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Allmänt om föreningen 
 
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) är en partipolitiskt och religiöst obunden 
förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska 
och globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har sedan dess 
bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan 
sextiotalet har föreningen gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom 
anordnar föreningen resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt 
många sociala och informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de 
mänskliga rättigheterna. Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till 
samförstånd och ömsesidig respekt mellan människor och kulturer.  
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Styrelsen  
Till verksamhetsåret 2016-17 utökades antalet styrelseposter med tre stycken, 
Debattklubbsordförande, Webbredaktör och ytterligare en Aktivitetsansvarig. Det totala antalet 
poster har under året varit 17st. Styrelsen har under verksamhetsåret varit intakt och klarat 
sig utan avhopp. 

UF Uppsalas styrelse sköter förutom föreningens drift även dess verksamheter i enlighet 
med det tilldelade ämbetet. I egenskap av styrelseledamöter är dessa delaktiga i övergripande 
beslut gällande föreningen i stort, vid sidan formar de själva sin verksamhet. 

Under verksamhetsåret 2016/17 har 11 protokollförda styrelsemöten hållits månatligt i 
enlighet med föreningens stadgar. På dessa möten har ledmötena informerat övriga om den 
pågående verksamheten, hanterat större och mindre problem, bistått varandra med råd och 
stöd, diskuterat förbättringar och tagit beslut för att föra föreningen framåt. 

Styrelsen för verksamhetsåret 2016–2017  
 
Michaela Persson 
Elin Colmsjö   
Erik Forsberg  
Katarina Bungerfeldt   
Niclas Hvalgren   
Felicia Wartiainen  
Eva Forslund  
Isa Lappalainen  
Max Karpefors   
Leo Nyström   
Sara Ludvigsson  
Rebecca Heine   
Thor Greve   
Alicia Björnsdotter  
Anna Tybrandt   
Hugo Ahlner 
Teodor Sundström  
 

Ordförande 
Vice Ordförande 
Kassör 
Medlemssekreterare 
Programsekreterare 
Programsekreterare 
Chefsredaktör Uttryck 
Chefsredaktör Uttryck 
Webbredaktör 
Kommunikatör 
Kommunikatör 
Aktivitetsansvarig 
Aktivitetsansvarig 
Reseansvarig 
UFS-representant 
Debattklubbsordförande 
Radioansvarig 

Ordförandekommentar 
Arbete för ökad transparens 
Föreningen har utifrån ofta kritiserats för sin bristande transparens och uppfattats vara en 
svårtillgänglig och uteslutande förening. Under verksamhetsåret 2016/17 bestämde sig 
styrelsen från start att arbeta för att föreningen skulle ge ett öppnare och mer inkluderande 
intryck. Mycket av arbetet har gått ut på att ge medlemmarna mer insyn i både 
verksamheten och styrelsearbetet (bl.a. fick intresserade aktiva medlemmar delta på ett av 
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styrelsemötena innan valårsmötet). Detta resulterade i ett bibehållande av aktiva medlemmar 
under året och ett ökat antal ansökningar till styrelseposter inför valårsmötet. Utöver detta 
har styrelsen, likt sina föregångare, lobbat hårt för att UFS ska bli en mer transparent 
organisation där beslut inte tas ovan medlemsföreningarnas huvuden, något som föreningen 
kommer att fortsätta med.   
 

Fortsatt stressförebyggande arbete 
Likt styrelsen 2015-16 har en av de största prioriteringarna legat på att utveckla det 
stressförebyggande arbetet. Under höstterminen diskuterades detta från start under 
kickoffen och styrelsen har också fått genomgå en ledarskapsutbildning med Elias Collin för 
att minska stress och underlätta arbetet i grupper och med varandra. Styrelsen har också 
pratat mycket om vikten av att säga nej till för stora åtaganden, trots att föreningen i allra 
högsta grad sysslar med seriös verksamhet opererar de förtroendevalda på ideell basis, något 
som många tycks glömma. Ordförande valde i samråd med styrelsen att förlägga 
styrelsemötena på söndagar då det ansågs möjliggöra för fler att delta i och med att det inte 
skulle krocka med skola och andra åtaganden. Också detta bidrog till en stresslättnad för 
ledamöterna. Vidare har samtal med ledamöterna kring sina roller och föreningsarbetet hafts 
med Ordförande så att möjligheten att upptäcka stress och obehagskänslor tidigare. 
 
Känslan av att föreningsarbetet är roligt och hanterbart har kunnat bibehållas under hela året 
vilket också har lett till att samtliga ledamöter suttit kvar på sina positioner, detta ser 
styrelsen som en av sina viktigare bedrifter under året. 
 

Styrelseuppbyggnad 
Under flertalet år har styrelsens uppbyggnad varit på agendan och så även under detta år. 
Delar av årets styrelse har velat se en förminskning av antalet ledamöter och separera de 
administrativa posterna från de verksamhetsbaserade. Ett sådant förslag lades fram men 
röstades ner majoriteten av ledmötena ansåg att det skulle bidra till en hierarkisk känsla 
inom föreningen och minska transparensen, något som året styrelse arbetat mot.  
 
Styrelsen har under året också diskuterat föreningens koppling till arbetslivet. UF Uppsala 
har daglig kontakt med framtida potentiella arbetsgivare för medlemmar som glöms bort 
efter ett evenemang eller samarbete. Föreningen har varit i kontakt med systerföreningar i 
Sverige som har ledamöter specifikt inriktade på karriärverksamhet och framtid. Efter 
diskussion kom styrelsen fram till att en sådan post skulle ge mervärde till föreningen och 
dess medlemmar, inte bara till de ledamöter som är i kontakt med dessa potentiella 
arbetsgivare. Posten Karriäransvarig upprättades därför och ingår i styrelsen för 
verksamhetsåret 2017/18. 
 
Året inleddes alltså med en diskussion om att förminska styrelsen men slutade med en 
utökning till 18 ledamöter. Storleken på styrelsen tros dock vara en fortsatt diskussionsfråga 
för framtida förtroendevalda. 



 6 

Ämbetspersoner 
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala skulle inte klara sig utan sin ämbetspersoner. 
Ämbetsmannasystemet är till för medlemmar som vill engagera sig mer och få större ansvar 
men ändock inte inneha en styrelsepost. Varje ämbetsperson är kopplad till en 
styrelseledamot. Systemet har visat sig vara ett bra sätt att minska glappet mellan styrelsen 
och medlemmarna samt underlätta arbetet för styrelseledamoten. Vice Ordförande är, 
utöver styrelseledamoten ämbetspersonen är kopplad till, ansvarig för 
ämbetsmannasystemet. 
 
Hur pass stort ansvarsområde ämbetspersonen har bestäms ledamoten och ämbetspersonen 
emellan men ska innefatta ett visst antal rutinuppgifter under året. Detta är bl.a affischering, 
hjälpa till med kassaansvar vid föreläsningar etc. Under verksamhetsåret 2016/17 har 
styrelsen haft som mål att ge ämbetspersonerna ett större ansvar för att dessa ska känna sig 
mer inkluderade i arbetet. Utöver den ordinarie verksamheten har också speciella styrelse- 
och ämbetspersonsfester och pubkvällar hållits. Vidare har vice ordförande haft kontinuerlig 
kontakt och samtalsuppföljning med ämbetspersonerna för att säkerställa att ingen lämnas 
utanför eller tar/ges alldeles för stort ansvar som kan resultera i stress och/eller 
ångestkänslor kring rollen. 
 
Under verksamhetsåret 2016/17 tillkom en ämbetspost i form av Vice Webbredaktör då 
styrelsen ansåg att ansvaret med att bygga upp en ny hemsida samt korrekturläsa artiklar 
skulle kräva alltför mycket utav Webbredaktören ensam.  
 

Ämbetspersoner 2016/17 
 
Lotta Stenberg  Programassistent 

Nathan Tipping  

Lucy Dodge   

Shannen Young 

Matthew Gibson 

Hanne Enoksson    

Redaktör Uttryck 

Redaktör Uttryck 

Layoutansvarig 

Vice Webbredaktör 

PR-assistent 

Henrik Nyström   PR-assistent 
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Jennifer Österlund 

Sara Nuder 

Oskar Rydermark 

Hedwig Hadenius   

Aktivitetsassistent 

Reseassistent 

UMUN Ordförande 

Career Day-ansvarig 

 
 

Medlemmar 
Medlemmar 
Att värva medlemmar är en förutsättning för UF Uppsalas arbete och under verksamhetsåret 
2016/2017 har styrelsen arbetat med att bredda rekryteringsbasen och attrahera nya 
medlemmar utanför den klassiska målgruppen, som traditionellt sett har bestått 
huvudsakligen av Polkand-studerande. Dessutom har vi fortsatt det kontinuerliga arbetet för 
att främja återvärvning av redan befintliga medlemmar.  

Medlemsregister och medlemsvärvning 
I början av verksamhetsåret hade föreningen drygt 1200 medlemmar, en siffra som har 
minskat något under verksamhetsåret. I september och oktober värvades jämförelsevis flest 
medlemmar, omkring 200-250 nya medlemmar för respektive månad. Samtidigt försvann en 
relativt stor del av föreningens medlemsbas, då många av dem som blivit medlemmar i 
föreningen i början av föregående verksamhetsår aldrig uppdaterade sina medlemskap. De 
nyvärvade medlemmarna minskade kraftigt vid årsslutet, för att sedan öka igen efter 
årsskiftet. Maj månad kom att bli ovanligt framgångsrik för medlemsvärvning, med anledning 
av de stora föreläsningar som arrangerades under månaden.  Vid verksamhetsårets slut 
innehöll medlemsregistret 993 ordinarie medlemmar. Föreningen har erhållit tillräckliga 
medlemsintäkter, men har emellertid inte lyckats uppnå sitt mål om 1000 nya medlemmar 
under verksamhetsåret.  

Medlemsvärvningen har till största del skett i samband med föreningens föreläsningar, men 
även genom möjlighet att köpa medlemskap på s.k ”Get Active-mingel”, bokbord på campus, 
samt återkopplande åtgärder som påminnelsemail till redan befintliga medlemmar.  

Medlemsbasen har administrerats i ett digitalt register via den privata leverantören 
SportAdmin. Registret infördes under föregående verksamhetsår, och var fortfarande vid 
starten för detta verksamhetsår förhållandevis nytt och outforskat territorium. Arbete har 
utförts löpande av medlemssekreteraren för att sätta sig in i SportAdmins olika funktioner 
och tjänster, och det kan konstateras att systemet överlag har kommit att möta föreningens 
behov. Emellertid kan medlemsregistret komma att ställas inför framtida förändringar, i och 
med att planer finns inom UFS på att upprätta ett gemensamt medlemsregister för samtliga 
föreningar. Detta är något som kommande styrelse bör förhålla sig till.   
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Medlems- och nyhetsbrev 
Även detta verksamhetsår har medlemssekreteraren skickat ut veckovisa nyhetsbrev till 
föreningens medlemmar via e-post. Nyhetsbreven har skrivits på både svenska och engelska, 
något som visserligen har inneburit en viss arbetsbörda för medlemssekreteraren, men som 
ändå har befunnits gynna medlemmarna mest. Nyhetsbreven utgör medlemmarnas direktlänk 
till föreningens aktiviteter, och det är därmed viktigt att breven anpassas till den omväxlande 
medlemsdemografin av såväl äldre som yngre, svenska som internationella medlemmar.  

Medlemsbreven skickades ut två gånger under verksamhetsåret; i samband med kallelserna 
inför årsmötet i oktober och valårsmötet i maj. Trots miljömässiga, ekonomiska och 
tidseffektiva förluster för föreningen, samt en avsevärd arbetsbörda för 
medlemssekreteraren, befanns fysiska utskick per post vara det bästa alternativet för att 
säkerställa att maximalt antal medlemmar nåddes av kallelsen. Medlemsbreven kan även ha 
spelat en viss roll för att upprätthålla föreningens professionella framtoning. Likväl bör 
påpekas att ett mer effektivt system sannolikt är att föredra på längre sikt.  

Medlemskap i UF Uppsala gäller i tolv månader från att det tecknats, vilket har fungerat bra 
även detta verksamhetsår. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har 
påminnelser skickats ut per e-post cirka två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten 
av varje månad. I dessa påminnelser finns uppgifter för att kunna betala det nya 
medlemskapet via plusgiro eller Swish, samt om möjligheten att förnya medlemskapet vid 
något av föreningens föredrag. Även om responsen på dessa påminnelser har varit 
förhållandevis ljum, kan konstateras att nuvarande praxis utgör det bästa möjliga alternativet 
för att främja återvärvning av gamla medlemmar.  

Sociala aktiviteter och medlemsvård 
Förutom ordinarie verksamhet har föreningen arrangerat ett antal sociala evenemang för 
föreningens medlemmar och förtroendevalda. I december anordnade UF tillsammans med 
Studentradion en julfest i föreningarnas gemensamma lokaler. Gästerna var framför allt 
förtroendevalda samt aktiva medlemmar i föreningen, och arrangemanget var oerhört lyckat.   

I april hölls den årliga UF-gasquen på Södermanland-Nerikes nation för cirka 100 gäster. 
Under festen bjöds det bland annat på tal av ordföranden, spex, quiz samt en magishow. 
Utöver sådana officiella arrangemang som gasquen och julfesten, har UF arrangerat ett antal 
mindre fester och sociala evenemang, där framför allt styrelsen, ämbetspersoner och aktiva 
medlemmar har närvarat. Ett flertal ämbetspersonsexor, en pubrunda, samt ett oerhört 
uppskattat ”Skvalborgs-häng” har arrangerats, i syfte att umgås och stärka sammanhållningen 
mellan de olika delarna av föreningen. Därtill har de olika utskotten arrangerat mängder av 
aktiviteter; både interna, och sådana som öppnats upp för samtliga föreningens medlemmar.  

I slutet av maj arrangerades en tackfest för UF:s ämbetspersoner, under vilken 
ämbetspersonerna samt den nuvarande och tillträdande styrelsen deltog. Festen hölls i och 
utanför föreningens lokaler på Ekonomikum, och ca.30 gäster deltog.  
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UF-lokalen 
Precis i början av verksamhetsåret införskaffades en ny stereoanläggning till UF-kontoret, 
vilken har varit av stor nytta för såväl det dagliga arbetet som för sociala aktiviteter. Halvvägs 
under verksamhetsåret fick föreningen en ny skrivare, eftersom vi var i uppenbart behov av 
en sådan. Ungefär vid samma tid fick UF överta ytterligare ett rum  
i lokalerna som delas med Studentradion, varmed såväl förvaringsutrymmet som 
arbetsytorna ökade markant. Därmed kunde det gamla kontoret genomgå en radikal 
ommöblering, för att bättre anpassas till föreningens dagliga verksamhet.  
 
Under verksamhetsårets gång har föreningen mött stora utmaningar gällande tekniska och 
digitala verktyg. Föreningens hemsida blev hackad under de första månaderna på 
verksamhetsåret, varpå webbredaktören tvingades upprätta en helt ny. Vidare har routern, 
datorerna, skrivaren och kopplingarna däremellan gång efter annan brutit samman, med 
stora konsekvenser för föreningens verksamhet. Även om problemen har lyckats lösas 
allteftersom de uppkommit, borde UF Uppsala på sikt utveckla en plan för ett mer hållbart 
arbete kring digitala utmaningar.  
 

Kommunikation 
Arbetet har skötts av de två styrelseledamöterna med ansvar för PR och marknadsföring 
samt två ämbetspersoner med uppgift att assistera styrelseledamöterna i arbetet. Året har 
präglats av försök att bredda medlemsbasen genom bland annat ökad närvaro på sociala 
medier och nya tillvägagångssätt som till exempel filmskapande vilket har resulterat i ett 
större medlemsantal och större spridning på sociala medier. Som året innan har arbetet 
mellan styrelseledamöterna inom kommunikation delats upp där respektive ledamot har 
fokuserat på det de är bäst på.  
 

Programblad: Konstruktion och distribuering 
Programbladen har gjorts i samarbete med programansvariga, som har bistått 
kommunikationsansvariga med kortfattade beskrivningar och information av föreläsningarna. 
Den grafiska utformningen av programbladen har gjorts i InDesign.  
 
Programbladen har skickats ut direkt till alla medlemmar via mail efter det att miljöpolicyn 
trädde i kraft år 2016, vilket gör att vi har använt oss av mindre utskrivet material än tidigare 
år. Cirka 50-100 programblad har skrivits ut vid varje nytt månadsblad för att distribueras på 
föreläsningar och övriga events. Programbladen har även skrivits ut i A3 eller A4 och satts 
upp på Utrikespolitiska föreningens tavla på Ekonomikum för att vara tillgänglig för flera än 
endast föreningens medlemmar. Detta är något vi rekommenderar att nästkommande 
ansvariga fortsätter med samt föreslår att programbladen sätts upp på andra campus också. 
 
På grund av tidvis bristande eller försenad information från programsekreterarna har 
programbladen ibland varit klara senare än önskat. Vi rekommenderar därför en ökad och 
god kommunikation mellan kommunikationsansvariga och programsekreterarna. Program 
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sitter på den mesta och huvudsakligaste informationen angående föreläsningarna, det är 
därför av största vikt att denna information delas med kommunikationsansvariga för att 
underlätta deras arbete i marknadsföringen. 
 

Affischer och affischering 
Inför de viktigaste föreläsningarna och större events har PR- och kommunikationsgruppen 
(vilka har bestått av kommunikationsansvariga, ämbetspersoner och tidvis även två andra 
personer) skapat en affisch, i regel en affisch i veckan. PR-gruppen har arbetat utifrån ett 
schema där varje person har fått skriva upp sig på vilken föreläsning de vill skapa en affisch 
samt header till. 
 
Affischen skapas i regel i Photoshop och trycks sedan i UF:s lokal. Normalt har ungefär 25-30 
st affischer skrivits ut per event. Varje affisch har skapats från grunden, med anledning av 
detat kan affischerna variera mycket i utseende. Affischerna har varit genomtänkta och 
strävat efter att fånga känslan till det tema som föreläsningarna handlar om. Utrikespolitiska 
föreningens textlogga har använts till alla affischer. Till varje föreläsning har det även skapats 
en header till Facebook-events som har utgått från affischens utseende.  
 
Affischeringen har skötts av styrelseledamöter och förtroendevalda. Dessa väljer själva den 
platsen där de vill affischera genom att skriva upp sig på affischeringsschemat. Affischeringen 
har dock inte fungerat så bra som vi önskat, uppsättningen av affischer har inte utförts av alla 
inom styrelsen i den mån som vi begärt. Vi rekommenderar därför att affischer endast skapas 
till de viktigaste föreläsningarna eller eventuellt att ett mindre antal affischer skrivs ut. 
 

Sociala medier och hemsidan 
Sociala medier spelar en fortsatt central roll i föreningens marknadsföringsverksamhet. Vi 
har arbetat för en ökad närvaro på sociala medier vad gäller både Facebook och Instagram. 
Av tillgängliga medel tilldelas störst mängd tid och energi till Facebook som används mest 
frekvent av vår målgrupp. Arbetet med Facebook-sida för hela UF Uppsala samt en separat 
Facebook-grupp (UF Events) för inbjudningar till events har fortsatt. FB-sidan har använts 
mer frekvent än tidigare år, varje föreläsningsevent har delats på sidan samt övrig viktigt 
information och emellanåt även mindre viktig men intressant och ”rolig” information. Vi har 
försökt frångå en alltför formell stil på Facebook för att skapa en större öppenhet och 
tillgänglighet gentemot medlemmar och andra för att försöka sprida information kring vår 
verksamhet samt för att fånga ett större intresse för föreningen. 
 
På grund av Facebook:s satsningar för att begränsa marknadsföring som inte går genom deras 
betalda kanaler har Facebook-eventen skapats via Facebook-boten ”Karl Pettersson”. En 
Facebook-profil som administrerar FB-sidan samt FB-gruppen ”UF-Events”. Via ”UF-events” 
har majoriteten av Facebook-eventsen skapats, detta för att kunna bjuda in medlemmar ur 
den gruppen, därefter har eventen alltid delats på den officiella FB-sidan. Den nuvarande 
gruppen har 1450 medlemmar och Facebook-sidan har ökat från 3678 likes till 4228 likes. 
Ökningen beror till stor del på mer användning av rörlig media och bilder på sidan med 
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framförallt kontinuerlig kommunikation genom statusar som ger kort info om något UF gör 
eller har gjort. Vi uppmanar till fortsatt gedigen användning av denna metod. 
 
Vid större föreläsningar har vi betalat en mindre avgift för att få sponsrad marknadsföring av 
Facebook och Instagram. Detta rekommenderar vi att nästkommande ansvariga fortsätter att 
satsa på, samt även framtida ansvariga frångår användningen av Karl Petterssons profil och 
skapar events utifrån den officiella FB-sidan istället. Detta för att det ger ett seriösare intryck 
och det blir tydligare att det är UF som organiserar eventen. 
 
Instagram har använts för att visa det mer vardagliga arbetet inom föreningen och för att 
skapa en större närhet mellan aktiva inom föreningen och våra medlemmar/följare på sociala 
medier. 
 
Twitter uppdateras numera automatiskt när Facebook-sidan gör det men bör även användas 
för att nå ut till potentiella föreläsare. Kanalen är även bra för att få uppmärksamhet från 
politikersverige genom taggningar (@).  
 
På hemsidans har all information som ska finnas tillgänglig för våra medlemmar publicerats. 
Arbetet med hemsidan bör sättas i en tydligare rutin genom att lägga upp föreläsningar 
kontinuerligt i samband med att de läggs upp på Facebook. Hemsidan är en viktig kanal för 
att nå en större målgrupp än den som finns på Facebook, vi vill därför poängtera vikten av att 
hålla den uppdaterad med aktuell information. Det har varit lite otydligt vem som har 
ansvaret för hemsidan, men kommunikation har framförallt lagt upp information om 
nästkommande föreläsningsevent. 
 

Mottagningar och mingel 
UF Uppsala har vid början av höst- och vårterminerna närvarat vid universitetets mässor och 
nationernas reccemottagningar för att locka nya medlemmar och sprida information om UF 
Uppsala. Kommunikationsansvarig har inför dessa mottagningar bokat plats, samordnat 
material och koordinerat styrelsemedlemmarna för deltagandet. Resultatet av den här 
sortens PR-verksamhet är svår att mäta, men då många nya studenter sökte sig till 
mottagningarna och dessa var mycket nyfikna på UF har arbetet med största sannolikhet 
varit lönsamt och ökat medvetenheten om UF:s existens bland Uppsalas studenter. Aktiva 
försök har gjorts för att nå ut till studenter från olika målgrupper och fakulteter för att skapa 
en större mångfald och bredd i föreningen, ett arbete som bör fortgå för att ytterligare 
bredda medlemsbasen. 
 
Kommunikation har även, tillsammans med resterande styrelsemedlemmar, anordnat ett 
antal mingel för att få fler medlemmar och engagerade till föreningen. Ett “Get Active-
Mingle” vid första och andra terminens start i syfte att attrahera fler nyfikna medlemmar att 
ta ett ytterligare steg och bli mer engagerade i föreningen. Arbetet resulterar på sikt ett ökat 
medvetande om UF:s aktiviteter. Det direkt märkbara resultatet var ökat antal närvarande 
på föreningens olika gruppmöten, en viktig komponent i strävandet efter en aktiv förening. 
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Kommunikationsansvariga har även koordinerat styrelsemedlemmar att stå vid ”bokbord” på 
olika campus för att sprida UF:s varumärke. Denna verksamhet har utförts främst i början av 
varje termin i hopp om att attrahera nya studenter till föreningen. Detta arbete har krävt 
deltagande av alla styrelsemedlemmar och har resulterat i nya medlemmar och ökad 
synlighet för UF i mer svåråtkomliga miljöer. 
 

Kontakter med andra organisationer och föreningar  
Mycket av kommunikation med andra föreningar har av naturliga skäl skötts av  
programsekreterarna (då merparten av UF:s samarbeten rör föreläsningar) men 
kommunikations-ansvariga upprätthållit kontakten med vissa utvalda organisationer samt 
med Uppsala Universitet när events har organiserats tillsammans. Samarbetet med Uppsala 
Universitet angående olika evenemang har ansetts som viktiga för att bibehålla den goda 
relationen föreningen har till universitet. Vi har bland annat utvecklat och upplevt ett bra 
samarbete med Uppsala Universitets Alumninätverk, kontakter vilka det vore bra att 
fortsätta ha ett gott samarbete med. 
 

Grafisk profil 
Under året har ett arbete för att förnya föreningens logga pågått. Olika förslag har arbetats 
fram och visats för styrelsen för att ge alla en möjlighet att ge input och kritik. Vi har upplevt 
en positiv inställning och önskemål från alla inom styrelsen att förnya loggan då den tidigare 
är daterad. Arbetet med loggan har utformats med ambition att ge en ökad kontinuitet i vår 
grafiska kommunikation överlag för att skapa en gemensam grafisk grund och igenkänning. 
Slutversionen av den nya loggan röstades igenom på det sista styrelsemötet för året och 
tanken är att den ska komma i bruk under verksamhetsåret 2017/18. 

 

Programverksamheten 
 
Under verksamhetsåret 2016-2017 har UF Uppsala arrangerat 58 evenemang, vilket 
innefattar både föreläsningar, ett antal panelsamtal och seminarier, samt en temadag. 
 
Verksamheten har utåt i stort sett varit sig lik föregångna år, men internt har vissa 
förändringar skett. Bland annat har det samarbete med Uppsala Forum för Fred och Rättvisa 
som inleddes föregående verksamhetsår resulterat i en ökad tillgång av finansiella medel för 
att exempelvis betala resor för gästföreläsare bosatta utomlands eller arrangera andra typer 
av evenemang där mat har ingått. Under året har även stort fokus legat i att skapa och 
upprätthålla en engagerad programgrupp, vilket väl lyckades och resulterade i en under hela 
året aktiv grupp på ca. 15-20 medlemmar. Dessa medlemmar har både arrangerat föredrag 
och hjälpt till vid andra evenemang. 
 
Traditionen att anordna två föreläsningar i veckan har i stor grad fortgått. Däremot har 
arbete förts för att bättre anpassa föreläsningarna till graden av intresse vid olika tidpunkter - 
exempelvis anordnades tre föreläsningar i veckan under en period då intresset var stort och 
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desto färre under tentaperioder och storhelger som Valborgshelgen, Kristi 
Himmelfärdshelgen och påsk. 
 
Föreläsningsåret påbörjades med en rivstart måndagen den 12/09 då den brittiske 
akademikern Edward Page föreläste om Storbrittaniens oväntade beslut om att lämna den 
Europeiska Unionen under rubriken “Making Sense of Brexit”. Det förblir ett av årets mest 
välbesökta arrangemang och resulterade i många nya medlemmar till föreningen. 
 
Teman och föredragsvariation 
 
Under det gångna året har programverksamheten till stor del fokuserat på att upprätthålla en 
bred variation av föreläsningsämnen, omfattandes både dagsaktuella teman och teman med 
ett mer generellt fokus. Stort intresse har funnits för politiska utvecklingar och 
säkerhetspolitik, men även för mer oväntade ämnen såsom kopplingen mellan utrikespolitik 
och sport. Något som programverksamheten har jobbat hårt för under året har varit att 
hitta nya perspektiv på världs- och utrikespolitik - att visa på att utrikespolitik inte bara 
behöver handla om diplomati, fredsbyggande eller specifika politiska utvecklingar i andra 
länder. Genom att beröra ämnen såsom antibiotikaresistens, mobila betaltransaktioner i 
Kenya, kopplingen mellan fotboll och utrikespolitik och den muslimska slöjans roll i 
världsdebatten har förhoppningen varit att uppnå just detta mål.   
 
Ett annat mål har även varit att uppmärksamma mindre dagsaktuella och mediebevakade 
ämnen och länder, som i många fall intresserar en mindre men ofta mer insatt publik. 
Exempel på denna typ av ämnen har exempelvis varit “Livet som FN-soldat i Mali”, “Boko 
Haram - frisläppandet av flickorna” samt “Japans nya säkerhetspolicy”. Vid föredrag som har 
rört mer välbevakade frågor har stor vikt lagts vid att hitta nya infallsvinklar och aspekter för 
att göra programmet så givande och intressant som möjligt. 
 
Precis som tidigare år har programmet även strävat efter en variation i ämnen samt 
geografisk och politisk spridning. Verksamheten har arbetar för att ha så många föreläsningar 
som möjligt på engelska, för att vara mer tillgängliga för alla föreningsmedlemmarna. Dessa 
mål har uppnåtts till en fullt acceptabel nivå där 29 evenemang, alltså exakt hälften av det 
totala evenemangsantalet, har hållits på engelska. Vi har också under ett antal tillfällen 
arrangerat paneldebatter för att på ett smidigare sätt belysa olika åsikter i en fråga. Som 
tidigare år försökt bjuda in föreläsare från olika yrken, exempelvis jurister, läkare, 
statsvetare, ekonomer, journalister och politiker, för att få en större bredd på förhållningsätt 
samt för att intressera olika studentgrupper. 
 
Dessutom har vi strävat efter en jämn könsfördelning, något som har varit svårare att 
upprätthålla. Större fokus på att upprätthålla en jämn könsfördelning lades under 
vårterminen vilket gjorde att vi kunde uppvisa en viss förbättring i jämförelse med 
föregående verksamhetsår.  
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Utrikespolitiska föreningen finansieras delvis genom bidrag från Forum Syd och Folke 
Bernadotteakademin, med krav på att ett antal arrangemang ska hållas på temat “Globala 
utmaningar” (inom området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella 
rättigheter i syd) respektive “Global säkerhet” (grunderna och konsekvenserna av det djupt 
integrerade samhället samt möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt 
utvecklande värld). Programverksamheten har i år uppfyllt dessa krav. 
 
En nyhet under året 2016/2017 är “Making Sense of-” serien av föreläsningar. I och med 
Brexit (en världspolitisk händelse som förvånade många) titulerades denna “Making Sense of 
Brexit” och visade sig vara mycket populär. Temat fortsatte med de dubbla “Making sense of 
Trump”-föreläsningarna i januari, och även de blev framgångsrika. I en föränderlig värld vill 
många “make sense” av världshändelser, och vi har funnit att temat är ett framgångsrikt sätt 
att skapa intresse och uppmärksamhet för programinslag som utforskar och belyser sådana 
ämnen. 

 
 Samarbete med andra aktörer 
 
Under året har vi även öppnat upp för fler samarbeten med andra föreningar. Det har 
resulterat i flera åhörare, från grupper som tidigare kanske inte varit i kontakt med 
Utrikespolitiska föreningen. Samtliga grupper samarbete förts med är:  

- Supporting Human Rights in China 
- Socionomstudenter vid Uppsala universitet 
- Swedish Institute for North America Studies 
- Uppsala Stadsbibliotek 
- Astronomiska föreningen 
- Institute for Indian Mother and Child 
- Kurdiska demokratiska samhällscentret (NCDK Sverige) 
- Utrikesdepartementet 
- Uppsala Politicesstuderande 
- Uppsala Peace and Development Student Association 
- Amnesty i Uppsalas Kvinnorättsgrupp 
- Holmdahlkommittén 
- Pax et Bellum 
- Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 
- Uppsala Universitet/Alumnnätverket 

 
I de flesta fallen bestod samarbetet av koordinerad marknadsföring från båda föreningar, 
gratis inträde för båda föreningars medlemmar, samt sampresentation av gästtalaren. I ett 
fåtal fall var samarbetet betydligt djupare: inför utrikesminister Margot Wallströms och 
mottagare av Uppsala Universitets alumnpris Trita Parsis framträdanden skedde mycket 
koordinering och planering tillsammans med Uppsala Universitet, Uppsala 
Politicesstuderande, och UPAD. 
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Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa 
 
Föregående års programassistent Cornelia Norman inledde under våren 2016 ett samarbete 
(som sedan övertogs av årets programsekreterare) med Uppsala Forum för fred, demokrati 
och rättvisa som under året visat sig bli mycket viktigt. De har bistått finansiellt och betalat 
för resor och boenden till utländska föreläsare som gästat Utrikespolitiska föreningen, och 
även bjudit in Utrikespolitiska föreningen till att samarrangera evenemang som de planerat. 
Evenemang som arrangerats i samarbete med och betalats för av Uppsala forum är Making 
Sense of Brexit, Who will be the next president of the United States?, Making Sense of Trump Part 
1 & 2, Uppsala Cyber Security Day samt New Approaches to Human Rights. Totalt har Uppsala 
forum under året 2016/17 avsatt 36 765 kronor till samarbetet.   
 
Programgruppen 

 
Under året har programverksamheten arbetat hårt för att etablera och upprätthålla en 
välfungerande programgrupp som har träffats regelbundet under terminerna. 
Programgruppen har bistått med idéer, engagemang och har arrangerat 15 evenemang under 
året med stöd från programsekreterare och programassistent.  

Tidigare år har det funnits vissa svårigheter med att skapa en effektiv programgrupp då 
engagemang varit skiftande och en fungerande struktur har varit svår att uppnå. Detta år har 
fokus bland annat legat i att hålla regelbundna möten varje måndag innan föreläsning. Dessa 
möten hölls till en början under en timme varannan vecka. Detta bedömdes dock vara för 
sällan för att uppnå en tillfredsställande kontinuitet på grupparbetet, varav mötestiden 
förlängdes och ett workshop-koncept varannan vecka infördes. Jämna veckor arrangerades 
ett officiellt programgruppsmöte och ojämna veckor så arrangerades det en “program-
workshop” där gruppsmedlemmar fick tid att arbeta på sina olika projekt med stöd från 
programsekreterare och assistent. Så småningom så flöt dessa officiella möten och 
workshops samman (arbete utfördes på officiella möten och mötespunkter togs upp på 
workshoptider) vilket ledde till att programgruppsmöten började hållas varje vecka, ett 
format som uppskattades av både programgrupp och -sekreterare. 
 
Ett typiskt programgruppsmöte fortlöpte generellt med viss informell mötesformalia där 
medlemmarna, under första timmen (kl 16-17) kunde sitta och mingla, diskutera 
utrikespolitiska frågor, fika eller arbeta på något evenemang som var på gång. Här fanns även 
en chans för nya medlemmar till programgruppen att få en liten introduktion av UF och 
programverksamheten. Nästa timme inleddes sedan allt som oftast med en sammanfattning 
av vad som hade hänt under den senaste veckan gällande det fortlöpande programarbetet, 
dels av programsekreterarna, programassistenten samt av programgruppsmedlemmar som 
arbetade på något evenemang. Större punkter såsom framtida planering, evenemangsidéer 
eller andra tankar lyftes också i helgrupp. Efter detta så uppmuntrades medlemmarna att 
fortsätta arbeta, brainstorma idéer eller skicka iväg mail, och programsekreterare och 



 16 

assisten understödde arbetet vid behov. Detta bedömer vi i efter som ett bra sätt att arbeta, 
men det skulle även vara intressant att pröva på en mer formell mötesformalia, förslagsvis 
varannan vecka, för att undvika allt för ogenomträngliga gruppkonstellationer inom gruppen. 
 
Genomförande av föredrag 
 
Under året har majoriteten av evenemangen ägt rum klockan 18:15 varje måndag och 
torsdag, nästan uteslutande på Ekonomikum. Som tidigare år upplever vi att kontinuiteten är 
en viktig ingrediens för att skapa en trogen medlemsbas - många medlemmar vet sedan 
tidigare år att evenemangen arrangeras dessa dagar. Vi bedömer även att tiden har fungerat 
bra.  Ett föredrag har i genomsnitt pågått i ca 1 timme och har efterföljts av 15 minuter för 
frågor, vilket lett till att de flesta evenemang avrundats runt kl 19:30. 

Föredragen har avslutats traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från 
programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg/tygkasse och ett nummer av 
föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att 
följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som 
många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och 
medlemmar har genom dessa så kallade ”eftersnack” erbjudits tillfällen att få prata med 
experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal 
skapar man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. 
Eftersnacken har besökts av en mycket intresserad grupp av både styrelsemedlemmar, 
ämbetspersoner och medlemmar, och UF Uppsalas eftersnack är en viktig del av 
programverksamheten. 

 

Utmaningar och förbättringsområden 
 
Något som upplevts svårt under verksamhetsåret 2016/2017 har varit att hålla en jämn 
könsfördelning bland gästande föredragshållare - något som troligtvis har flera anledningar. 
Fokus lades i början att verksamhetsåret inte på könsfördelningen, då det rådde oenighet 
över hur stora svårigheterna skulle bli och hur mycket vikt som skulle läggas vid detta. Allt 
eftersom det blev mer uppenbart att “50/50” inte skulle nås utan större krafttag lades mer 
vikt vid detta, dock något för sent. 

Det har för programverksamheten krävts något mera tid för att hitta kvinnliga experter eller 
föreläsare i jämförelse med att hitta manliga sådana, vilket är en anledning till den ojämna 
könsfördelningen. Under årets gång märkte vi även att andelen kvinnor som tackade nej till 
att föreläsa hos oss var större i jämförelse med andelen män som tackade nej.  

Svårigheten att uppnå jämn könsfördelning är även något som har varit genomgående i 
programgruppen - av de evenemang som arrangerades av programgruppen så var det bara 
ett av dessa som gästades av en kvinna. Detta trots att medlemmar från start var 
informerade om just detta mål. Fokus har istället legat på att bygga entusiasm för 
medlemmars initiativ till föreläsningar eller föreläsare - oavsett om det varit män eller 
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kvinnor. Då gruppengagemang varit en av ledstjärnorna under året togs beslutet att inte 
ingripa i gruppens arrangemang. Det ledde till att föreläsare i hög utsträckning bokades in 
utifrån deras ämneskunskap samt tillgänglighet, och inte könstillhörighet, vilket resulterade i 
den ojämna könsbalansen.  

Könsfördelningen har också tidigare år varit ett stort problem, och tåls att läggas mer fokus 
på - se statistiköversikten för en jämförelse. 

Ett annat mål som endast delvis uppnåtts är avsikten att ‘bredda’ föreningens besökare 
utanför de klassiskt utrikespolitiskt lagda åhörarna som statsvetare. En del evenemang, som 
“Rymdindustrin i det internationella samhället” och “Cyber Security Day” lyckades att attrahera 
många åhörare som tidigare inte besökt UF. Publiken vid andra evenemang var något mer 
bekanta med föreningen. Målet att ‘bredda’ besökarskaran är diffust, och svårt att definiera 
eller att tydligt uppnå, men har ändå ansetts viktig för att nå ut till så många potentiella 
medlemmar som möjligt.  
 

Statistik 
Se bilaga 2. 
 

Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS)  
 
UFS-representant för verksamhetsåret 2016-2017 var Anna Tybrandt. Hon har deltagit på 
alla styrelsemöten med UFS och haft som uppgift att förmedla UF Uppsalas ståndpunkter och 
intressen till förbundet. Hon har även varit aktiv i UFS utbildningsutskott där det 
huvudsakliga projektet var att arrangera UFS Forum som ägde rum 11-12 februari i Uppsala. 
Runt 100 styrelseledamöter från de olika UF-föreningarna deltog under helgen som bland 
annat bestod av föreläsningar, workshops och en gasque på Gotlands Nation. Övriga 
evenemang som UFS har arrangerat under året är bland annat en överlämningshelg till den 
nya förbundsstyrelsen i augusti, årsstämma i Malmö i oktober, Utrikespolitiskt konvent i 
Lund i november, valårsmöte i Örebro i maj samt UFS i Almedalen i juli.  
 
En fråga som har diskuterats mycket under året är utformningen av 
förbundsadministratörens tjänst. Den gick från att vara 50 % till 75 % under 2016 och inför 
valårsmötet i maj 2017 föreslog förbundsstyrelsen att tjänsten skulle gå upp till 100 % i 
september 2017. UF Uppsala ställde sig tidigt kritiska till att utöka tjänsten, främst eftersom 
en anställd utgör en stor del av förbundets budget och dessutom ansvarar för uppgifter som 
UF Uppsala ansåg skulle kunna skötas av förtroendevalda. Förbundsstyrelsens argument till 
att öka tjänsten till 100 % var bland annat att administratören då skulle kunna assistera 
medlemsföreningarna mer och hjälpa dem med administrativa sysslor, samt att avbelasta 
presidiet ytterligare. Rambudgeten för verksamhetsåret 2017-2018 utgår från att tjänsten går 
upp till 100 % men det slutgiltiga beslutet tas av nästa års förbundsstyrelse.  
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En annan fråga som varit i fokus under året är UFS tvåspråkighet. Då en av ledamöterna i 
årets förbundsstyrelse inte varit svensktalande togs ett beslut i december att all 
kommunikation inom styrelsen skulle ske på engelska under resten av verksamhetsåret. För 
att eftersträva ett internationellt förbund som är transparent och inkluderande så röstades 
en proposition igenom på valårsmötet i maj som säger att vissa dokument (bl.a. hemsidan, 
beslutspunkter från styrelsemöten och styrdokument) alltid måste finnas tillgängliga på 
engelska.  
 
Andra propositioner som röstades igenom på valårsmötet var bland annat att UF Luleå 
godkändes som fullvärdig medlem i UFS (var tidigare endast interimistisk medlem), att UF 
Södertörn och UF Jönköping avregistrerades som medlemsföreningar då de varit vilande 
under det senaste året, samt en proposition gällande reglering av sparade bidrag från MUCF.  
 
Under året har UF Uppsala försökt trycka mycket på vikten av transparens och tydlighet i 
UFS, samt att förbundets resurser ska användas på ett kostnadseffektivt sätt som ger 
maximalt mervärde för alla medlemmar. 
 

Uttryck Magazine (tryckt upplaga) 
Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska tidning och finns både online och i tryckt format á 52 
sidor, vilken ges ut två-tre gånger per verksamhetsår. Den tryckta tidningen skickas ut till alla 
medlemmar och även till andra UF-föreningar, bibliotek, ett antal utvalda organisationer samt 
de större mediehusen. Chefredaktörer för verksamhetsåret 2016/2017 var Isa Lappalainen 
och Eva Forslund.  

Verksamhetsåret inleddes tidigt under höstterminen när temat för det första numret, 
‘Drugs’, fastställdes. I samarbete med webbredaktör Max Karpefors anordnades ett ‘Uttryck 
Magazine Mingle’ den 20 september, främst för att locka folk till att söka ämbetsposterna 
men även till att skriva för tidningen. Det var populärt och ungefär 30 personer deltog. Efter 
ansökningsprocessen (med ungefär 13 sökande) tillsattes Lucy Dodge och Nathan Tipping 
som redaktörer och Shannen Young som layoutansvarig. Under hösten arbetade redaktionen 
kontinuerligt med workshops där skribenter bjöds in för att bolla idéer och komma igång 
med skrivandet, men även skapa en bra sammanhållning i gruppen. Den 27 september 
anordnades en idéworkshop på UF:s kontor och den 11 oktober en pub på Norrlands nation 
med temat “meet your editor!”. Båda evenemangen var lyckade med ca 15 deltagare. Den 18 
oktober hölls en workshop på temat ‘infographs & illustrations’, och den 25 oktober hölls en 
intervju-workshop. Det var sämre uppslutning på dessa två evenemang, troligtvis för att 
workshopsen låg lite för nära inpå varandra. Den 1 november hölls ännu ett evenemang med 
‘editing’-tema. Detta var inte heller särskilt populärt, förmodligen av samma anledning. Den 8 
november hölls dock ett evenemang på temat ‘putting finishing touches on articles’ enbart 
för det numrets skribenter. Detta var populärt och effektivt; alla skribenter fick möjlighet att 
prata ihop sig om artiklarna med sina respektive redaktörer innan vi påbörjade det sista 
korrigeringsarbetet och arbetet med layout. Den 29 november skickades Drugs till tryck och 
den postades till föreningens alla medlemmar veckan därpå.  
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Arbetet med nästkommande nummer, ‘Justice’, inleddes strax därefter. Denna gång delades 
arbetet upp mellan två grupper: redan erfarna skribenter som hade skrivit i föregående 
nummer hamnade i den ena och ‘nya’ skribenter hamnade i den andra. Detta för att jullovet 
ansågs utgöra en alltför lång paus, och det var viktigt att komma igång med arbetet inför 
numret före jullovet. Då passade det bra att låta de erfarna skribenterna komma igång redan 
före jul, och ägna början av vårterminen till att rekrytera nya skribenter.  

En ny strategi för möten anammades även, med mer fokus på sociala evenemang och 
skrivstugor och medlemsmöten endast de gånger en talare eller liknande bjudits in. Detta för 
att få till ett jämnare deltagande. Strategin lyckades väl. Den 17 januari inleddes Uttryck-
terminen med att Upsala Nya Tidnings politiska chefredaktör Håkan Holmberg kom och 
talade om skrivande för intresserade medlemmar. Det var runt 25 deltagare och givande 
diskussioner om att skriva politiskt. 

Den 25 januari anordnades även ett pubhäng. Runt 20 personer deltog och det var ett bra 
sätt att återkoppla till alla de som hade varit intresserade under den Internationella mässan 
och UF:s Get Active-mingel. Förutom att ha roligt under hänget kunde vi även motivera dem 
att skriva och engagera sig i Uttryck.  

Parallellt med de sociala evenemangen fortgick arbetet med artikelidéer och artiklar. Därför 
anordnades den 31 januari en ‘‘edit-a-thon’/skrivstuga på Gotlands nation. Det var öppet hus 
för alla som var intresserade och ville prata om idéer för tidningen. Men det var framförallt 
riktat till de skribenter som höll på att skriva för tidningen, för att få muntlig feedback från 
sina respektive redaktörer. Det var ett lyckat evenemang. Det kom många skribenter och 
intresserade under dagen och det var ett bra tillfälle att motivera folk att skriva samt 
redigera texter. Ett liknande evenemang arrangerades den 7 februari på Uplands nation. Det 
blev tydligt att skrivstugor är ett bra koncept; det spelar inte så stor roll hur många som 
dyker upp och det är bra och effektivt att få egen tid med skribenterna. Det dök även upp en 
del som inte var skribenter; det är bra att tänka på att man ska förbereda något åt dem att 
göra, till exempel korra texter eller brainstorma idéer för kommande nummer.  

Den 13 februari hade vi en pubkväll i Svantes källare, Uplands nation. Det var roligt och runt 
15 personer dök upp, varav många inte hade hållit på med Uttryck tidigare. Vi hade ett quiz 
som på ett skojfriskt sätt introducerade nästa nummers tema, ‘Money’. Den 21 februari hade 
vi även en ‘brainstorming session’ där vi diskuterade artikelidéer för kommande nummer. 
Generellt kan vi rekommendera att börja med nästkommande nummer parallellt med 
slutskedet på det förra. Vi fann att det var många som fick upp intresset för tidningen i slutet 
på tidningsarbetet för varje nummer, då det inte finns så mycket för dem att göra. Då är det 
bra att kunna sätta dem i arbete med det nästkommande numret. 

  
Under vintern arbetade vi även med ett parallellt projekt - WikiWomen Edit-A-Thon. Det 
var ett samarbete med Kvinna till Kvinnas voluntärgrupp i Uppsala, UF:s aktivitetsgrupp samt 
Wikimediagemenskapen i Uppsala. Det gick ut på att i samband med internationella 
kvinnodagen tillsammans ha en skrivstuga där vi skrev och redigerade artiklar om kvinnor 
och ämnen relaterade till jämställdhet på Wikipedia. Detta för att försöka åtgärda 
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ojämställdheten på Wikipedia. Det var roligt och populärt. Skrivarstugan ägde rum den 7 
mars på Uplands nation. Det dök upp runt 15 stycken totalt under dagen, och alla verkade 
tycka om konceptet. Vi hade runt 4 möten inför träffen. Det skulle vara roligt om något 
liknande gjordes igen! 
  
Inför arbetet med det tredje och sista numret anordnade vi en träff med journalisten Felicia 
Åkerman, Dagens Industri. Den 4 april anordnade vi en frågestund med henne med 
efterföljande middag på Smålands nation. Det dök upp runt 20 personer. Vi rekommenderar 
att anordna vissa större möten som man lägger lite mer kraft på för att komplementera med 
mer rent sociala möten. 
  
Den 10 maj arrangerade Tidningskonventet terminens tidningsgala, och Uttryck skickade in 
nomineringar från numrena ‘Drugs’ och ‘Justice’ i samtliga kategorier. Tidningar har möjlighet 
att medverka på galan förutsatt att en representant från tidningen har gått på minst ett av 
tidningskonventets möten under den gångna terminen. Tidningsgalan är ett roligt evenemang 
och tidningskonventet gör ett bra arbete med att samordna Uppsalas nations- och 
föreningstidningar, vi hoppas att Uttryck kommer att vara fortsatt representerat i konventet. 
Sju representanter från Uttryck gick på galan och vi vann pris i kategorierna ‘Terminens 
skratt’ och ‘Terminens foto’, för Aida Zekićs samt Elin Colmsjö och Moa Peldán Carlssons 
bidrag i ‘Drugs’.  
  
Verksamhetsårets sista nummer skickades till tryck den 22 maj. För det sista numret hade vi 
mer tid från det att texterna var klara tills dess att den skulle skickas till tryck, vilket innebar 
att vi fick mer tid till textbearbetning och layout. 
  
Tillsammans med redaktionen åkte vi på kickout (ämbetspersoner, chefredaktörer och 
webbredaktör) på M/S Vindhem i Stockholm den 24 maj. 
  
Terminen avslutades med en release/hejdå-fest den 30 maj. Alla som på något sätt engagerat 
sig i Uttrycksarbete under året var välkomna, och evenemanget anordnades tillsammans med 
webbredaktionen. Tillsammans grillade vi, pratade om året, gjorde quizzet som fanns i det 
kommande numret och umgicks. Det var många som kom till evenemanget, totalt var vi runt 
20 stycken. Det var ett mycket trevligt avslut på ett mycket trevligt år. 
  
Årets underteman har varit:  

“Drugs”  

“Justice” 

“Money” 

I tidningarna har vi försökt varva tyngre artiklar om utrikespolitisk analys med lättare 
material som “Ask the members” där vi har frågat UF-medlemmar olika lättsamma frågor. Vi 
har även haft med fler illustrationer än tidigare nummer samt haft med kartor och quiz i 
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varje nummer. Vi har generellt försökt arbeta med att göra Uttrycks innehåll mer 
lättillgängligt för medlemmarna. Under året har vi fortsatt med arbetssättet med flera 
deadlines och feedbackrundor från föregående verksamhetsår. Vi har även varit noga med att 
en skribent alltid ska få samma redaktör om hen skriver flera gånger, samt att 
engelskspråkiga redaktörer ska bära huvudansvaret för engelskspråkiga texter.  

Under årets gång upptäckte vi dock att det var bättre att endast ha en gemensam deadline 
och sedan arbeta med individuella deadlines för varje skribent och sedan ha ett slutdatum 
där alla artiklar måste vara 100 % klara. Under året har vi haft flera engelskspråkiga 
redaktörer, vilket vi hoppas har förbättrat tidningens engelskspråkiga delar.  

Verksamhetsåret 2016/2017 är också det första året då webbupplagan har haft en 
redaktörspost som inte har varit underordnad chefredaktörsparet, utan varit en egen 
styrelseledamot. Vi har dock fortsatt samarbetet och webbupplagan har publicerat samtliga 
artiklar från den tryckta tidningens nummer, vilket gör det mer attraktivt att skriva för den 
tryckta tidningen. 

Sammanfattningsvis under året har vi arbetat med att utveckla tidningen i en mer lättsam 
riktning. Med många engelska skribenter och redaktörer har vi även arbetat mycket med den 
engelskspråkiga delen av tidningen. Vi har även försökt få fram en härlig social stämning - dels 
för att vi själva har trivts med det men även för att vi har velat att folk ska tycka att det är 
roligt att engagera sig i Uttryck!  

 

Uttryck Magazine (webbupplaga) 
 
Uttryck Magazine är Utrikespolitiska Föreningen i Uppsalas medlemstidning och den finns 
tillgänglig i både tryckt format såväl som online. Syftet med webbtidningen är att vara 
Uttrycks Magazines självklara plattform online där artiklar från den tryckta tidningen blandas 
med artiklar, reportage och nyheter som enbart publiceras online. Det har varit ett speciellt 
år för webben i framförallt två avseenden. För det första har webbredaktör blivit en 
styrelsepost och för det andra har Uttryck Magazine fått en egen hemsida: 
www.uttryckmagazine.com.  
 
Hösten 2016 började med ett utlysande av ämbetsposten vice webbredaktör där Matthew 
Gibson blev tillsatt. Därefter satte arbetet med en ny hemsida igång. Tyvärr tog det lång tid 
att komma igång med utvecklandet webbtidning på grund av diverse tekniska problem med 
den vanliga hemsidan (www.ufuppsala.se) där webbtidningen tidigare hade sitt tillhåll.  
 
Parallellt med tekniska bekymmer pågick veckomöten för webben där syfte, layout och 
funktionalitet diskuterades. Vi hade även en idéworkshop för hur en bra webbtidning ska 
vara. Mycket av arbetstiden tillbringades med att öka kunskapsnivån inom webbutveckling 
och webbsäkerhet. 
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I januari lanserades Uttryck Magazines nya hemsida och alla artiklar från ufuppsala.se 
importerades och laddades upp. Totalt finns 121 artiklar på www.uttryckmagazine.com.  
I början av Februari hade vi ett uppstartsmöte för webben med ca 20 intresserade 
skribenter. Övriga events under året har alltid arrangerat tillsammans med övriga 
redaktionen, till exempel workshops, edit-a-thons, pubkvällar med mer. Samarbete med 
övriga redaktionen är A och O.  
 
Under våren har vi lagt upp alla artiklar från Drugs 2016, Justice 2017 och Money 2017. 
Anledningen till detta är att alla skribenter ska få en egen portfolio och på så sätt kunna visa 
upp vad hen har skrivit för Uttryck Magazine online. Under hösten publicerades fyra stycken 
artiklar på www.ufuppsala.se och under våren har ytterligare 22 artiklar publicerats.  
 
Under mars, april och maj har webbteamet jobbat mestadels jobbat med redaktionsarbete: 
korrat artiklar och publicerat. Vi har även publicerat två stycken artikelserier: en om franska 
valet med tre artiklar och en om mikrostater som blommat upp och sedan förfallit.  
 

Radio UF 
Höstterminen inleddes med att rejäla krafttag togs för att rekrytera nya medlemmar till 
radiogruppen. En affisch skapades och sattes upp över stora delar av Uppsala, dels för att 
locka nya sändare till Studentradion och UF, dels som allmän marknadsföring för 
programmet. Ansträngningen resulterade i ett informationsmöte med drygt 15 besökare. Av 
de intresserade som kom på de första mötena kvarblev 7 stycken i gruppen som varaktiga 
sändare. Detta innebar mer än en fördubbling av gruppens medlemmar.  
 
Höstterminens säsong inleddes den 19/9 och därefter fortlöpte arbetet i gott tempo med 
många välproducerade avsnitt som följd. Avsnitten innehöll generellt ett stort antal intervjuer 
med experter och politiker – bl a intevjuades Vita Husets f d ”drog-czar” Robert DuPont 
och handelsminister Ann Linde. Få repriser sändes. Under presidentvalet natten till 9/11 
hölls en valvaka på Studentradion och UF, under vilken Radio UF sände mellan 22 och 05. 
Allt som allt höll programmet en hög kvalité under terminen. Samtliga världsdelar 
uppmärksammades någon gång under säsongen – något som har konstaterats vara 
efterträvansvärt under tidigare utvärderingsmöten. Dessvärre höll lyssnarsiffrorna på 
Soundcloud en relativt låg nivå, troligtvis till följd av en begränsad benägenhet hos 
redaktionsmedlemmarna att dela avsnitten på Facebook.  
 
I och med slutet av höstterminen krympte redaktionen markant till följd av utbytesresor och 
hemresor för utbytesstudenter. Dessutom kunde det konstateras att det höga arbetstempot 
och den höga ambitionsnivån som programmet hållit under höstterminen medfört en 
oproportionerligt tung arbetsbörda för några få redaktionsmedlemmar. Redaktionen 
beslutade med anledning av detta att byta ”koncept” för programmet. Fokus skulle ligga på 
studiodiskussioner och egna reflektioner, snarare än intervjuer och faktaåtergivning. 
Programmen skulle dessutom vara mer ”UF-anknutna”, d v s ämnena som behandlades skulle 
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i så hög utsträckning som möjligt anknytas till UF:s övriga verksamhet. I allmänhet beslutades 
det att det skulle hållas en måttlig ambitionsnivå. Detta för att minska förberedelsearbetet 
inför varje program. Något särskilt informationsmöte för Radio UF hölls inte, men genom 
UF:s informationsmingel rekryterades tre nya sändare.  
 
Effekterna av det nya programkonceptet kunde under vårterminen urskiljas i form av kortare 
program med färre intervjuer, färre programbilder och fler repriser. Ett större välmående 
och en mer avslappnad stämning bland redaktionsmedlemmarna uppstod emellertid också. 
Många av avsnitten handlade om, eller berörde, USA:s nya predisent Donald Trump. 2/3 
sändes ett avsnitt på svenska om Sveriges utrikesdeklaration, i vilket utrikesminister Margot 
Wallström intervjuades. Lyssnarsiffrorna låg kvar på samma relativt låga nivåer som under 
föregående termin. I april spelades en ny trailer för programmet in.  

 
Sammanlagt sändes under verksamhetsåret 23 avsnitt och 6 repriser. 

Sända avsnitt i kronologisk ordning: 
Höst: 

• Venezuela’s Shared economy Space and Dark Trafficking: Höstterminen inleddes med 
ett program där ämnen som diskuterats under förra säsongen följdes upp. 

• Comprehensive Trade Agreements Comprehended: Avsnitt om handelsavtal och 
diskussionen om nya handelsavtal mellan nordamerikanska länder och EU. 

• A Future Without Oil: Avsnitt om framtidens oljeresurser och alternativa 
energialternativ. 

• The Persecution of Falun Gong: Avsnitt om den misstänkta handeln med Falun Gong-
utövares organ i Kina. 

• Disarmament, Demobilization and Reintegration: Avsnitt om DDR, hur det tillämpas 
och vad resultaten kan bli. 

• The Arctic: A new cold war?: Avsnitt om Arktis och maktkampen mellan de arktiska 
länderna där. 

• Art Cencorship: Avsnitt om censuren av konst i olika former. 
• Handling the World’s Drug Problem: Avsnitt om olika förhållningssätt till missbruk 

och bruk av droger i olika länder. 
• Sexism in the Media: Avsnitt om sexism och könsdiskriminering i media och 

mediarapportering. 
• Nuclear Weapons: Useful Deterrent or Risk to Humanity?: Avsnitt om kärnvapen 

och vilken potentiell funktion de kan fylla i världspolitiken. 
• A world with AI: Avsnitt med spekulationer om framtiden och om utvecklingen av 

artificiell intelligens.  

Vår: 
• The Future of the Paris Agreement: Avsnitt sänt i anknytning till klimattoppmötet i 

Marocko. 
• Making Sense of Trump: Avsnitt sänt i anknytning till UF:s föreläsning om Donald 

Trump. 
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• Utrikesdeklarationen 2017: Avsnitt sänt i anknytning till UF:s föreläsning med 
utrikesminister Margot Wallström. 

• Women’s Issues in Politics: Avsnitt om användningen av feminism och kvinnofrågor 
som politiskt verktyg. 

• Tibute to Hans Rosling: Avsnitt sänt med anledning av Hans Roslings död. 
• The Flaws of Laws: Avsnitt om lagar och hur de brister i tillämpningen av dem. 
• Public Privacy: Avsnitt om säkerhet på internet och anonymitet. 
• Rethinking Society pt. 1: Avsnitt om ekonomi och alternativa sätt att se på ett 

fungerande samhälle. 
• Rethinking Society pt. 2: Avsnitt om ekonomi och alternativa sätt att se på ett 

fungerande samhälle. 
• The French Election 2017: Avsnitt om det franska presidentvalet.  
• Shifting Borders: Avsnitt om olika separatistiska rörelser inom Europa. 
• The persecuted people: Avsnitt med originalmaterial från UF-resan till Myanmar i maj 

2017 med fokus på Rohingya-minoritetens situation i landet. 

Radio UF inom föreningen 
Arbetet med att integrera Radio UF i UF Uppsala har fortsatt. Genom vårterminens nya 
programkoncept har programmit kommit att i mycket högre grad än tidigare besöka och 
utnyttja UF:s föreläsningar. I samband med detta genomfördes vissa intervjuer i samarbete 
med Uttryck, vilket i ett fall resulterade i en intervju-special med Carl Bildt. Vidare 
anordnades, tillsammans med både Studentradion och övriga UF, en valvaka under det 
amerikanska presidentvalet.  
 
I övrigt har det dock tyvärr pratats mer än det har handlats. Förslag om att göra avsnitt i 
relation till publicerandet av Uttryck eller tillsammans med Debattklubben har varit 
återkommande men aldrig genomförts. Visst samarbete med resegruppen förekom i form av 
en medlem i radiogruppen åkte med på resan till Myanmar och producerade ett program 
med materialet därifrån.  

Rutiner 
Under året har Radio UF arbetat med att utveckla rutiner av olika slag för att förenkla och 
effektivisera arbetet. Fler och tydligare lathundar för produktionen av avsnitten har tagits 
fram. Anteckningar från möten har på ett rutinmässigt sätt sparats i radiouf@ufuppsala.se:s 
Google Drive, till vilken samtliga redaktionsmedlemmar beretts tillträde. Rutinen att hålla 
större planerningsmöten under början av terminen har upprätthållits. Slack har införts som 
kommunkationsmedel mellan redaktionsmedlemmarna, även om Facebook också har 
använts.  

iTunes 
Sedan Studentradion börjat lägga upp program i iTunes har även Radio UF hamnat där. 
Därmed finns Radio UF alltså tillgängligt som POD-version i diverse POD-appar för 
mobiltelefoner. Rutiner för att lägga upp varje avsnitt som POD-version i iTunes har tagits 
fram och lagts till övriga instruktioner i radiouf@ufuppsala.se:s Google Drive. 



 25 

Arkivering 
En arkivering av Radio UF:s aktiviteter sedan programmet startades 2006 genomfördes i juni 
2017. Ett fåtal utvalda program från varje år valdes ut och sparades på CD-skivor som i sin 
tur sattes in i en pärm. Syftet var att på ett långsiktigt hållbart sätt spara och tillgängliggöra 
det som Radio UF har producerat sedan programmet inleddes.  
 
 
 

Resor  
 

Allmänt om verksamhetsåret  
 
Under verksamhetsåret 2016/2017 har Utrikespolitiska föreningen genomfört två resor. På 
rekommendation från tidigare reseansvarig har den tredje resan inte genomförts, vilket 
rekommenderas även fortsättningsvis. Under hösten 2016 åkte en grupp bestående av 18 
personer till Israel och Palestina och på våren 2017 åkte en grupp bestående av 16 personer 
till Burma/Myanmar. Val av resmål har bestämts via röstning under uppstartsmöten mellan 
tre alternativ som främst reseansvarig Alicia Björnsdotter och reseassistent Sara Nuder valt 
ut.  
 
Målsättningen med valet av resmål har varit att få till en spridning i prisklass, längd, 
geografiska belägenhet samt aktuella frågor på plats. Därför har en resa varit billigare, den 
andra dyrare, en till Mellanöstern, den andra till Sydostasien, en fokuserad på en konflikt, den 
andra fokuserad på demokratisering.  
 
Reseämbetspersonen har under året haft en mycket aktiv roll i verksamheten, genom att 
exempelvis förbereda möten och aktiviteter, självständigt leda arbetsgrupper, boka besök 
och boka boende. En relativt låg och jämlik arbetsbörda för Björnsdotter och Nuder har 
möjliggjorts genom att mycket ansvar delegerat till två väldigt aktiva resegrupper samt 
genom ständig kommunikation mellan Björnsdotter och Nuder där i princip samtliga beslut 
tagits tillsammans. Planeringen av resorna har inletts med gemensam brainstorming av 
intressanta frågor och ämnen som gruppen vill ta reda på mer om på plats. Sedan har 
resegruppens medlemmar fått dela in sig själva i grupper utefter intresse, där varje subgrupp 
sedan ansvarar för att kontakta för ämnet relevanta personer och organisationer.  Detta har 
möjliggjort att gruppen till stor del bedriver planeringen självständigt med ständig 
handledning och översikt från reseansvarig. Detta har i sin tur möjliggjort att mycket av 
reseansvarigs och reseassistents tid istället lagts på planering av veckovisa aktiviteter som 
syftar till att gruppen ska lära känna varandra och lära sig om resmålet innan avfärd. 
 
Intresset för årets resor har varit mycket stort, med 78 intresseanmälningar till Israel och 
Palestina och 27 till Myanmar/Burma. Totalt har 32 personer deltagit på verksamhetens 
resor. Inga avhopp har skett efter att resegrupperna satts samman.  
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Urvalet till varje resegrupp har tagits med hänsyn till den policy som utarbetades under 
våren 2016, men inte nödvändigtvis följt denna i någon större utsträckning. Detta på grund 
av en tydlig målkonflikt mellan närvaro på uppstartsmöten, bra ansökningar samt spridning i 
studieinriktning. Helt enkelt stod valet i bägge fallen mellan en resegrupp bestående nästan 
uteslutande av studenter från ett och samma program med ibland ofullständiga ansökningar 
men som närvarat på uppstartsmöten, eller en resegrupp bestående av både studenter (och 
icke-studenter) med helt olika studieinriktningar och genomtänkta ansökningar men som inte 
närvarat på uppstartsmöten. Att följa den utarbetade policyn kändes inte helt rättvist då 
närvaro självklart bör väga tungt, men samtidigt verkar det som att information om 
uppstartsmöten och liknande ofta enbart når vissa specifika kretsar, vilket leder till att 
närvaro på dessa möten kanske inte alltid bör likställas med störst intresse. Istället har 
urvalet skett genom en typ av kvotsystem där mycket inspiration hämtats från policyn, där 
ansökande delats in i olika grupper utefter kriterier som närvaro på uppstartmöten eller 
ansökningar som visar stort engagemang och intresse, men också ibland utefter 
studieinriktning, huruvida den ansökande är styrelsemedlem eller inte samt huruvida den 
ansökande är internationell student eller inte. Dessa grupper har därefter tilldelats olika 
stora kvoter beroende på dess omfattning och lottning har använts för att fördela 
majoriteten av platserna. I år resulterade detta i två väldigt blandade, engagerade och bra 
grupper samt med största sannolikhet minskad stress för reseansvarig, men givetvis finns 
möjligheten att ett annat urvalssystem fungerar bättre om sammansättningen bland de som 
ansöker ser annorlunda ut.  
 
Allmännt har alltså föregående verksamhetsårs fokus på en engagerad resegrupp samt att på 
att göra resorna varierade och tillgängliga bibehållits. Ytterligare fokus har lagts på 
studiebesök, föreläsningar, dokumentärfilmsvisningar, bokklubbar, berättarstunder och 
liknande innan avfärd i syfte att hela terminen ska ses som en del av upplevelsen snarare än 
enbart en uppladdning till själva resan.  
 
 

Israel, Palestina 
 
Tel Aviv, Jerusalem, Hebron 
Efter två uppstartsmöten där medlemmar delade idéer och diskuterade dessa valdes tre 
destinationer ut; Jerusalem, Washington DC och Teheran. Efter en jämn omröstning valdes 
Jerusalem, vilket en bit in i planeringen utökades till att även inkludera Tel Aviv och Hebron. 
Israel och Palestina har länge varit en politiskt intressant destination i och med dess ständigt 
pågående konflikt mellan Israeler och Palestinier, komplicerade relationer med både 
närområde, USA och Europa samt en faschinerande blandning av flera olika religioner där det 
konservativt traditionella möter en på andra håll modern och sekulär livsstil.  
 
Innan avfärd åkte resegruppen och andra intresserade medlemmar till bland annat Israels 
ambassad för att träffa ambassadör Bachman samt till Sveriges Radio för att träffa 
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utrikespolitiska kommentatorn Agneta Ramberg. Matilda Lindgren, en masterstudent i 
Uppsala som jobbat som internationell observatör i Palestina kom även till kontoret för 
diskussion och för att dela med sig av sina upplevelser på plats. Under resan publicerades ett 
blogginlägg per dag till hemsidan, skrivet av olika medlemmar från resegruppen. Efter resan 
har resegruppen gått på en föreläsning samt ätit middag med Anas Amro och Izzat Karake 
(representanter för Youth Against Settlement) samt anordnat ett tillfälle för övriga 
medlemmar att träffa och diskutera med resegruppen.  
 
I två dagar befann vi oss i Tel Aviv, där en dag spenderades med Aguda, Mellanösterns första 
HBTQ organisation, där vi fick en guidad rundvandring med fokus på HBTQ-personers 
historia i staden samt träffa den otroligt inspirerande styrelsemedlemmen Chen Arieli samt 
två av organisationens jurister i organisationens lokaler.  
 
I Jerusalem träffde vi människorättsorganisationen B’Tselem samt Breaking the Silence, 
besökte svenska konsulatet och träffade chefsredaktören för Jerusalem Post. En dag 
spenderades i Hebron med SIDA finansierade Temporary International Prescende in Hebron 
(TIPH) som föreläste och visade oss runt i den delvis ockuperade staden.  
 
 

Myanmar/Burma  
 
Yangon, Bagan 
En omröstning mellan Kazakstan, Myanmar/Burma och Colombia resulterade i att 
Myanmar/Burma valdes ut som årets andra resmål. Efter diskussion i resegruppen bestämdes 
att merparten av tiden skulle spenderas i gamla huvudstaden Yangon men att vi även skulle 
åka nattbuss till Bagan i Mandalay sista helgen. Vi ville fokusera mycket på demokratiseringen 
under resan men även på konflikterna i norra delarna av landet, mänskliga rättigheter, det 
nya mediaklimatet, historia och relationen mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk 
hållbarhet. Planeringen inför resan var denna gång ännu mer fokuserad på aktiviteter för att 
lära känna varandra samt lära oss om landet. Vi träffade Swedish Rohingya Association i 
Stockholm, såg dokumentärer, läste böcker, lagade mat och höll föredrag.  
 
Först ut på resan var ett besök hos Letyar Tun, anställd på det SIDA-finansierade 
mediainstitutet FOJO, där han berättade sin fascinerande historia som aktiv i 
motståndsrörelsen samt situationen för journalister i landet idag. Dagen därpå träffade vi 
tankesmedjan International Crisis Groups utsände i Yangon, Richard Horsey, som svarade på 
alla våra frågor om Myanmars pågående konflikter och etniska grupperingar. På 
eftermiddagen träffade vi Hanna Helsingen, UF:s programsekreterare år 2008 som nu jobbar 
för WWF och med regeringen i Myanmar för att underlätta övergången till en ekologiskt 
hållbar, utvecklad ekonomi. Dagen därpå besökte vi UNHCR för att prata om områdets 
flyktingsituation och mänskliga rättigheter, samt partiledningen för partiet DPNS som nyligen 
återvänt till Yangon efter många år i exil. Nästkommande dagar var en aning mindre 
uppstyrda och möjliggjorde för andra aktiviteter (exempelvis ett besök på Schwedagon 
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Pagoda, Kandawgyi Gardens, Drug Elimination Museum, National Museum samt en 
förmiddag på Circle Train), men innan vi lämnade staden hann vi även med ett besök på 
sektionskansliet samt på Pandita Development Institute, en nationell organisation med syftet 
att främja ungas deltagande i civilsamhället och den nya demokratin. Vistelsen i Bagan fick 
slutligen ge oss det historiska perspektivet på detta fantastiskt vackra land. Under våra två 
dagar här hyrde vi elmopeder och åkte runt i ruinområdet och tittade på de över 2500 
uråldriga buddistiska tempel som än idag finns kvar från tiden då detta utgjorde huvudstaden 
för det massiva Paganriket. 
 

Aktivitet 
Get Active-mingel 
Ett Get Active-mingel anordnades den 14 september på Uplands Nation för att upplysa 
potentiella nya medlemmar om UF:s olika verksamheter och locka folk till att bli aktiva inom 
föreningen. Intresset för minglet var mycket stort och bidrog till att fylla samtliga 
verksamheter med ett stort antal intresserade medlemmar under hösten. Därför hölls ett 
likadant mingel med samma syfte även i början av vårterminen.  
 

Filmvisningar  
Under hösten hölls en filmvisning av dokumentärfilmen “Human Harvest”, i samarbete med 
organisationen Supporting Human Rights in China. Organisationen hade även två personer 
på plats för att svara på frågor under en Q&A efter visningen. Ett 50-tal personer deltog i 
evenemanget som också hade som syfte att fungera som en introduktion till två av 
programgruppens talare veckan därpå; David Matas och David Kilgour, författarna till 
rapporten om organhandel i Kina som filmen baseras på. Tidigt på vårterminen arrangerades 
även en filmvisning av “Before the Flood”, en dokumentärfilm om klimatförändringar där ca 
40 personer deltog. 
 

Valvakor 

En valvaka för det amerikanska presidentvalet hölls under hösten tillsammans med 
Studentradion 98,9. Aktivitetsgruppen hade planerat ett antal olika händelser under kvällen i 
form av quiz, tävlingar och tipsrundor för att lära sig om det amerikanska valet och 
amerikansk politik på ett underhållande sätt. Radio UF livesände kvällen igenom och 
debattklubben gjorde också framträdanden. Valvakan hölls i Studentradion och UFs 
gemensamma lokaler med två olika storbildsskärmar som visade livesändningen. Antalet 
platser var tvunget att begränsas till det maxantal som lokalerna tillåter på grund av väldigt 
högt intresse och totalt deltog runt 100 människor i evenemanget. 
 
Under våren hölls även två valvakor på UF-kontoret för de båda omgångarna av det franska 
presidentvalet 2017. På den första valvakan kom ett 30-tal personer och på den andra ca 25 
personer. För att främja möjligheterna till att diskutera valet medlemmarna emellan las fokus 
på att visa livesändningen och ge folk möjlighet att prata med varandra. 
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Studiebesök 

Ett studiebesök till Europahuset arrangerades i början av vårterminen då europeisk politik 
upplevts ha varit av stort intresse bland UF-medlemmar under hösten. Representanter från 
Europaparlamentets informationskontor samt EU-kommissionens representation i Sverige 
höll föredrag och svarade på medlemmarnas frågor om EUs organisation och politik. 
 

Fundraiser  
För tredje året i rad anordnade UF en fundraiser för att samla in pengar till en utvald 
organisation och uppmärksamma dess arbete. Denna gång valde vi att arrangera en hel 
fundraiservecka till förmån för Reportrar Utan Gränser, med syfte att uppmärksamma press- 
och yttrandefrihet världen över. Huvudeventet innehöll ett panelsamtal och en föreläsning av 
ordförande för Reportrar Utan Gränser i Sverige, följt av livemusik och lotteri. Därutöver 
anordnades ett pubhäng och en frukostfilmvisning av dokumentären ”A Heart That Never 
Dies”. Under hela veckan fanns möjlighet att donera pengar både kontant och via swish och 
genom att ”runda upp” på beställningar i baren på Uplands nation. Tack vare stort 
engagemang från aktivitetsgruppen blev eventen välbesökta och lyckades med sin ambition 
att sprida kunskap och samla in pengar i gott syfte.  
 

Gasque och julfest  
Årets UF-gasque hade temat ”A Night at the Movies” och hölls på Snerikes nation i april. 
Som tidigare år var eventet öppet även för de utan nationskort och UF-medlemskap, något 
som möjliggjorde för medlemmar att ta med familj och vänner även från andra ställen än 
Uppsala. Antalet deltagare uppgick i ca 120 personer, vilket inkluderade både gamla och nya 
UF-medlemmar, nuvarande styrelse och ämbetspersoner samt utomstående och medlemmar 
av andra utrikespolitiska föreningar i Sverige. Underhållningen bestod av ett interaktivt quiz, 
trolleritrick, tal av ordförande och spex. Därutöver delades pris ut till årets UF-medlemmar, 
tre personer som premierades för sitt arbete i föreningen under året.  
 

Utöver den större qasquen anordnade vi även en julfest i samarbete med Studentradion. 
Denna hölls i radions och UF:s gemensamma lokaler för totalt drygt 100 personer från båda 
föreningarna. Kvällen var väldigt lyckad på så sätt att den möjliggjorde för möten mellan 
människor från UF:s olika grupper samt med Studentradions medlemmar.  
 

Seminarium  
Under året har vi haft som ambition att skapa fler möjligheter för medlemmar att delta i 
interaktiva samtal och föreläsningar i mindre grupper. I detta syfte har två seminarieliknande 
event organiserats på UF-kontoret. Det första anordnades i samarbete med organisationen 
Women for Sustaianble Growth, vars representanter höll i en presentation av sitt arbete 
och en diskussion kring hur det är att starta upp och arbeta med en NGO. Den andra var en 
presentation och diskussion med två tidigare praktikanter på FN-förbundets kontor i 
Georgien och Armenien, i anslutning till en föreläsning om Kaukasusregionen. Dessa 
”miniföreläsningar” var vällyckade och kunde med fördel koordineras med 
programverksamheten. Då de ordinarie föreläsningarna oftast behandlar utrikespolitiska och 
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internationella sakfrågor kan mindre föreläsningar anordnade av aktivitetsansvarige fokusera 
mer på karriärmöjligheter, ideellt arbete och annat som berör UF:s medlemmar på ett mer 
direkt sätt.   
 

Career Day 

I början av april anordnades för sjätte året i rad arbetsmarknadsmässan Career Day i 
samarbete med Uppsala Politicesstuderande, Föreningen Samhällsvetarna, Pax et Bellum och 
Uppsala Peace and Development Students’ Association. Projektgruppen rekryterades tidigt 
under hösten och bestod av två representanter från respektive förening. För UF:s räkning 
bestod en av dessa två av projektledaren, som valdes separat från de övriga och även 
innehade roll som ämbetsperson i föreningen. På mässan deltog ett 20-tal utställare och 
antalet besökare uppgick i ca 250 personer. Utöver att besökare fick möjlighet att mingla 
med arbetsgivare vid deras respektive bord så hölls tre föreläsningar och en CV-workshop.  
 

Uppsala Debate Club 
 
Debattklubben har under verksamhetsåret 2016-17 bedrivit en debattklubb en gång i veckan. 
Möten har hållits varje onsdag klockan 18.30. Under mötena har deltagande getts möjlighet 
att utveckla sina retoriska färdigheter och öva på att prata inför folk. Vidare har vi också haft 
workshops där vi gått igenom centrala element för en god retorisk förmåga. Vi har även haft 
besök från debattklubben i Stockholm. Vi har även representerat UF i en debatturnering i 
Stockholm där vi hade två lag som deltog i början av december. 
Under året har det funnits både saker som fungerat bra och andra som varit mindre bra.  
 
Positiva saker värda att lyfta fram är: 

• Kontinuiteten av verksamheten.  

Det har under hela året funnits en kontinuitet på verksamheten då möten hållits varje vecka. 
Kontinuerlig träning är vitalt för all utveckling och det behovet har tillgodosett under året. 
Detta tror vi är viktigt för att verkligen ge deltagare chansen att utvecklas vilket är hela 
poängen och målet med verksamheten.  

• Höga deltagarnivån i början av terminerna. 

Båda terminerna började med en hög närvaro på mötena. Den höga närvaron, framförallt 
under hösten, berodde till stor del på den aktiva marknadsföring som hölls i början av 
terminen där välkomstdagarna och ”get active-minglet” hjälpte att nå ut till folk. Detta 
rekommenderas starkt till nästa års ansvarig att vara med i början på eventen så mycket som 
möjligt. 

• Utvecklingen hos de deltagande 

Målet med debattklubben är trots allt att stärka personers retoriska förmåga och det har 
varit väldigt kul att följa folks utveckling från deras första möte. Workshopsen under hösten 
tror vi har hjälpt stärka utvecklingen vilket vi också rekommenderar till nästa ansvarige att 
titta på att fortsätta med. Det har också varit mycket uppskattat hos deltagarna.  
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Det finns också saker som fungerat mindre bra men likväl värda att lyfta fram: 

• Den fallande deltagarnivån. 

Likt många verksamheter är just självklart intresset högst i början av terminerna. Detta 
tycker vi dock hade kunnat motverkas i högre grad genom att fortsätta marknadsföringen 
som bedrevs i början av terminen. Detta gjordes dock inte i den utsträckning som krävdes 
vilket resulterade i en tråkig närvaro i slutet av höstterminen. Förhoppningsvis blir den 
bättre i slutet av vårterminen då vi nu under våren fortsätter marknadsföra med posters och 
även har en mer stabil grupp som kan hjälpa dra folk, ”folk drar folk”.  

• Det ensamma arbetet.  

I en sådan här verksamhet är det inte alltid roligt att hålla möten och marknadsföra och göra 
det själv. Debattklubben är den enda verksamhet inom UF som enbart har en person som 
jobbar med verksamheten. Detta tycker jag nästa års ansvarige borde ändra på genom att 
utlysa en ämbetsperson till debattklubben för att ha någon att bolla med och lägga upp 
verksamheten. 
 

Uppsala Model United Nations (UMUN)  
 
Se bilaga 3. 
 

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)  
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), och därigenom UF Uppsala, är medlem i 
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) sedan flera år. LSU är en 
paraplyorganisation för ungefär 90 av landets ungdomsorganisationer och erbjuder ett brett 
kontaktnät för UFS och UF Uppsala som exempelvis kurser i styrelsearbete, möjligheter för 
22 medlemmar i att engagera sig i andra spännande uppdrag som sträcker sig utanför den 
egna föreningen.  

 

Samarbeten och bidragsgivare  
 
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala har under året fått fantastisk stöttning ekonomiskt, 
logistiskt och kunskapsmässigt av föreningens samarbetspartners och bidragsgivare.  
Bidragen som föreningen har erhållit under året har utdelats av Folkuniversitetet, 
Myndigheten för unga och civilsamhälle (MUCF), Forum Syd. De två sistnämnda har kommit 
föreningen tillhanda genom medlemskap i Utrikespolitiska Förbundet Sverige.  
 
Föreningen skulle vilja rikta ett extra stort tack till våra samarbetspartners Uppsala 
Universitet, Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa, Folkuniversitetet och 
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Utrikespolitiska Förbundet Sverige vars samarbeten och bidrag varit vitala för föreningens 
verksamhet under året.  

Lista över samarbetspartners 2016-17 
 

- ABF 
- Aguda (Israel) 
- Alumnnätverket vid Uppsala Universitet 
- Astronomiska föreningen 
- Amnesty i Uppsalas Kvinnorättsgrupp 
- B’Teslem (Israel) 
- Breaking the Silence (Israel) 
- Dagens Industri 
- Europahuset 
- FOJO (Myanmar) 
- Folke Bernadotte Akademin 
- Folkuniversitetet 
- Föreningen Samhällsvetarna 
- Gotlands Nation 
- Holmdahlkommittén 
- International Crisis Group (Myanmar) 
- Institute for Indian Mother and Child 
- Jerusalem Post (Israel) 
- Kurdiska demokratiska samhällscentret (NCDK Sverige) 
- Kvinna till Kvinna 
- Pandit Development Institute (Myanmar) 
- Pax et Bellum 
- Reportrar Utan Gränser 
- Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 
- Snerikes Nation 
- Socionomstudenter vid Uppsala universitet 
- Studentradion 98,9 
- Supporting Human Rights in China 
- Sveriges Radio 
- Swedish Institute for North America Studies 
- Swedish Rohingya Association (Myanmar) 
- Temporary International Prescende in Hebrew (Israel) 
- UNHCR (Myanmar) 
- Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa 
- Uplands Nation 
- Upsala Nya Tidning 
- Uppsala Peace and Development Student Association 
- Uppsala Politicesstuderande 
- Uppsala Stadsbibliotek 



 33 

- Uppsala United Nations Association 
- Uppsala Universitet 
- U.S Embassy  
- Utrikesdepartementet 
- Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
- Wikimediagemenskapen 
- Women for Sustaianble Growth 
- WWF (Myanmar) 
- Youth Against Settlement (Israel) 

 

Ekonomisk berättelse  
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF) har haft ett verksamhetsmässigt såväl som 
ekonomiskt framgångsrikt år. Det stora intresset för UF:s föreläsningar och övriga 
verksamhet har lätt till att målet gällande antalet nya medlemmar har nåtts. Detta har 
genererat goda egna intäkter för föreningen. Även de belopp som beräknats komma in från 
bidrag har mer eller mindre uppnåtts. De stora skillnaderna från budgeterade belopp är att 
föreningen, på grund av en utebliven ansökan, ej erhållit något bidrag från Folke 
Bernadotteakademin. Detta kompenseras i den totala budgeten av att statsbidraget var cirka 
dubbelt så stort som beräknat för VT17. Även de budgeterade utgifterna har varit mer eller 
mindre som budgeterat. De mest markanta skillnaderna är att lokalhyra för föreläsningar 
uppgått till ett mindre belopp än beräknat då samtliga föreläsningar skett på Ekonomikum, 
där föreningen erhåller rabatt från Uppsala universitet, samt att vissa driftskostnader har 
ökat då föreningen har haft ett mycket stort antal aktiva medlemmar i samtliga 
verksamhetsgrupper under hela året.   
  
UF har tydliga anvisningar för ekonomin i form av policydokument samt goda rutiner för 
ekonomisk redovisning. Dessa har i stort upprätthållits under året och genom ett flertal 
överlämningsmöten, policydokument och lathund förts vidare till nästkommande styrelses 
kassör. Policydokumentet som producerades föregående verksamhets år, långsiktig policy för 
UF:s ekonomi och sparande vilken syftar till att ge ytterligare kontinuitet och stabilitet i 
föreningens ekonomi, har upprätthållits. Sparandet uppgick vid slutet av verksamhets året till 
ett belopp inom ramen för långsiktig policy för UF:s ekonomi och sparande.  
 
En större förändring i policyn för projektfinansiering har genomförts under året, med målet 
att förtydliga beslutsprocessen för inkomna projektfinansieringsansökningar. Förändringen 
hade också som mål att begränsa möjligheterna för ordinarie verksamhet att erhålla 
projektfinansiering då styrelsen ansåg att sådan verksamhet, endast under speciella 
omständigheter, faller inom ramen för målet med projektfinansieringen. Under året har tre 
projekt erhållit projektfinansiering. Uppsala Model United Nations, Career Day samt ett 
skrivarprojekt i Brasilien som mynnade ut i ett långt reportage i Uttryck.   
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Större förändringar inför nästa års budget har varit att statsbidraget för HT17 samt bidraget 
från Forum Syd är markant större än tidigare år, samt att föreningen förväntas erhålla bidrag 
från Folke Bernadotteakademin igen. Detta öppnar upp för större anslag till flera 
verksamhetsposter, marknadsföring, samt gör det möjligt att avsätta ett större belopp till 
upprättandet av en karriärverksamhet. Nästa styrelse rekommenderas att vika högre 
summor åt övriga aktiva verksamhetsgrupper inom föreningen samt satsaytterliggare på 
utvecklingen av webbtidningen och karriärverksamheten.  
 
Swish-tjänsten har fortsatt fungerat väl och uppskattningsvis görs majoriteten av 
betalningarna idag med hjälp av appen. Det är en positiv utveckling både med avseende på 
smidighet eftersom kontanter idag används allt mindre, och med avseende på transparens 
och säkerhet då det är lättare att kontrollera kassaflöden som går direkt genom plusgirot 
och inte via kontanthantering. Enda nackdelen är att det blir lite mer pappersarbete vid 
bokföringen, men fördelarna måste ändå bedömas väga upp den nackdelen. Nästa styrelse 
rekommenderas se över möjligheterna att införskaffa någon tjänst som gör det möjligt med 
kortbetalning då dessa tjänster blivit både billigare och smidigare under senare år, samt att 
föreningen når både internationella medlemmar och andra som ej har swish.   
 
UF har genom framgångsrik verksamhet och goda rutiner byggt upp en solid ekonomisk 
grund som garanterar stabilitet åt föreningen idag och i den närmsta framtiden. Det är viktigt 
att nästkommande styrelse fortsätter med en ansvarsfull och tydlig ekonomisk styrning. 
Vidare uppmuntrar vi till ständig utveckling av föreningen och uppmärksamhet på vad som 
kan vara nya välmotiverade prioriteringar. 

 
 
 
 

Slutord 
 
Avslutningsvis så vill styrelsen för verksamhetsåret 2016/17 tacka alla underbara medlemmar 
och föreningsvänner som följt och hjälpt oss under året. Ert engagemang och intresse för 
världen och frågorna som rör den, både stora och små, gör att UF Uppsala fortsätter att 
utvecklas och bli bättre. Förhoppningsvis har ni haft lika roligt och lärt er lika mycket som 
styrelsen har. Fortsätt sprida kunskap om världen, dess fantastiska människor och allas lika 
värde. 
 
Uppsala 1 juli, 
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsalas styrelse verksamhetsåret 2016/17 
 
 


