Skattmästeriet
Färdigställt: 2019-03-11
För: Beslut/diskussion/information

Förslag på stadgeändringar VT2020
Presenteras: 2019-03-16

Propositioner uppe för andra läsning VT20
Proposition 1 HT19
Styrelsens kommentar
Propositionen förtydligar när kallelsen senast för en (ordinarie) stämma bör uppdateras med
propositioner och motioner. Diskussionen vid styrelsemötet landade i att det kan vara bra att
lägga upp ett sista datum för att få en enighet i när kallelsen sist ska kompletteras och för att
ha tydliga riktlinjer att följa.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämman
§7 Kallelse
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska ske senast 14 dagar i förväg. Kallelsen
anslås i föreningens lokal, på föreningens hemsida samt på föreningens anslagstavlor på
Ekonomikum och ska hållas uppdaterad. Kallelsen ska innehålla föredragningslista för
föreningsstämman, samt kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter,
motioner och propositioner. Kallelsen ska kompletteras med motioner och propositioner
senast 7 dagar innan föreningsstämman.
Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 HT19.

Proposition 2 HT19
Styrelsens kommentar
I dagens stadgar står det att utbildningsutskottet även ska driva utbildningsrelaterade
projekt. I och med omstruktureringen som skett i utbildningsutskottet, under förra terminen
samt denna termin, stämmer inte detta längre. Den föreslagna lydelsen innebär att
utbildningsutskottet inte blir lika begränsade till att de måste utföra projekt utan mer en
möjlighet att de kan göra det. Den lydelsen som inte ändras innefattas med andra ord att för
att exempelvis förbättra de ekonomirelaterade ämnena vid Uppsala universitet så kan man
utföra projekt i detta syfte, men man måste inte. Eller om man väljer att inte utföra något
specifikt projekt alls i samma syfte, så begår man inte stadgebrott endast för att man väljer
att göra det på annat sätt än projekt - som exempelvis en utredning.

1 (3)

Skattmästeriet
Färdigställt: 2019-03-11
För: Beslut/diskussion/information

Föreslagen lydelse:
KAPITEL 9 Utskott
§2 Verksamhet
Utbildningsutskottet ska verka för att bevaka och förbättra ekonomirelaterade ämnen vid
Uppsala universitetet med det övergripande syftet att öka kunskapsnivå och förbättra
utbildningens kvalitet. Utbildningsutskottet ska även driva utbildningsrelaterade projekt.
Utskotten ska ha öppna möten för föreningens medlemmar.
Utskottens verksamhet regleras ytterligare av dessa stadgar samt av
utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 HT19.

Proposition 3 HT19
Styrelsens kommentar
När en student väljer att engagera sig i ett utskott blir hen inte medlem i utskottet som
sådant. Personen är ju medlem i Uppsalaekonomerna, men kan vara engagerad inom ett
eller flera utskott. Genom att vara en engagerad medlem kan personen både vara med i
själva projektgruppen men även engagera sig genom att endast delta under evenemanget.
Nuvarande lydelse i stadgarna kan antyda att man är bunden till ett och samma utskott.
Således kom styrelsen fram till att förtydliga vad en medlem innebär i ett utskotts
sammansättning, där benämningen engagerade medlemmar var bäst passande.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 9 Utskott
§3 Sammansättning
Ett utskott består av dess ordförande, vice ordförande och engagerade medlemmar.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 HT19.

Proposition 4 HT19
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Styrelsens kommentar
I stadgarna står det idag inte någonstans hur föreningen går till väga när en proposition som
godkänns för andra läsningen träder i kraft. Nuvarande praxis säger att den träder i kraft
direkt vid beslutandet (och självklart när stämmoprotokollet har justerats klart). Tidsaspekten
för när en stadgeändring träder i kraft och vilka medlemmar som påverkas av den varierar då
från termin till termin beroende på hur tidsaspekterna ser ut. Nuvarande praxis innebär också
att olika stadgar gäller för olika stämmor under samma termin. Med andra ord måste
föreningens medlemmar anpassa sig efter olika stadgar under samma termin och olika
stämmor. Styrelsen har därmed resonerat kring att en stadgeändring inte borde träda i kraft
förrän vid ett visst satt datum. Det innebär att en proposition som läses igenom på
höststämman inte träder i kraft förrän 1 januari till skillnad från kanske 2 veckor senare som
nuvarande praxis säger. Proposition 4 HT19 ger således klara riktlinjer och datum för när en
stadgeändring bör träda i kraft och påverka vår förening.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 17 Ändring av dessa stadgar
§1 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande
ordinarie föreningsstämmor. Sådant beslut kräver bifall av minst 3⁄4 av avgivna röster.
Förslag om ändring ska vara angivet i föredragningslistan.
Propositioner och motioner som godkänns på vårstämman ska träda i kraft den 1/7.
Propositioner och motioner som godkänns på höststämman ska träda i kraft den 1/1.

Yrkande Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4
HT19.

Proposition 5 HT19
Styrelsens kommentar
Styrelsen har en önskan om att stödmedlemmar ska få söka förtroendevald, men en
stadgeändring om detta bör vidareutvecklas och specificera vilka poster man som
stödmedlem ska få söka. Styrelsen menar på att en stödmedlem inte ska få söka alla
valbara poster i föreningen. I denna proposition förtydligas det också vilka poster en
stödmedlem inte kan få söka. Notera att referenserna till vissa paragrafer kommer att
ändras, eftersom ordningen i dessa också ändras nu vid andra läsningen av proposition 11
VT19. De posterna styrelsen inte önskar att stödmedlemmar ska få söka är ordförande, vice
ordförande med utbildningsansvar och utbildningsutskottet. Anledningen till det är att dessa
poster är utbildningsrelaterade och arbetar med föreningens studiebevakning. Styrelsen
anser att en student som ej studerar ekonomirelaterade studier inte bäst kan utföra arbetet
gällande föreningens studiebevakning. Således bör inte stödmedlemmar få söka dessa
poster.

Föreslagen lydelse:
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KAPITEL 5 Föreningsstämma
§12 Valbara personer till stämman
Valbara personer till sökbara poster, beskrivna under kapitel 5 §15 och §16 med
undantag §15 c/, är ordinarie medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna.
Stödmedlemmar är berättigade att söka poster beskrivna under kapitel 5 §15 och 5 §16 med
undantag för ordförande, vice ordförande med utbildningsansvar och utbildningsutskottet.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 HT19.

Propositioner för första läsning VT2020
Proposition 1 VT2020
Styrelsens kommentar
I dagsläget är föreningens engelska namn Uppsala Business & Economics Student
Association. Detta namn används mycket sällan, då föreningen i vardagligt tal brukar
refereras till som endast “Uppsalaekonomerna”, på såväl engelska som svenska. Det
nuvarande engelska namnet går dessutom inte att koppla till varumärket
Uppsalaekonomerna på något nämnvärt sätt, vilket kan ge upphov till förvirring vid kontakt
med såväl engelsktalande medlemmar som intressenter. Styrelsen anser därför att
Föreningen Uppsalaekonomernas engelska namn bör vara Uppsalaekonomerna Student
Union.
Föreslagen lydelse
KAPITEL 1 Allmänna stadganden
§1 Namn
Föreningens svenska namn ska vara Föreningen Uppsalaekonomerna.
Föreningens engelska namn ska vara Uppsalaekonomerna Student Union. Uppsala
Business & Economics Student Association.
Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 VT2020.
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Proposition 2 VT2020
Styrelsens kommentar
Under höststämman HT19 beslutades det om att stödmedlemmar ska få söka
förtroendevald, med undantag för posterna ordförande, vice ordförande med
utbildningsansvar och utbildningsutskottet. Anledningen till detta är att dessa poster är
utbildningsrelaterade och arbetar med föreningens studiebevakning, således anses
studenter som ej studerar ekonomirelaterade studier inte på bästa sätt kunna utföra arbetet
gällande föreningens studiebevakning. Eftersom posten som skattmästare kommer att vara
heltidsarvoderad från och med HT20, samt förvalta föreningens ekonomi, anser styrelsen att
även denna post endast bör kunna sökas av ordinarie medlemmar vars utbildning är
ekonomirelaterad.
Notera: Syftet med denna proposition är att fungera som ett tillägg till proposition 5 HT2019
som är uppe för andra läsning. Om proposition 5 HT2019 godkänns på vårstämman VT2020,
och proposition 2 VT2020 godkänns av två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor,
kommer skattmästaren att inkluderas i lydelsen i proposition 5 HT2019 över poster som ej
kan sökas av stödmedlemmar.
Föreslagen lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§12 Valbara personer till stämma
Valbara personer till sökbara poster, beskrivna under kapitel 5 §15 och §16 med undantag
§15 e/, är ordinarie medlemmar och stödmedlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna.
Stödmedlemmar är berättigade att söka poster beskrivna under kapitel 5 §15 och 5 §16 med
undantag för skattmästare.
Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 VT2020.

Proposition 3 VT2020
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att den arvoderingsnivån som finns i föreningen idag är för hög. CSN
baserar att fyra veckor studiemedel som baseras på 28 dagar. I och med detta är stadgan
baserad på att en arbetsmånad är 8,63 procent längre än dessa 28 dagar exklusive skottår.
Styrelsen menar att som heltidsarvoderad ska du få lika mycket i arvode som en studerande
och därmed strider vår stadga mot denna åsikt. När man jämför med de andra kårerna i
Uppsala och runt om i landet tjänar samtliga ett fullt CSN. När föreningen nu kommer
introducera ytterligare en arvoderad kommer dessa extra procent resultera i en
oproportionellt stor kostnad med såväl skatt och sociala avgifter. Dessutom ökar CSN nästtill
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vilket gör att kostnaden blir större och större för varje år. Därmed yrkar styrelsen på att sänka
arvoderingen till en ekvivalent summa till CSN.
Föreslagen lydelse
KAPITEL 15 Arvoderingar
§12 Arvoderingens storlek för heltidsarvoderade
Den månatliga utbetalningen som mottages av den heltidsarvoderade ska efter skatt och
avgifter motsvara en månads* studiemedel (bidrag + lån) från CSN.
*En månads studiemedel motsvarar 108,63 procent av fyra veckors studiemedel, beräknat
utifrån att en genomsnittlig månad, exklusive skottår, är 8,63 procent längre än fyra veckor.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 VT2020.
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