Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte
Datum: 2020-08-06
Tid: 18:11 – 20:08
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande:
• Erik Baehre
• Svea Johansson
• Olivia Andersson
• Emi Holmberg
• Lisa Fälth
• Alma Ahlrik
• Amina Duderija
Frånvarande:
• Caroline Montenius
• Frida Karlsson
• Vilhelm Westberg

Protokoll

§1 Mötets öppnande
Erik förklarade mötet öppnat.
§2 Tillägg av övriga punkter
Punkterna ”Kräftskiva” och ”Recceveckorna” lades till.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
Att godkänna föredragningslistan.
§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll
Styrelsen beslutade:
Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.
§5 Beslut fattade per capsulam
Inga per capsulam-beslut läggs till handlingarna.
§6 Godkännande av beslutsliggare
Styrelsen beslutade:
Att godkänna beslutsliggaren.
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§7 Val av justerare
Styrelsen beslutade:
Att välja Lisa Fälth och Emi Holmberg till justerare.
§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt
Inga adjungeringar.
§9 Kontaktdagarna 2020
Lisa presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.
Styrelsen diskuterade sedan kring förslaget som projektledarna för
Kontaktdagarna, tillsammans med ledningsgruppen tagit fram för
Kontaktdagarna 2020 i hybridform. Detta till följd av att årets upplaga av
Kontaktdagarna troligtvis inte kommer kunna genomföras som vanligt till följd
av de rådande omständigheterna med Covid-19. Fördelar, nackdelar och
frågetecken med visionen diskuterades och Lisa tar med sig förslagen och
frågorna vidare till Louise och Felicia (projektledare för Kontaktdagarna).
Styrelsen beslutade:
Att godkänna projektledarnas förslag för Kontaktdagarna 2020 som
hybridmässa med föreslagna ändringar.
§10 Framskjutna evenemang
Amina presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring hur
evenemangen som blivit uppskjutna till höstterminen på grund av de rådande
omständigheterna med Covid-19 ska hanteras. Vidare lades en plan upp för hur
styrelsen ska gå vidare för att utreda hur och om evenemangen är
genomförbara under höstterminen.
§11 Övriga punkter
A) Kräftskiva

Amina presenterade punkten och styrelsen diskuterade hur kräftskivan för
förtroendevalda ska planeras och genomföras.
B) Recceveckorna

Lisa presenterade punkten och informerade styrelsen om upplägget för höstens
Recceveckor samt hur planeringen går med anpassningen till Covid-19.
§12 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 2020-08-25.
§13 Mötet avslutades
Erik förklarade styrelsemötet avslutat.
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