlemsföreningarna	  erbjudits	  att	  övergå	  till	  denna	  profil,	  något	  som	  UF	  
Göteborg	  valde	  att	  göra	  tillsammans	  med	  SIA	  Jönköping,	  UPF	  Karlstad,	  UF	  
Södertörn,	  samt	  UF	  Växjö.	  Detta	  för	  att	  skapa	  sammanhållning	  i	  föreningarnas	  
grafiska	  uttryckssätt.	  Vidare	  har	  en	  krisfond	  upprättats,	  från	  vilken	  föreningar	  
runt	  om	  i	  landet	  kan	  ansöka	  om	  bidrag.	  

Utrikespolitisk	  konvent	  2013	  anordnades	  12-‐13	  april	  i	  Linköping,	  där	  Christer	  
Fuglesang	  var	  en	  av	  föreläsarna.	  Det	  är	  det	  största	  arrangemanget	  som	  anordnas	  
av	  UFS.	  Temat	  för	  arrangemanget	  var	  ”Science	  and	  politics”.	  Den	  årliga	  
förbundsstämman	  hölls	  29	  oktober	  2013	  i	  Malmö.	  Dessutom	  har	  en	  forumhelg	  
för	  föreningarnas	  medlemmar	  genomförts	  i	  Stockholm	  2-‐3	  november	  2013,	  där	  
det	  bland	  annat	  diskuterades	  olika	  förhållningssätt	  till	  ekonomiska	  frågor,	  såväl	  
som	  vikten	  av	  revisioner.	  UFS	  deltog	  även	  under	  Almedalsveckan	  på	  Gotland.	  	  
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EKONOMI	  
	  

Utrikespolitiska	  föreningen	  i	  Göteborg	  har	  haft	  en	  ekonomi	  i	  balans	  under	  året,	  
och	  avslutar	  2013	  med	  ett	  litet	  plusresultat.	  Föreningens	  ekonomiska	  situation	  
är	  god	  inför	  verksamhetsåret	  2014.	  Nedan	  följer	  en	  redogörelse	  för	  föreningens	  
intäkter,	  utgifter,	  resultat	  och	  kapital.	  	  

	  

	  

Vi	  har	  tacksamt	  emottagit	  sex	  bidrag	  under	  året	  för	  att	  finansiera	  olika	  delar	  av	  
vår	  verksamhet.	  På	  grund	  av	  åldersfördelningen	  bland	  våra	  medlemmar	  år	  2011	  
blev	  vi	  däremot	  utan	  statsbidrag	  till	  ungdomsföreningar	  i	  år.	  Året	  avslutades	  
med	  626	  medlemmar,	  jämfört	  med	  467	  medlemmar	  år	  2012.	  Därför	  har	  vi	  också	  
haft	  högre	  intäkter	  i	  form	  av	  medlemsavgifter	  under	  året	  jämfört	  med	  
föregående	  år.	  Medlemsavgiften	  för	  medlemmar	  sattes	  till	  50	  kr	  av	  årsmötet	  
2013,	  med	  undantag	  för	  gymansieungdomar	  som	  kunnat	  teckna	  gratis	  
medlemskap.	  	  

De	  två	  studieresor	  som	  genomförts	  under	  året	  finansierades	  delvis	  av	  
deltagaravgifter	  och	  delvis	  av	  två	  projektbidrag,	  från	  Letterstedtska	  respektive	  
Folke	  Bernadotte.	  	  
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Föreningens	  ordinarie	  verksamhet	  har	  blivit	  mer	  kostnadseffektiv	  under	  året,	  
främst	  genom	  omförhandlade	  tryckerikontrakt	  för	  vår	  medlemstidning	  Utblick	  
och	  en	  generellt	  ökad	  sparsamhet	  och	  uppfinningsrikedom	  inom	  samtliga	  
kommittéer.	  Här	  vill	  den	  avgående	  styrelsen	  rikta	  ett	  extra	  tack	  till	  alla	  aktiva	  
medlemmar	  och	  föreläsare	  som	  bidragit,	  genom	  att	  t.ex.	  bre	  smörgåsar	  och	  
snittar	  till	  föreläsningar	  och	  mingel,	  eller	  se	  sig	  om	  en	  extra	  gång	  efter	  den	  mest	  
kostnadseffektiva	  resvägen	  till	  föreläsningen.	  Istanbulresan	  och	  
Köpenhamnsresan	  har	  tillkommit	  som	  kostnader	  under	  året,	  men	  som	  tidigare	  
nämnt	  finansierats	  av	  deltagaravgifter	  och	  projektbidrag.	  Sammanfattningsvis	  är	  
vi	  mycket	  stolta	  över	  hur	  långt	  pengarna	  räckt	  under	  året.	  
	  	  

	  

Föreningen	  fick	  ett	  mindre	  plusresultat	  under	  året	  på	  4	  167	  kr,	  vilket	  balanserar	  
upp	  det	  negativa	  resultatet	  från	  år	  2012	  något.	  	  
	  	  	  

	  

Vid	  årets	  slut	  innehar	  föreningen	  71	  821	  kr,	  när	  skulder	  vid	  årets	  slut	  är	  
borträknade.	  Skulder	  vid	  årets	  slut	  består	  av	  en	  ersättning	  till	  en	  föreläsare	  som	  
ej	  inkommit	  med	  kontonummer,	  två	  trycksaksleveranser	  och	  retroaktiv	  
sänkning	  av	  deltagaravgiften	  för	  Istanbulresan.	  Kapitalet	  lägger	  en	  god	  grund	  för	  
föreningens	  verksamhet	  under	  våren,	  då	  det	  möjliggör	  att	  verksamheten	  kan	  
fortsätta	  som	  vanligt	  till	  dess	  att	  den	  nya	  styrelsen	  funnit	  nya	  finansiärer	  för	  året.	  	   	  
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SAMARBETSPARTNERS	  
	  

Ett	  stort	  tack	  riktas	  till	  alla	  aktörer	  som	  samarbetat	  med	  och	  stött	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  Göteborg	  under	  verksamhetsåret	  2013:	  

	  

•	   Göteborgs	  universitet	  

•	   Samhällsvetenskapliga	  fakulteten,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Statsvetenskapliga	  institutionen,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Handelshögskolan,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   School	  of	  Global	  Studies,	  Göteborgs	  universitet	  

•	   Göta	  Studentkår	  	  

•	   Utrikespolitiska	  Förbundet	  Sverige	  

•	   Folke	  Bernadotteakademien	  	  

•	   Forum	  Syd	  

•	   Stiftelsen	  Paul	  och	  Marie	  Berghaus	  donationsfond	  

•	   Letterstedtska	  föreningen	  

•	   Utrikespolitiska	  institutet	  

•	   Folk	  och	  Försvar	  

•	   Amnesty	  international	  

•	   Global	  Week	  


