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UF Göteborgs verksamhetsplan 2013
UF Göteborg kommer motta mindre bidrag än föregående år under 2013. På
grund av detta är det viktigt att föreningen tänker över sina utgifter och även
letar efter fler inkomstkällor. I största möjliga mån bör den förändrade
ekonomiska situationen inte drabba föreningens verksamhet och speciellt inte
kärnverksamheten i form av föreläsningar.

Föreläsningar, seminarier och övriga evenemang
Föreningen ska regelbundet arrangera föreläsningar, seminarier och debatter i
enlighet med Utrikespolitiska föreningen Göteborgs syfte och verksamhet.
Föreläsningar och seminarier ska även under 2013 utgöra föreningens
kärnverksamhet och utgöra ett forum för debatt och diskussion kring
utrikespolitik och internationella frågor. Föreningen ska även sträva efter att i
möjligaste mån arrangera filmvisningar och resor.
I arbetet med att arrangera föreläsningar, seminarier och dylikt ska styrelsen
sträva efter en jämn fördelning av ämnen, där utrymme ges till såväl
uppmärksammade frågor, som mindre välbevakade sådana. Styrelsen ska också
eftersträva en jämn könsfördelning bland föreläsare, och bjuda in personer både
från närområdet och andra delar av landet.

Utblick
Styrelsen ska under verksamhetsåret 2013 ansvara för att publicera fyra
nummer av Utrikespolitiska föreningen Göteborgs medlemstidning Utblick i mån
av ekonomiskt utrymme. Styrelsen ska därtill eftersträva en regelbundenhet i
utgivningen, genom att publicera två nummer under vårterminen och två
nummer under höstterminen. Förutom pappersutgåva skall styrelsen sträva
efter att Utblicks hemsida (utblick.org) hålls uppdaterad och aktiv under
verksamhetsåret. Innehållet i Utblick ska ligga i enlighet med föreningens syfte
och verksamhet och utgöra ett forum för debatt och diskussion kring
utrikespolitik och internationella frågor.

UF Göteborgs hemsida
Styrelsen ska aktivt och på ett lättillgängligt sätt kommunicera relevant
information om dess verksamhet genom regelbunden uppdatering av
föreningens hemsida.

UFS
Styrelsen ska under verksamhetsåret 2013 upprätthålla en god kontakt med
UFS, Utrikespolitiska förbundet Sverige. Utrikespolitiska föreningen Göteborg
bör finnas representerat vid UFS styrelsemöten och ta en aktiv roll i
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styrelsearbetet.
Styrelsen i Utrikespolitiska föreningen Göteborg bör också uppmana föreningens
medlemmar att på olika sätt utnyttja medlemskapet i UFS, till exempel genom att
delta vid UFS nationella aktiviteter och söka projektpengar till gemensamma
arrangemang med systerföreningar.

Externa relationer
Styrelsen ska under verksamhetsåret 2013 upprätthålla goda kontakter med
externa
samarbetspartners,
som
studentkårer,
fakultetsledningar,
intresseorganisationer och finansiärer. Styrelsen ska särskilt värna
Utrikespolitiska föreningen Göteborgs goda rykte samt ytterligare etablera
föreningen bland studenter i Göteborg.

Medlemmar
Styrelsen ska eftersträva en god kontakt med medlemmar i Utrikespolitiska
föreningen Göteborg, till exempel genom att arrangera medlemsträffar och andra
sociala aktiviteter. Styrelsen ska också på lämpligt sätt annonsera om
föreningens aktiviteter och vara tillgänglig för kontakt via e-post. Förutom detta
skall styrelsen ha en strategi för att rekrytera yngre medlemmar då
Utrikespolitiska föreningen Göteborg har en något äldre medlemsskara vilket ger
en negativ påverkan i bidragsansökningar.
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