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ÅRSRESUMÉ 
Verksamhetsåret 2019 har varit mycket turbulent för föreningen. På grund av bristande 
struktur så har majoriteten av året gått till att skapa en stabil grund för föreningen att fortsätta 
sin verksamhet. Under början av året möttes vi av ekonomiska problem då vi var tvungna att 
göra en återbetalning på grund av att tidigare styrelse inte hade redovisat för det fulla 
bidraget. Vidare ledde de strukturella problemen till att flera dokument saknades eller var 
extremt svåra att få fram vilket innebar att mycket energi under första halvan av 
verksamhetsåret fick gå till att hitta eller återskapa dessa dokument, samt kontakta våra 
externa parter för ytterligare information. 
 
Under det första halvåret av verksamhetsåret tog studentkåren Göta, som vi varit en del av 
under flera år, ett beslut om att inte ge oss dispens från ett medlemskapsvillkor som de 
bestämde sig för att implementera under året. Därav upphörde vårt samarbete med Göta att 
gälla under året, efter flera månaders diskussioner om hur situationen kan lösas på bästa sätt.  
 
Under det andra halvåret av verksamhetsåret såg vi en dramatisk ökning av medlemsantal, 
främst på grund av vår närvaro på skolmässor samt inriktad marknadsföring med reklam på 
FaceBook. Vi lyckades även pånytt starta ett samarbete med Folkuniversitetet som vi tidigare 
haft vilka kommer kunna förse oss med ytterligare bidrag under verksamhetsåret 2020.  
 
I det stora hela har föreningen lyckats öka antalet medlemmar, få fler aktiva medlemmar samt 
utveckla arbetet inom kommittéerna, trots ett turbulent år. 
 
Föreläsning 
År 2019 organiserade föreläsningskommitteen 15 föreläsningar vilka hölls både på 
eftermiddagar och förmiddagar. Föreläsningarna har täckt regioner som Mellanöstern, 
Latinamerika, Afrika och EU och har varit av varierande ämnen. Våra två mest välbesökta 
föreläsningar var föreläsning med ryska ambassadören och föreläsning med kinesiska 
ambassadören.  
 
Event 
Under 2019 anordnade eventkommittéen 7 filmvisningar, 5 Fika Politica, 2 quiz nights och 2 
studieresor, den först under vårterminen till Rom och den andra under höstterminen till 
Belgrad. Antalet deltagare under de olika aktiviteterna varierade baserat på marknadsföring 
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samt placering under terminen. I det stora hela har dock antalet deltagare varit högt, 
framförallt till studieresorna då många sökte till dessa samt Fika Politica då vi testade ett nytt 
format.  
 
Utblick 
Under verksamhetsåret 2019 har Utblick givit ut 2 nummer, båda publicerades under 
vårterminen. Efter sommaren skedde ett byte av redaktörer vilket gjorde att inga nya nummer 
publicerades. Dock utvecklades en strategisk plan för hur Utblick kan utvecklas och 
expandera långsiktigt.  
 
FN-rollspel 
Under verksamhetsåret 2019 fortsatte FN-rollspelskommittéen att anordna debattseminarier 
och förberedningssessioner. Under höstterminen skickades en delegation på 4 personer till 
den internationella konferensen i Hamburg samt en delegat till den internationella 
konferensen i Stockholm. Tyvärr kammade vi inte hem några priser, men alla deltagande har 
uttryckt att det varit en positiv och lärorik erfarenhet.  
 
Public Relations 
Under året har PR fortsatt sitt arbete med att se till att föreningen syns och hörs runt om på 
universitet. PR-kommittéen har framförallt jobbat med marknadsföring på sociala medier 
genom att marknadsföra evenemang samt uppdatera våra sociala medier regelbundet. Under 
året startade också arbetet för att köpa in merchandise. Vi har även fått medial 
uppmärksamhet efter föreläsningen med den kinesiska ambassadören. 
 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
Under verksamhetsåret 2019 så har UFS diskursen legat på interna förbättringar inom 
organisationen. Genom nya utskott och en givande forum-helg har verksamhetsåret varit 
lönsam. Göteborgs UFS representant har även varit delaktig i Medlem Rekryteringsutskottet 
som har många ideer kring hur rekryteringsprocesser inom UF ska utvecklas på bästa sätt.  
Göteborgs styrelse har även varit delaktig i viktiga beslut som tagits och visat stort 
engagemang. 
 
Kontroverser 
Till en av våra sista föreläsningar för året bjöd vi in den kinesiska ambassaden att komma och 
prata om relationen mellan Kina och Sverige. Under föreläsning hävdade den kinesiska 
ambassadören att handelsrelationen mellan Kina och Sverige skulle påverkas och att det kan 
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röra sig om handelsbegränsning mellan länderna. Då detta inte inte uttalats tidigare av den 
kinesiska regeringen så blev det kontroversiellt. Vi blev kontaktade av media som ville ha 
mer information om föreläsningen och ambassadörens uttalanden. Denna situation var inte 
nödvändigtvis negativ för föreningen, men det gjorde att mycket uppmärksamhet riktades till 
UF Göteborg vilket kan ge upphov till stress och press. I det stora hela var det en lärorik 
erfarenhet.  
 
Året i siffror 
Medlemmar i slutet av året 535 
Utgåvor av Utblick 2 
Föreläsningar 15 
Filmvisningar 7 
Styrelsemöten 16 
Inkomst (SEK) 117 682 
Utgifter (SEK) 69 597,69 
Nettoinkomst (SEK) 48 084,31 
 
Styrelsemedlemmar under året 
President Marigona Goxhuli 
Vice President Tamar Khatchadourian (våren), Humaira Peroz (hösten) 
Sekreterare Jasmin Ashkani (till oktober), Gabrielle Ay 
Kassör Ebba Frnasén Björn 
Föreläsning Arad Aslrousta (våren), Victor Rizev (hösten), Armin  

Sakovic (hela året) 
FN-rollspel Gisella Duro (våren), Salima Ismayilzada (hösten),

Cressida de Witte (hela året) 
Event Dino Vidimlic 
Public Relations Ken Mogekwu (våren), Gergö Berényi (våren), Zerde 

Sterya Celik (hösten), Simona Biskoska (hösten) 
Utblick Egil Sturk (våren), Nazifa Alizada (våren), Patricia da

Matta (hösten), Nathanël Fritz (hösten) 
Radio Utblick Gustav Nyqvist 
UFS-representant Anahita Asad-Dehgan 
 
Valberedning 
Daphnée Roch (spring) 
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Mikael Hemlin (spring) 
Michael Stam (spring) 
Arad Aslrousta (fall) 
Tamar Khatchadourian (fall) 
May Mosa (fall) 
 
Verksamhetsrevisor 
Anna Gavrilova 
 
Ekonomisk revisor 
Anne Engström 
 
 

FÖRELÄSNING 
Föreläsningar 
Under 2019 har föreläsningskommittén arrangerat totalt 16 evenemang därav 15 
föreläsningar och en debatt. Två av evenemangen har hållits på svenska och resten av 
evenemangen har hållits på engelska. Föreläsningarna har täckt händelser i regioner som 
Mellanöstern, Asien, Latinamerika, Nordamerika och EU. Vi lyckades också rekrytera 
koordinatorer till kommittéen och utveckla en god arbetsmiljö mellan de 
föreläsningsansvariga som har gett stora resultat under årets slut. 
 
Publiksiffra 
Några av våra största evenemang var under hösten med den ryska ambassadören (109 
deltagare) och den kinesiska ambassadören (58 deltagare), men den största delen av våra 
evenemang hade mellan 20 och 40 deltagare. Vi hade några svårigheter med att marknadsföra 
våra evenemang och få den uppmärksamhet vi ville ha. Det är något som måste förbättras i 
framtiden. Under hösten har deltagarnas antal ökat betydligt på grund av mycket hög profila 
föreläsare men också förbättrad marknadsföring från vår PR-kommitté. 
 
Under våra 16 evenemang hade vi 11 manliga gäster (68%) och 5 (32%) kvinnliga gäster. 
När det gäller våra deltagare hade vi under våra evenemang 40% kvinnor och 60% män. 
Trots detta under Q & A-sessionerna var både män och kvinnliga deltagare mestadels aktiva. 
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Samarbete med andra organisationer och föreläsare 
Föreläsningskommittén har fortsatt sitt samarbete med både Föreningen Norden och Anglo 
Swedish Society. Vi har också samarbetat med den brittiska ambassaden, den amerikanska 
ambassaden, den sydkoreanska ambassaden, Jesper Söder, den ryska ambassaden, den 
kinesiska ambassaden, Svenska Freds, Leon Poblete, Michael Rubin och Brännpunkt Europa. 
 
Kommitténs arbete 
Under våren hade kommitten en koordinator som senare blev styrelseledamot eftersom en av 
de tidigare styrelseledamöterna valde att lämna styrelsen. Det var en naturlig övergång 
eftersom koordinatorn var aktiv från årets start och var bekant med arbetet. Under hösten fann 
kommittén lämpliga koordinatorer som bidrog till kommitténs arbete under hösten. 
Kommittén hade tre koordinatorer, vilket är en förbättring från föregående år. De gick in och 
tog ansvaret när ingen styrelseledamot kunde vara en del av vårt sista evenemang som är en 
stor framgång. 
 
 

EVENT 
Verksamhetsåret 2019 har varit ett omfattande år för eventkommittén på Utrikespolitiska 
föreningen i Göteborg. Med endast en person som Head på en position som arbetsmässigt 
krävt två individer har föreningen genomfört en rad intressanta event för sina medlemmar. 
 
För kommittéansvarige var prioriteringen inledningsvis att genomföra de profilerade 
studieresorna, och även om man inte fick till någon resa utanför den europeiska kontinenten 
erbjöds två resor under året: en till Rom under vårterminen och en till Belgrad under 
höstterminen. 
 
Under våren testade man även ett nytt koncept kring de så kallade ”fika politica”-kvällarna. 
Eventen påbörjades som ett nytt initiativ 2017 och gick ut på att samla medlemmar informellt 
och ha avslappnade samtal om på förhand valt politiskt tema. Under våren 2019 fick 
Utrikespolitiska föreningen kontakt med en oberoende aktör med förslaget att börja titta på 
Al Jaziras ”Head to Head”-utfrågningar och därefter diskutera ämnena som utgjort underlag 
för intervjun. Man höll fem fika politica under våren med varierande deltagarantal från 
mellan 5-15 personer. Konceptet bedöms vara oerhört lyckat, men i samband med att 
personen som agerade moderator inte hade möjlighet att fortsätta under hösten, och ingen 
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ytterligare person gick in som Head, saknades möjligheter att fortsätta med dessa event under 
höstterminen. 
 
Istället började föreningen under hösten att hålla filmvisningar som en del av sitt avtal med 
Cinema Politica som ger oss rätt att visa 10 filmer från deras katalog under avtalstiden på ett 
år. Avtalet upphörde  andra halvan av november, men ansvarig lyckades få till en förlängning 
till slutet av januari så att samtliga filmer skulle hinna visas. Utrikespolitiska föreningen har 
visat 7 filmer under hösten och har alltså möjlighet att visa ytterligare 3, som redan är 
beställda och erhållna. Det är upp till nästa ansvarig att besluta om avtalet, till en kostnad på 
ca 6000 SEK, ska förlängas eller ej. Av höstens erfarenhet kan konstateras att intresset för 
filmkvällarna varit oerhört svagt och att deltagarsiffran varit alldeles för låg för att jobbet vid 
genomförandet ska kännas värdigt. Däremot är det viktigt att understryka att filmerna är 
oerhört bra och relevanta för föreningens profilering och att det, om man fortsätter, gäller att 
hitta kreativa sätt att marknadsföra denna guldgruva. 
 
Avslutningsvis har studieresor till Rom och Belgrad genomförts, där utvärderingar efteråt 
visat att deltagarna varit oerhört nöjda. Man besökte ambassader, institutioner och NGOs och 
fick en bra förståelse för länderna och deras politiska samhällen. 
 
Utrikespolitiska föreningen har under 2019 även lyckats återuppta sitt avtal med 
Folkuniversitetet vilket under 2020 kommer upprätta en direkt koppling mellan antal event 
och inflöde i kassan. Något vi är stolta över att ge över till nästa styrelse. 
 
Event delas 2020 med hänsyn till arbetsbördan upp till två kommittéer, och ansvarig önskar 
de nya ansvariga stort lycka till med att driva arbetet framåt i enighet med UFs viktiga syften. 
 
 

UTBLICK 
Under verksamhetsåret 2019 publicerades två utgåvor av Utblick i fysiska exemplar.           
Chefredaktörer var från januari till september Egil Sturk och Nazifa Alizada (som också var              
ansvarig utgivare). Från oktober tog Patricia Da Matta och Nathanaël Fritz över positionerna             
som chefredaktörer. 
 

I. Utgåvorna: 
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Två utgåvor har publicerats under 2019 under vårterminen. Den första utgåvan “Turmoil 
under Heaven” släpptes den 15 april och behandla Kina ur ett internationellt perspektiv. 
Totalt publicerades 8 artiklar av 8 olika skribenter, vilket blev totalt 17 sidor inklusive 
illustrationer, förord och en baksida dedikerad till marknadsföring av 
FN-rollspelskommittéen.  
 
Den andra utgåvan “Wither Europe” var totalt 33 sidor lång och publicerades 23 maj, precis 
innan EU-valet. I utgåvan finns 10 artiklar av 11 skribenter, bland annat styrelsemedlemmar.  
 
Totalt publicerades 17 olika skribenter, 18 artiklar och 50 sidor i fysiska exemplar av Utblick 
under 2019. 350 exemplar av varje utgåva gavs ut. De nya chefredaktörerna tog över i 
oktober och har inte publicerat någon fysisk utgåva av Utblick. Målet under 2020 är att två 
utgåvor ska publiceras i fysiska exemplar.  
 

II. Organisering av skribenter (första terminen) 
 
För att introducera Utblick bjöd chefredaktörerna under vårterminen in 20 skribenter till en 
kickoff för att starta igång arbetet med tidningen. De föreslog idéer och fick idéer från de som 
deltog under mötet. Efter det föreslog man olika ämnen som utgåvan skulle kunna bestå av. 
Kina var det som fick flest röster och därefter började man arbeta på denna utgåva till april. 
Artiklar skickades in och skribenter fick personlig feedback från chefredaktörerna.  
 
Chefredaktörerna tog också initiativ till att ha en feedback session där man bjöd in skribenter 
för att få konstruktiv kritik på sina artiklar. De rekryterade en grafisk designer som jobbade 
med de två utgåvor som publicerades och valde tillsammans med skribenterna vad som skulle 
bli omslagsbilden.  
 
Till nästa utgåva gjorde man en omröstning för att rösta fram det ämne som utgåvan skulle 
handla om. Det tog ungefär 51 dagar från det att beslut om ämne togs tills dess att utgåvan 
publicerades.  
 
Överlämning i september/oktober mellan gamla och nya chefredaktörer: 
Det har inte varit enkelt för de nya chefredaktörerna, och vi kan anta att det inte heller var 
enkelt för Nazifa och Egil som var chefredaktörer under början av året. Dock fanns de gamla 
chefredaktörerna tillgängliga när som för frågor under överlämningsperioden samt efteråt, 
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vilket uppskattades. Överlämnelsedokumentet var användbart även om det krävdes en del 
förklaring kring dess innehåll. 
 

III. Organisering av skribenter (andra terminen) 
 
Patricia och Nathanaël introducerade deras arbetssätt under en kickstart som man höll den 21 
november.  

 
A. Valet av ämne i artiklarna 

Skribenter tillfrågades att komma med idéer om vad de ville skriva om, allt som har med 
internationella relationer är okej. Istället för att bestämma ett övergripande ämne som alla 
artiklar ska handla om bestämde man sig istället för att samla flera artiklar om olika ämnen 
som sedan ska ges ut i en utgåva av Utblick. Om skribenterna inte hade några idéer om vad 
de vill skriva om så presenterade chefredaktörerna en rad olika ämnen som skulle vara av 
intresse.  
 

B. Hemsidan 
Genom att be alla skribenter att skriva om det de själva tycker är intressant så erbjöds även 
möjligheten för deras artiklar att publiceras online, i första hand som en egen artikel med 
möjlighet att bli publicerad i den fysiska utgåvan. Tanken är att deras artiklar ska gå att hitta 
enkelt på nätet, något som skulle ge uppmärksamhet till både artikeln i fråga men även 
Utblick. För att locka fler läsare valde man att uppdatera hemsidan.  
 

C. Aktuella frågor - om möjligt och om efterfrågade  
Om människor uppskattar artiklarna som publiceras online så finns möjligheten att publicera 
flera sådana. Dessa skulle då endast publiceras på nätet och inte i det fysiska exemplaret av 
tidningen.  
 

D. Utökning av Utblick 
Tills nu har Utblick bestått av två chefredaktörer. Dock vill man utöka detta till att innefatta 
flera projekt utanför det som strikt hör till en redaktör. Av denna anledning rekryterade man 3 
koordinatorer under 2019 som kommer ha i arbete att stödja chefredaktörerna i deras arbete 
samt andra diverse uppgifter som kan uppkomma.  
 

IV. Intervjuer 
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Tack vare föreläsningskommittén hade Utblick möjligheten att intervjua 2 ambassadörer. 
Denna första intervjun varade i 9 minuter och hölls av Nathanël Fritz med den ryska 
ambassadören, Viktor Tatarintsev. Den andra intervjun varade i 46 minuter och hölls av 
Sebastian Vogel och Nathanaël Fritz med den kinesiska ambassadören, Gui Congyou.  
 
Anledningen till att intervjutiderna skiljer sig åt så drastiskt är för att den ryska ambassadören 
endast hade 10 minuter åt intervjuer. Båda intervjuer kommer att publiceras under januari 
2020.  
 
Utblick bör fortsätta med intervjuer under 2020 i samarbete med föreläsningskommittéen.  
 

V. Utblick i UF Göteborg 
 
Som chefredaktör arbetar man tillsammans med kassören gällande betalningar för både 
hemsida, tryckta exemplar samt fika till kommittéemöten. Man presenterade även sina idéer 
för styrelsen för att få mer perspektiv på hur arbetet kan utvecklas inom Utblick. 
 
Det pågår för tillfället diskussioner med FN-rollspelskommittéen om att skriva artiklar om 
FN-rollspel. Tanken är att skribenter från Utblick skulle delta i FN-rollspelen genom att ta sig 
an rollen som media vilka skriver artiklar om de ämnen som diskuteras under rollspelet.  
 
Man har även påbörjat diskussioner med resekommittéen för att marknadsföra Utblick för de 
som åker på studieresorna. Det talades även om möjligheten att intervjua personer från de 
olika ställena som besöks under studieresorna.  
 
Som nämnts ovan har Utblick under året haft bra samarbete med föreläsningskommittéen och 
vi hoppas på att detta samarbete ska fortsätta.  
 

VI. Planer inför 2020 
 
Patricia och  Nathanaël vill utveckla Utblicks aktiviteter. Arbetet som redaktör är det främsta 
fokuset, men nya projekt har startats för att utöka Utblick till att innefatta mer än bara en 
tidning med artiklar i. Under 2020 vill Utblick fokusera på: 

- Skrivlektioner och konferenser baserade på Utblicks arbete, 
- Ett nyhetsbrev varannan vecka där man introducerar de 5 största händelserna i det 

internationella spelfältet,  

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



 
- Intervjuer av personer som jobbar med internationella relationer, 
- Mediaövervakning av FN-rollspel, 
- Sponsorer för att öka summan bidrag och därmed kunna trycka flera utgåvor.  

 
 

UTBLICK RADIO 
Under året publicerades det inte några nya avsnitt av Utblick Radio. Idéer fanns, men tiden 
och pengarna räckte inte hela vägen för att få upp engagemanget. Förhoppningarna är att det 
under 2020 kommer finnas resurser till att göra åtminstone 2 avsnitt under året. Vi hoppas 
även på samarbeten med externa parter för att nå ut till flera med podcasten.  
 
 

FN-ROLLSPEL 
I år hade Model United Nations Göteborg både upplevt några positiva och negativa aspekter. 
Vi har deltagit i flera konferenser i år men kämpade ständigt med att öka närvaron av 
medlemmar inom workshopen och veckomötena.  
 
Under februari 2019 åkte deltagarna från 2018 till London för att delta i 
LIMUN-konferensen. Alla lärde sig mycket och vi tog även hem ett diplomatipris. Den nya 
terminen började dock lite sent på grund av LIMUN och att de kommitte ansvariga var 
ockuperade. Terminen började så småningom i mars och lockade en stor mängd studenter. 
Trots detta var deltagarsiffrorna på veckomötena mycket färre och mötena kom senare på 
grund utav detta att ställas in senare under terminen. Våra två kommitte ansvariga försökte 
organisera en lokal simulering i Göteborg och hade ett ämne och schema utarbetat. På grund 
av det låga antalet sökande har denna lokala simulering också avbrutits. Semestern slutade 
dock på topp då Göteborg representerades i Marocko genom att en av de kommitte ansvarige 
för MUN var ordförande för en kommitté vid deras konferens.  
 
Efter sommaren fanns det endast en kommitte ansvarig kvar. Ett nytt kick-off-evenemang 
organiserades och det lockade många människor. I början besöktes mötena kontinuerligt av 
engagerade studenter. Deltagandet sjönk dock med tiden och vi upprätthöll en grupp på fyra 
personer. Snart röstade även en annan kommitte ansvarig in för att hjälpa till med att 
arrangera workshops varannan vecka. Beslutet att organisera de "veckovisa" möten varannan 
Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 
www.ufgbg.se 



 
vecka belsutades som ett motsvar för att kunna möta studenternas upptagna scheman. Vi 
hoppades att denna förändring skulle leda till ett mer konsekvent deltagande i mötena. Vi 
avslutade termin med att besöka två konferenser. En delegat besökte Stockholm och fyra 
delegater åkte till Hamburg. Vi fick inte tillbaka några priser men lärde oss mycket, alla 
deltagare kände sig nöjda och har utökat sina kunskaper.  
 
Utmaningen för nästa år är att upprätthålla ett konsekvent deltagande och besöka flera 
konferenser tillsammans. Vi har också tänkt samt även börjat brainstorma om att organisera 
en lokal simulering i Göteborg för att locka fler studenter från Göteborg såväl som runt om. 
Detta kommer förhoppningsvis att locka människor som annars inte skulle kunna resa till 
andra länder för att delta på MUN-konferenser. Ändå kommer detta att kräva lite mer 
brainstorming, budget och tid och vi hoppas att de kommande kommitte ansvariga är 
intresserade av att fortsätta med idén. 
 
 

PUBLIC RELATIONS 
PR för föreningen har haft sina bakslag då den tidigare PR komiteen hoppat av under 
mandatens senare halva. Detta led i sin tur till att två nya “Heads” fick tillträda i början av 
oktober. Eftersom andra komiteer var i fullt gång med sina arbetsuppgifter samt evenemang 
(lecture och event) så hamnade PR komiteen efter när det kommer till både marknadsföring 
och sociala medier. Målet har sin tur inneburit att försöka komma ikapp där all fokus har 
lagts ner på att försöka nå ut till en så stor publik som möjligt, främst med hjälp av Facebook 
och Instagram. Trots en lite seg början så har PR på den fronten tagit fart och alltfler börjar 
dyka upp på föreläsningarna. Dock har inte filmvisnigarna visat på samma resultat trots 
betald marknadsföring. 
  
 Vidare så har tygre fokus legat på Facebookevenemang vilket också innebär att Instagram 
har försummats i jämförelse. Istället bygger den plattformen på det som läggs ut på 
Facebook. Målet är att få till Instagram sidan mer självständig med inlägg som inte enbart 
innefattar evenemang och föreläsningar.  Lite av detta sågs hända under Belgrad resan där 
bilder från både “study trips” och  besök som gjordes utöver det.  Den generella eftersträvan 
är att få till andra plattformar som till exempel Mailclip, Twitter etc. efter att vi fått till 
Facebook och Instagram till den punkt att det flyter på som vanligt.  Efter detta, så går vi 
vidare på andra arbetsuppgifter som följer med jobbet. 
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Som tidigare nämnts så tillträde det nya PR. ansvariga i början av Oktober. Eftersom mycket 
fanns att göra, så krävdes det mer än bara två stycken för att få till alla uppgifter som följer 
med jobbet. Därav var målet att först försöka rekrytera koordinatorer. Detta var lite av en 
utmaning i början då vi enbart hade en person att kontakta. Ytterligare problem uppstod när 
vi inte riktigt visste hur vi skulle fördela arbetsuppgifterna då vi också var nya med detta. 
Men även att vi inte heller hade någon som kunde jobba med redigering.  Vi fick till ett helt 
PR team i mitten av November med två skrivare, två redigerare (en Head), en som är ansvarig 
för posters och utskrifter och en som är övergripande ansvarig på alla fronter, bestämmer tid 
för möten och inlägg på sociala medier (Head).  
 
 

UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE (UFS) 
Till skillnad från UF Göteborg börjar UFS verksamhetsår den första september. Vissa av 
medlemsföreningarna har bytt sitt verksamhetsår för UFS representanten för ett mer effektivt 
arbete och en smidigare övergång, både för representanten och medlemsorganisationen. UF 
Göteborg har haft många diskussioner för att återupprätta UFS representanternas operativa år 
för att hänga samman med resten av UF Göteborg. En sådan förändring kan komma att ske 
inom en snar framtid för UFS representanten, men inget har röstats igenom ännu. Av denna 
anledning kommer bakgrundsinformationen för denna rapport, inklusive data som samlats in 
från olika mötesprotokoll och relaterade dokument, att ske efter den första september 2019.  
 
Detta verksamhetsår började med en viktig förändring inom nationella styrelsen. Tidigare år 
har det funnits fem statiska utskott. När den nya styrelsen röstades fram under vårterminen i 
Linköping önskade de byta några av dessa kommittéer för den kommande termin. I år har 
nästan alla kommittéer bytts ut. Kommittéerna i år är och kommer att fortsätta att vara under 
nästkommande termin: 

●  Interna kommunikationsutskottet 
●  Externa kommunikationsutskottet  
● Medlemsrekryteringsutskottet  
● Internationella Utskottet  
● NCIA arbetsgrupp  
● Forum-helgs utskottet  
● Ekonomiska utskottet  
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Orsaken till varför de ursprungliga kommittéerna har kommit att ersatts av de ovan nämnda 
utskotten är helt enkelt att UF:s styrelse fann att det primära fokuset borde vara att skapa 
kommittéer som skulle hjälpa organisationen att utvecklas för inför det kommande 
verksamhetsåret.  
 
Göteborgs representanten är medlem i medlemsrekrytering kommitten. Kommitténs 
huvudsyfte är att stödja medlemsföreningarna i deras rekryteringsprocess och att hjälpa dem 
att revidera alla aktuella rekryteringsstrategier som tillämpas idag. Kommitténs mål är att öka 
antalet medlemmar bland UF-organisationerna samt att öka andelen aktiva medlemmar. 
Eftersom detta har varit svårare för vissa föreningar, särskilt UF Göteborg. För att uppfylla 
detta syfte har denna kommitté hittills börjat skapa ett dokument som kommer att skickas till 
alla föreningar som en riktlinje för att hjälpa till att utvidga UF och locka fler medlemmar. 
Även en visbok håller på att skapas för att ytterligare stärka banden inom föreningen, både 
för styrelseledamöter och aktiva medlemmar. Huvudfokuset med visboken är att stärka 
känslan av samhörighet när styrelseledamöterna och aktiva medlemmar möts, till exempel 
under forum-helgen.  
 
Viktiga frågor under året  

- Coachhippo implementerades 2017 av Daniel Kjellen-UFS dåvarande 
förbundsadministratör. Det har nu använts i två år. Programmet var ganska 
problematiskt i början och ett stort ansvar överlämnades åt göteborgs sekreterare. 
Medlemsföreningarna har idag fått en bättre förståelse för hur man ska implementerar 
systemet i det dagliga arbetet. Vissa föreningar har problem med att registrera sig 
eftersom de har medlemsavgifter, men detta har inte varit ett problem för UF 
Göteborg då medlemsavgifterna röstades bort år 2019. 
- Första forum-helgen hölls i Växjö. Temat för forum-helgen var 
intern-kommunikation och rekrytering av nya medlemmar. De olika workshopen 
under helgen var det som var mest givande för UF Göteborg. Från styrelsen för Uf 
Göteborg deltog 4 styrelsemedlemmar och en aktiv medlem. Nästa forum-helg hålls i 
slutet av februari 2020 i Malmö. 
- Varje år är UF närvarande under Almedalen vecka i Visby. Den här terminens 
huvudfokus har varit att försöka hitta projektkoordinatorer med ansvar för att 
arrangera projektet UFS under almedalen vecka 2020.  

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



 
- Årsmötet hölls den 21-24 november i Umeå. Den här gången blev det ett kort möte 
men mycket bra att både presidenten och vicepresidenten från Göteborg fick vara med 
i beslutsprocessen.  
 

Eftersom positionen som UFS-representant hade varit vakant under en tid, innan vår nya 
representant fyllde positionen så har hennes fokus under denna period varit att stärka banden 
mellan UF Göteborg och den nationella för att öka transparensen och andra viktiga delar utav 
den nationella styrelsen arbete. 
 
 

EKONOMISK RAPPORT 

Inkomstkälla   Inkomster år 2019 (SEK) 

MUCF Grant Spring  34 441 kr 

MUCF Grant Fall  34 441 kr 

Forum Syd  48 000 kr 

Membership fees  800 kr 

   

Inkomst år 2019 (SEK)  117 682 kr 

   

   

Utgifter   Utgifter år 2019 (SEK) 

Central  10 564.38 kr  

Event  14 181.38 kr  

Lecture  10 804 kr  

PR  1 744.07 kr  

Utblick  27 597 kr  
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MUN  7555,86 kr  

   

Utgifter år 2019 (SEK)  72 446.69 kr 

   

   

NETTO INKOMST  45 235.31 kr 

 
Verksamhetsåret började med en del ekonomiska svårigheter eftersom kassörposten varit 
vakant under en längre tid och ekonomin därför inte kunnat skötas med den noggrannhet som 
är önskvärd. Problemen berodde också till stor del på att den tidigare styrelsen gjort en 
bristfällig överlämning vilket resulterade i att mycket arbete fick läggas på att klara upp de 
frågetecken som fanns kring den nya budgeten och de bidrag som föreningen fått under 
föregående verksamhetsår. Till följd av dessa svårigheter samt färre aktiva styrelseledamöter 
än förväntat blev föreningens utgifter, särskilt under det första halvåret, betydligt lägre än vad 
som budgeterats för. 
 
Bidraget som föreningen mottog från Folke Bernadotte Akademin under år 2018 redovisades 
inte för fullt ut. Eftersom de ansvariga för redovisningen hade lämnat föreningen utan att 
skicka in en komplett slutredovisning över hur bidraget hade använts blev föreningen tvungen 
att återbetala 7000 kr till FBA istället för de i föregående årsredovisning förväntade 3000 kr.  
 
Vid tillfället för redovisningen av det verksamhetsstöd som föreningen mottog från MUCF år 
2018 var andelen medlemmar under 25 år för låg. Det resulterar i att föreningsstödet för år 
2020 blir betydligt lägre än tidigare år. De ekonomiska problem som kan uppstå till följd av 
detta kan lösas genom Utblicks plan att i större utsträckning satsa på online-utgåvan av 
tidningen samt med hjälp av föreningens besparingar på 59 700 kr. 
 
Hela verksamhetsstödet som mottogs från MUCF samt det bidrag som mottogs från Forum 
Syd spenderades inte och föreningen kommer därför att behöva återbetala 28 98o kr av det 
verksamhetsstöd som mottogs från MUCF och 15 450 kr av det bidrag som mottogs från 
Forum Syd. 
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Eftersom medlemsavgiften avskaffades helt i början av verksamhetsåret var intäkterna från 
föreningens medlemmar mycket lägre än tidigare år. 
 
Det bör anmärkas att ett fåtal utgifter som hänför sig till verksamheten och budgeten för 2019 
betalats först i januari 2020. Detta eftersom betalning inte varit möjlig tidigare och de 
mottagna bidragen redovisas till bidragsgivarna först i slutet av januari 2020. Dessa utgifter 
har inkluderats i årsredovisningen för 2019. 
 
Trots att verksamhetsåret inte inleddes under ideala förhållanden slutade det med goda 
framtidsutsikter för föreningen. Ett nytt samarbete med Folkuniversitetet inleddes. 
Samarbetet innebär att föreningen kommer att mottaga bidrag för de möten som klassas som 
studiecirklar samt för evenemang som de regelbundna föreläsningarna. Det innebär också en 
möjlighet för föreningen att använda Folkuniversitetets lokaler för särskilda evenemang.  

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


