Verksamhetsberättelse Nordpol 2012
Våren 2012

Vårens första aktivitet var en planerade ”kick off” samt överlämningen till
den nya styrelsen som ägde rum den 6 februari. Detta i enlighet med beslutat
verksamhetsplan.
Den 20 april anordnade aktivitetskommittén en bowlingkväll för Nordpols
medlemmar. En mycket uppskattad kväll för programmets elever som
finansierades av medlemmarna själva.
Under maj månad genomfördes den årligen återkommande grillkvällen vid
Nydalasjön som arrangerades för Nordpols medlemmar.
Vid Brännbollsyran 2012 sponsrade Nordpol, i enlighet med
verksamhetsplanen, två lag från programmet á 1000 kronor. Nordpol och
Sydpol, som blev namnen på de båda lagen, fylldes av medlemmar från alla
årskurser och föreningens medlemmar hade en härlig gemenskap under yran.
Den 31 maj genomförde Nordpol ett extrainsatt årsmöte med anledningen av
en stadgerevidering som arbetats fram under vårterminen i samarbete med Umeå
studentkår. I stadgarna som antogs på mötet förtydligas förhållandet mellan
kårföreningen Nordpol, Samhällsvetarsektionen Samsek och Umeå studentkår.
Stadgarna innehåller även en förändring av medlemskapet i Nordpol där man nu
mer måste vara medlem i kåren (erlagt kårmedlemskapsavgift) för att företrädas
av Nordpol. Dessa stadgar togs fram främst som en följd av den nya lagen om
ickeobligatoriskt medlemskap i kåren.
Den 2 juni ägde en avskedsdag för de studenter som tog examen från Politices
kandidatprogrammet våren 2012. En dag med aktiviteter som sedan avslutas
med en avskedssittning på Invito. Nordpol sponsrade aktiviteterna på dagen med
250 kronor.

Nordpol hade under våren 2012 kontakt med studentföreningen Politiva i
Finland, Åbo akademi, angående vänskapsprojekt som dock ej har resulterat i
något ännu.

Under våren 2012 arbetade aktivitetskommittén för att skapa ett händelserikt
studentliv för Nordpols medlemmar.
Under våren 2012 började även en av styrelsen utsedd grupp planera Nordpols
väskprojekt 2012. Ett projekt som under i början av höstterminen resulterade i
mycket uppskattade väskor till Nordpols medlemmar. Kostnaden för
väskprojektet uppgick till 13 210 kronor där sponsorerna; Statsvetenskapliga
institutionen,
Nationalekonomiska
enheten,
Umeå
studentkår,
Samhällsvetarsektionen och Fackförbundet ST tillsammans gjorde att denna
väska kostade gratis för Nordpolmedlemmar.
Mottagningsgruppen (generalerna) hade under våren fortlöpande planering
tillsammans med Samvetet inför mottagningen av nya studenter hösten2012.
Rapporter samt budgetredovisning var styrelsen till handa med jämna
mellanrum.
Under våren fördes även en dialog med olika fackförbund där styrelsen
påbörjade ett samarbete med Fackförbundet ST som hittills har mynnat ut i
sponsring till väskprojektet samt fika till medlemmarna under rundtur.
Hösten 2012

Första aktiviteten för hösten var mottagningen av nya studenter tillsammans
med Samvetet. Föreningarna sponsrade med 6000 kr var och samarbetet flöt på
bra och mottagningen var mycket uppskattad.
Nordpols väskprojekt 2012 genomfördes den 16 Oktober genom en Väskrelease
samt efterföljande EPP på Origo som medlemmarna själva finansierade.
Aktivitetskommittén planerade en IKEA-tripp för medlemmarna som dock blev
inställd på grund av bristande intresse.
Den 6 November stod Nordpol, tillsammans med Samvetet, som medarrangörer
till den valvaka av det amerikanska presidentvalet som Utrikespolitiska
föreningen vid Umeå universitet anordnade. Nordpol ansvarade bland annat för
ett quiz under kvällen. Valvakan var mycket uppskattad och välbesökt.

Julsittning som numera har blivit en tradition, har börjats planeras tillsammans
med Samvetet och kommer genomföras i december månad. Detta brukar vara en
trevlig tillställning, vilket vi även hoppas kan fortsätta i framtiden.

Styrelsen anser att de gångna terminerna har varit lyckade och hoppas att även
våra medlemmar håller med. I framtiden kommer Nordpol försöka fortsätta att
utvecklas samt göra studentlivet ännu mer berikat för sina föreningsmedlemmar.
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