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Förord 

Sommaren är här och det är dags att summera verksamhetsåret.  

Först och främst vill jag tacka den avgående styrelsen för ert oerhörda engagemang och er 
vilja att lägga ner så mycket tid och energi på att försöka göra vår verksamhet bättre. Det har 
sannerligen varit ett privilegium att arbeta tillsammans med så kompetenta, drivna och kloka 
människor. Ni har alla bidragit med godaidéer och vi har tillsammans haft många givande 
diskussioner kring vår verksamhet. Ni har hjälpt till utanför era egna ansvarsområden och 
kommit med konstruktiv och nyttig kritik. Utan ert hårda arbete hade aldrig detta år blivit så 
lyckat som det faktiskt blev. Ni ska vara stolta över det vi tillsammans har åstadkommit. Och 
inte att förglömma: Tack för alla skratt!  
Jag vill självklart tacka alla våra medlemmar och övriga besökare för att ni har gått på våra 
föreläsningar och deltagit på valvakan, pubkvällar och konvent. Alla era kloka frågor har höjt 
kvaliteten på våra föreläsningar och era synpunkter är något som vi i styrelsen har tagit till 
oss. Vi hoppas att ni känner er nöjda med vad vi gjort under detta verksamhetsår. Jag vill 
också visa min tacksamhet inför de personer utanför styrelsen som har hjälpt oss under året – 
det har varit fantastiskt bra. Utrikespolitiska förbundet förtjänar självklart också att nämnas 
här. Tusen tack för ert stöd.   

Styrelsen har genomgått vissa omstruktureringar under året. Vi började som ett litet gäng men 
fyllde sedan på med fler ledamöter. Avhopp har skett och ansvarsområden har bytts – ändå 
vill jag säga att dessa utmaningar har hanterats relativt bra och varit lärorika. Under hösten 
var vi nya och arbetade hårt för att få verksamheten att rulla på, i våras hade vi kommit in i 
rutinerna och höjde tempot och ambitionerna rejält. Det var fruktansvärt roligt att uppleva den 
kvalitetsförbättring som stegvis skedde och jag är stolt över hur föreningen ser ut idag även 
om det naturligtvis finns mycket att arbeta med framöver. Utrikespolitiska föreningen har stor 
potential och det ska bli spännande att se hur framtiden ter sig.  

Vi har alla blivit berörda av de frågor som våra föreläsare har talat om under året. Jag känner 
mer än någonsin tidigare en tilltro till unga människors engagemang för internationella frågor 
då jag har upplevt detta genomgående under våra aktiviteter. Utrikespolitiska föreningen är ett 
utmärkt forum för diskussion kring hur världen ser ut och vad som bör ändras. Sakkunniga, 
ambassadörer och eldsjälar har delat med sig av sina slutsatser och oavsett om man håller med 
eller inte är det viktigt att man som student får tillgång till deras erfarenheter. Jag har aldrig 
tidigare känt mig så inspirerad eller motiverad som under detta år, och det har jag 
Utrikespolitiska föreningen att tacka för. Denna erfarenhet har varit ovärderlig.  

Vi ses igen! 

 

Nina Svensson 

Ordförande för verksamhetsåret 2012/2013 
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Programpunkter 12/13 

• Staffan Bergström: Befolkningsexplosion - Myt eller verklighet? 
18/10 2012 

• Magnus Blomgren: Valet i USA - Vad handlar motsättningarna om? 
2/11 2012 

• Election Night: Valvaka på Origo inför det amerikanska presidentvalet 
6-7/11 2012 
Samarbete med studentföreningarna Nordpol och Samvetet.  

• Patricia Tobón: Mänskliga rättigheter i Colombia 
14/11 2012. 
Samarbete med Kristna Fredsrörelsen.  

• Magnus Norell: Demokratisering i Mellanöstern 
4/12 2012 

• Uri Rothman: Israel's role in the Middle East 
4/12 2012 

• Robert Hårdh: Vitryssland - Europas sista diktatur 
23/1 2013 

• Rima Haro: Syrien - Då, nu och i framtiden 
6/2 2013 

• Eitvydas Bajsrunas: Lithuania - EU presidency of the second part of 2013 
7/2 2013 

• Jonas Sjöstedt: Eurokrisen 
18/2 2013 

• Hala Husni Fariz: Palestine - Now, then and in the future 
27/2 2013 

• Börje Ljunggren: Det kinesiska dramat - Vart är Kina på väg? 
20/3 2013 

• Oliver Bräuner: China’s foreign policy and the non-intervention principle 
25/3 2013 

• Aleksander Gabelic: Nya utmaningar för FN 
3/4 2013 
Samarbete med Svenska FN-förbundet och Umeå FN-förening. 

• Lena Ag: Varför behövs ett genderperspektiv på säkerhetspolitiken? 
18/4 2013 

• Anders Persson: Fred och säkerhet i Mellanöstern - EUs roll och ansvar 
29/4 2013 

	  

	  

	  



Styrelsen	  för	  Utrikespolitiska	  föreningen	  vid	  Umeå	  universitet	  över	  överlämnar	  härmed	  sin	  
verksamhetsberättelse	  för	  verksamhetsåret	  2012-‐2013	  till	  årsmötet	  för	  rättning	  och	  
granskning.	  Styrelsen	  är	  kollektivt	  ansvarig	  för	  verksamhetsberättelsen	  men	  de	  enskilda	  
styrelseledamöterna	  har	  haft	  huvudansvaret	  för	  beskrivningen	  av	  sina	  respektive	  
ansvarsområden.	  

	  

Om Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet 

Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet är en politiskt och religiöst obunden ideell 
förening. Föreningen vänder sig i första hand till studenter men är öppen för alla.  

Det övergripande syftet med vår verksamhet är att öka medvetenheten och främja debatten 
kring internationella frågor. Detta gör vi först och främst i form av föreläsningar där vi bjudit 
in sakkunniga, politiker, ambassadörer, diplomater eller övriga engagerade till att berätta om 
ett ämne de har stor kunskap kring. Vi jobbar aktivt för att programmet ska ha en politisk 
spridning samt att könsfördelningen mellan föreläsarna ska vara så jämn som möjligt. Vi 
erbjuder föreläsningar på både svenska och engelska för att tillgängligheten för medlemmarna 
ska vara god. I år hade vi också en föreläsning som hölls på spanska och tolkades till svenska.    

Förutom föreläsningarna anordnar vi seminarier, valvakor, middagar, resor och liknande 
aktiviteter – allt med utrikespolitiskt tema. Vi är medlemmar i Utrikespolitiska förbundet och 
deltar i hög utsträckning på deras öppna aktiviteter.  

Utrikespolitiska föreningen grundades 1995. Vi har sedan start haft föreläsningar som varit 
statsråd, politiker, företrädare för olika människorättsorganisationer, ambassadörer och 
diplomater. Vi är också måna om gräsrotsperspektivet i vår verksamhet.  

 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) 

UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Utrikespolitiska föreningen vid 
Umeå universitet har varit representerade i samtliga öppna aktiviteter som anordnats av UFS 
under detta verksamhetsår.  

I oktober höll UFS årsstämma och forumhelg i Stockholm. I april anordnades ett stort 
utrikespolitiskt konvent i Linköping med temat ”Science and politics”. I samband med detta 
åkte tretton personer från Umeås lokalförening, både styrelseledamöter och medlemmar, ner 
till Linköping för att delta på konventet och forumdagen som hölls i anslutning till detta. I maj 
deltog ordföranden och vice ordföranden från Umeå i valårsmötet som hölls i Göteborg. 
Glädjande nog valdes vice ordförande Andreas Persson in i UFS-presidiet för nästa 
verksamhetsår.   

	  



Ordförande 
Ordföranden har haft det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och har därmed 
haft en stor variation på arbetsuppgifter. Ordföranden har förberett och lett styrelsemöten med 
ungefär två veckors mellanrum samt förberett och lett ett extra årsmöte och ett valårsmöte. 
Ordföranden har tillsammans med kassören och vice ordföranden redovisat och ansökt om 
bidrag från Forum Syd, Ungdomsstyrelsen och Folke Bernadotte-akademin. I samband med 
att kassören åkte på fältstudier under två månader under våren hade ordföranden i egenskap 
av andra firmatecknare även hand om den ekonomiska löpande verksamheten med betalning 
av räkningar, kontantkassahantering och ansvar över föreningens kontohändelser. I samband 
med planeringen inför valvakan höll ordföranden i möten med studentföreningarna Nordpol 
och Samvetet då dessa var våra samarbetspartners. Under valvakan gjorde ordföranden 
intervjuer i tv och radio. Ordföranden har deltagit i samtliga årsmöten, konvent och 
forumhelger som anordnats av Utrikespolitiska Förbundet Sverige. Ordföranden har efter 
bästa förmåga försökt att samordna och stötta föreningens alla verksamhetsområden då 
svårigheter dykt upp eller då extra hjälp behövts. I övrigt har ordföranden precis som övriga 
ledamöter närvarat vid föreläsningar, satt upp affischer och stått i Lindellhallen för att göra 
PR för föreningen.  
 
Ordföranden har haft regelbunden kontakt med presidiet i Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
och presidier i övriga utrikespolitiska föreningar. Vid behov har också ordföranden haft 
kontakt med föreningens revisor, valberedningen, gästföreläsare, tidigare styrelseledamöter 
och tryckeriet. Ordföranden har också eftersträvat att ha samtal med samtliga 
styrelseledamöter för att få insikt i verksamheten, feedback samt att sätta sig in i utmaningar 
som ledamöterna mött under årets gång.  

 

Vice ordförande 
Vice ordföranden har i stort arbetat med ordföranden inom samtliga områden. Har stöttat vid 
behov och funnits tillgänglig över tid med samtliga frågor gällande föreningen. Vice 
ordföranden har under året skrivit tackbrev till föreläsare samt tagit fram mallar för dessa för 
att lättare kunna fortsätta med denna rutin vid föreläsningar då de både uppfattas 
professionellt av föreläsare såväl som åhörare samt bidrar till att komplettera en föreläsning 
samt erfarenheten från föreläsarens håll - vilket eventuellt kan bidra till uppföljande 
föreläsningar i framtiden. Har även stöttat övriga ledamöter samt presidiemedlemmar i 
föreningens allmänna sysslor såsom uppsättande av affischer, närvara i Lindellhallen för 
föreningens räkning samt fungera som personal vid entrén till föreläsningar. Har ej tagit över 
något möte då ordförande varit närvarande samtliga gånger vice ordförande varit det, om detta 
ej skulle hänt har vice ordförande varit beredd att överta ansvaret vid behov eller förfrågan. 
Har även under en kortare tid fungerat som ytterligare stöd till ordföranden vid ekonomiska 
förehavanden när kassören befunnit sig på annan ort. Har tillsammans med ordföranden 
representerat föreningen på Utrikespolitiska förbundets valårsmöte i Göteborg samt 
Utrikespolitiskt Konvent 2013 i Linköping. 
 

 



Kassör 
Under detta verksamhetsår har kassören löpande utfört sina arbetsuppgifter gällande 
ekonomiska förehavanden samt administrering av utgifter och inkomster. Fokus har legat på 
att betala kostnader rörande verksamhetens aktiviteter under året så som föreläsningar, då 
exempelvis kostnader rörande resor, reklam och PR, samt fika. Förutom den mer vardagliga 
sysselsättningen för kassören finns det ett flertal bidragsredovisningar samt 
projektredovisningar som genomförts under året. I första hand gällande bidrag från Forum 
Syd och Svenska Spel som är de två största bidragsgivarna, men även gällande bidrag från 
Folke Bernadotte-akademin. Bidragsansökningar inför nästa verksamhetsår har också skickats 
in. Kassören tillsammans med ordförande har haft ett nära samarbete och informerat övriga 
styrelsemedlemmar löpande gällande föreningens ekonomiska situation, planerade utgifter 
och framtida utsikter. 
	  

Sekreterare 
Sekreteraren har under året fört protokoll över styrelsemöten samt valårsmötet samt arkiverat 
dessa på ett säkert sätt. Utöver protokoll har sekreteraren haft ansvar för medlemsregistret och 
uppdaterat detta vid nya medlemsregisteringar. Delar av medlemsregistret har även 
tillhandahållits kommunikatören hos Utrikespolitiska förbundet för prenumeration av 
tidsskriften Internationella Studier. Har även stöttat övriga ledamöter samt 
presidiemedlemmar i föreningens allmänna sysslor såsom uppsättande av affischer, närvara i 
Lindellhallen för föreningens räkning samt fungerat som personal vid entrén till föreläsningar. 
I och med att sekreterare samt vice ordförande under senare delen av verksamhetsåret, på 
grund av avhopp, varit densamme person har även sekreteraren tillsammans med ordföranden 
representerat föreningen på Utrikespolitiska förbundets valårsmöte i Göteborg samt 
Utrikespolitiskt Konvent 2013 i Linköping. 
 

Program 
Utrikespolitiska föreningens program har under verksamhetsåret 2012/2013 främst bestått av 
föreläsningar. På grund av tidsbrist efter sena tillsättningar av, bland annat, de 
programansvariga blev antalet programpunkter färre under hösten. En av de största 
händelserna under hösten var valvakan i samband med det amerikanska presidentvalet som 
anordnades tillsammans med Nordpol och Samvetet. Innan dess hölls även en föreläsning på 
temat ”Valet i USA – Vad handlar motsättningarna om?” med Magnus Blomgren. 
Vårprogrammet blev desto tätare och även mer sammanhängande då programmet kunde 
planeras under längre tid. De programansvariga valde här att arbete utifrån teman till 
föreläsningarna för att ge medlemmarna och besökarna en kontinuitet undervåren. Tanken 
med detta var att folk skulle lockas besöka fler föreläsningar. På temat ”Mellanöstern” bjöd de 
programansvariga bland annat in Rima Haro, som pratade om Syrien, och Hala Husni Fariz, 
som pratade om Palestina. På temat ”Demokrati i Europa” hölls bland annat föreläsningar 
med Jonas Sjöstedt, som pratade om eurokrisen, och Robert Hårdh, som pratade om Civil 
Rights Defenders arbete i Vitryssland. De programansvariga arbetade även utifrån temat 
”Kina” där det hölls föreläsningar med Börje Ljunggren och Oliver Bräuner.  



Sammanfattningsvis kan nämnas att en positiv trend i antalet besökare kan ses sedan i höstas. 
Att arbeta utifrån teman tycks vara populärt från medlemmarnas synpunkt, men det 
underlättar även arbetat då man spånar idéer på folk att bjuda in. Stora namn, så som Jonas 
Sjöstedt, drar alltid mycket folk, men även vissa rubriker, såsom USA eller Kina, har generellt 
sett även dragit en stor och framförallt bredare publik. Att tänka på fortsättningsvis är att 
jobba med att nå ut till fler studenter med ett bredare program som tilltalar flera olika typer av 
studentgrupper.  

 

Redaktör 
Under höstterminen släppte Utpost ett nummer under ledning av Sandra Segall. Vid årsskiftet 
tog Thea Ekström vid som redaktör för tidningen. Arbetet med Utpost under vårterminen har 
främst handlat om att skapa en ny redaktion av formgivare, skribenter samt fotograf då ingen 
av de tidigare skulle fortsätta. Rekryteringen skedde genom Facebook samt kontakter genom 
styrelsens medlemmar. Det var en knackig start där den största problematiken var att få 
skribenter som lovat att de skulle skriva att verkligen producera text. Redaktören fick till slut 
tag i en fotograf som även skrev för tidningen, en som kunde sköta layouten samt några 
skribenter. 

Skribenterna fick en deadline att arbeta mot, de som inte lyckades hålla deadline men faktiskt 
börjat skriva något fick en ytterligare chans att lämna in då behovet av material till tidningen 
var stort. Fysisk skrivarverkstad med feedback var något som kunde ha förbättrats, det var 
knappt om tid samt skolarbete som stod i vägen för detta. De som lämnade in i tid fick 
korrekturläsa varandra samt att redaktören korrekturläste dessa. När materialet var färdigt 
skickades de till layouten för det slutliga arbetet. Fler fysiska möten med hela redaktionen 
skulle vara att rekommendera, då det skulle effektivisera och förenkla arbetet för alla. 

PR 
PR-sektionen har under året bland annat haft fokus på att hitta nya vägar för att marknadsföra 
föreningen och detta har skett genom bland annat sociala medier. De PR-ansvariga har öppnat 
konton på Twitter och Instagram och kontinuerligt uppdaterat dessa för att kommunicera med 
medlemmar och för att attrahera nya. En stor del av arbetet för PR har därmed varit att 
kommunicera via sociala medier och då främst Facebook, där PR-avdelningen har skapat 
event och bjudit in folk via ett Facebook-konto som vi skapat under våren, vilket har 
underlättat för föreningen och dess PR-aktiviteter. Hemsidan har också uppdaterats 
kontinuerligt. En PR-kommitté upprättades under året där föreningen erhållits kompetens för 
att utforma framförallt tryckt material, vilket har varit framgångsrikt. Rutiner kring detta har 
upprättats och posters och flyers har beställts hos Print och Media på universitetet. Föreningen 
har även varit synlig på välkomstmässan i våras och har dessutom stått i Lindellhallen 
regelbundet under året för att marknadsföra föreningen och dess aktiviteter. Inför valet av 
styrelse 2013/2014 intensifierades arbetet ytterligare då det även genomfördes presentationer i 
olika klasser av föreningens verksamhet. 
 



 
Ledamöter 
Något av ett mål under det gångna verksamhetsåret har varit att få ledamöterna inriktade på 
ett ansvars/projektområde, i och med det har ledamöterna under det gångna året utvecklat en 
resursgrupp av aktiva medlemmar. Gruppen "Active Members" fungerar som en 
rekryteringspool, när något verksamhetsområde behöver extra stöd kan hjälp sökas där. 
Active Members Group är även ett sätt att få medlemmar mer engagerade i UPF:s aktiviteter, 
samt ökar organisationens transparens. Ledamöterna har även anordnat kvällsaktiviteter för 
föreningens medlemmar, främst frågesporter på kårhus. Utöver detta har ledamöterna ägnat 
sig åt organisering och understöd vid föreläsningar och andra evenemang som anordnats av 
föreningen, till exempel vid den amerikanska valvakan. Ledamöterna har även organiserat 
informationsmöten för föreningens medlemmar och potentiella medlemmar som en del i 
rekryteringsarbetet av mer aktiva medlemmar. Ledamöterna har även jobbat nära 
programansvariga och fått möjligheterna att komma med förslag och kontakta önskade 
föreläsare. 


