Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte
Datum: 2021-03-22
Tid: 17:33 – 23:17
Plats: Arenan och Zoom
Närvarande:
• Erik Baehre via Zoom
• Olivia Andersson
• Vilhelm Westberg via Zoom
• Emi Holmberg
• Lisa Fälth
• Saga Ryttegård
• Hanna Olai
• Ida Åström via Zoom
• Linnéa Frizell
• Louise Pettersson via Zoom
• Jenny Gustafsson Backman under §19 via zoom
Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande
Erik förklarade mötet öppnat.
§2 Tillägg av övriga punkter
Punkterna ”Stämmoordförande” och ”Kontaktdagarna attestering” lades till.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.
§4 Val av mötesordförande
Erik, ordinarie ordförande, medverkade digitalt under mötet och nominerade
därför Lisa Fälth till tillförordnad ordförande, då hon var på plats.
Styrelsen beslutade:
Att välja Lisa Fälth till mötesordförande för styrelsemötet den 22 mars 2021.

____________
S.R.

____________
H.O.

____________
L.P.

§5 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll
Styrelsen beslutade:
Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.
§6 Beslut fattade per capsulam
Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.
§7 Godkännande av beslutsliggare
Styrelsen beslutade:
Att godkänna beslutsliggaren.
§8 Val av justerare
Styrelsen beslutade:
Att välja Louise Pettersson och Hanna Olai till justerare.
§9 Godkännande av närvaro- och yttranderätt
Inga adjungeringar.
§10 Tempen på UG
Lisa berättade att UG jobbar fortsatt bra med utredningarna och att det känns
positivt inför framtida möten.
§11 Tempen på Kontaktdagarna
Vilhelm berättade att han har haft ett möte med Uppsala kommun föregående
vecka gällande Uppsalas näringsliv. Kommunen vill lyfta de arbeten som finns i
Uppsala för att studenter ska vilja fortsätta bo och verka i staden. E n lista på
företag som eventuellt skulle kunna medverka på Kontaktdagarna
sammanställdes. Vidare rapporterade han att Kontaktdagarnas projektgrupp har
haft en digital kickoff.
§12 Tempen på UEAM
Emi berättade att det har uppkommit en del frågor från UEAM under veckan
som rör tid och planering. De tog även upp frågan om de får publicera de
analyser som de gör kring olika köp- eller sälj-beslut i sin egen facebookgrupp
som inspiration till gruppens medlemmar. Styrelsen är positivt inställda till
förslaget och har bett gruppen att komma med ett exempel på ett inlägg. Den
veckovisa rapporten har kommit in som vanligt och Emi har även suttit med på
ett av mötena.
§13 Tempen på ansvarsområden
Erik (Ordförande) – Erik berättade att han deltagit i ett samrådsmöte med
landshövdingen där det diskuterades frågor kring barn och unga. Erik berättade
vidare att han har genomfört sina första walk and talks med sina
kontaktpersoner för terminen. Han har även deltagit på studentsamverkan samt
initierat en löpande kontakt med rektor, kårer och samordnande för pandemin
där de uppdateras kring läget.
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Lisa (Vice ordförande) –Lisa berättade att det på senaste har varit styrelsearbetet
som tagit hennes tid. Under veckan har hon framför allt jobbat med planering
kring eventet tillsammans med LundaEkonomerna, Ugglan,
mentorskapsprogrammet som har publicerats till medlemmarna samt
heltidarnas take-over på instagram.
Olivia (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Olivia berättade att hon främst
arbetat med att sammanställa enkäten som handlade om digitala
examinationer. Hon har även jobbat mycket med STRUT och rutiner kring hur
de arbetar med arbetsmiljöfrågor, där inkluderat smittspridningen på
Ekonomikum i samråd med Universitetet. Vidare har hon även börjat arbeta på
ett överlämningsdokument till efterträdaren till hennes post.
Vilhelm (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Vilhelm berättade att han
har arbetat med planeringen av ett event tillsammans med Lime Go som
kommer att marknadsföras under veckan. Han har även jobbat med planeringen
inför ansökan till företagsgruppen samt marknadsföringen av posterna. Vidare
rapporterade han att Equal March har genomförts och att det var uppskattat från
företag såsom deltagare. I övrigt rapporterade Vilhelm att han har haft kontakt
med Copenhagen Business School som tillsammans med föreningen kommer
att hålla ett event för studenter i maj.

Emi (Skattmästare) – Emi berättade att hon har arbetat med att komplettera
ansökan för omställningsstöd, suttit med på ett möte med UEAM och arbetat
med styrelseutredningar. Hon har även avlastat Olivia och Lisa med diverse
uppgifter och varit aktiv på föreningens instagram under heltidarnas take-over.
Hanna (Alumnansvar) – Hanna berättade att det första inlägget på föreningens
LinkedInsida har publicerats. Hon berättar vidare att det just nu finns
administrativa problem med föreningens alumngrupper som hon tillsammans
med Erik arbetar med. De har kontaktat sidans nuvarande ägare som hjälper till
med att lösa problemet och ett inlägg är att vänta inom kort.

Saga (Sekreterare) – Saga hade inget att rapportera.
§14 Rapportering från USMOS
Emi berättade att hon och Erik har medverkat på ett möte med USMOS där
medlemssystemet diskuterades ytterligare.
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§15 Rapportering från UUFS
Olivia berättade att de har ett uppkommande möte som kommer att handla om
reglementesändringar och utvärderingsdokument. Vidare berättade hon att ett
nytt system för fallärendehantering kommer att implementeras.

§16 Tempen på STRUT
Olivia berättade att de har fastställt en guide över hur man hanterar fallärenden
och de ser över möjligheten att använda podio för att hantera dem. På nästa
STRUT-möte så kommer de diskutera utfallet av enkäten kring digitala
examinationer. Olivia kommer även presentera ett rådgivande material till
styrelsen från STRUT senare under mötet.

§17 Tempen på utredningar och projekt
Styrelseutredningar:
Föreningens ekonomi – Projektgruppen berättade att de har haft ett möte och
pratat om fondfördelningsförslag samt hur dessa ska hanteras.
Föreningens miljöpåverkan – Projektgruppen hade inget att rapportera.
Interna kommunikationskanaler – Projektgruppen kommer presentera material
senare under mötet.
Kommunikationsstrategi – Projektgruppen kommer presentera material senare
under mötet.
Kåransökan 2022 – Projektgruppen berättade att de har påbörjat arbetet med en
marknadsföringskampanj.
Samarbetspartners – Projektgruppen berättade att de haft ett möte där de
behandlat den feedback som utredningen fick under det senaste styrelsemötet.
Social hållbarhet – Projektgruppen berättade att de har haft möte och jobbat på
som vanligt.
Utveckling av skattmästeriet– Projektgruppen berättade att de fortsatt har
arbetat med utvärderingen och att styrelsen kommer att fortsätta punkten från
förra styrelsemötet senare under mötet.
Styrelseprojekt:
Föreningsstämman – Projektgruppen berättade att de planerar att ha ett möte
under veckan.
Jubileumsfirande 2021 – Projektgruppen berättade att arbetet går bra och att de
arbetar med att skicka ut inbjudningar. De har även tillsatt en projektgrupp
tillsammans med eventutskottet som har lämnat in en budget.
Medlemsundersökningen – Projektgruppen berättade att de ska presentera det
frågeformulär de har skapat senare under mötet.
Mentorskapsprogrammet – Projektgruppen berättade att lanseringen av
mentorskapsprogrammet kommer ut löpande under veckan i våra sociala
kanaler. Det har upprättats en flik på hemsidan där man nu kan läsa mer om
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programmet och tillsättningen av de två första nätverksledarna sker nu under
tillsättningsperiod 3.
Stormöten – Projektgruppen hade inget att rapportera.

§18 Interna kommunikationskanaler
Lisa presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.
Styrelsen diskuterade kring vilken plattform som de ansåg bäst eller lämpligast
för hela föreningen. Projektgruppen kommer att ta fram en intern
kommunikationspolicy som kommer att användas för att implementera en
plattform.

§19 Utvärdering av arvodering skattmästare del 2
Emi presenterade punkten som togs upp under det senaste mötet och
diskussionen återupptogs av styrelsen. Styrelsen kom fram till en riktning som
utredningen ska jobba vidare med och de kommer att skapa ett nytt material
som styrelsen ska ta ställning till på ett framtida möte.
§20 Medlemsundersökningen
Olivia presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.
Styrelsen gick tillsammans igenom enkäten som ska lanseras under
medlemsveckan och diskuterade de frågor som projektgruppen hade tagit med
sig.
§21 Studiesocialt forum
Olivia presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.
Styrelsen diskuterade sedan kring det forum som kommer startas upp om
förslaget röstas igenom. Styrelsen svarade på de diskussionsfrågor som fanns i
materialet.
Styrelsen beslutade:
Att godkänna förslag 2 i bilaga 1 Strategiska Utbildningsrådet Beslutsförslag.
§22 Kommunikationsstrategi
Erik presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.
Styrelsen diskuterade sedan om föreningen bör tillsätta en kommunikatör och i
så fall vart i organisationen denna passar in. Ytterligare frågor så som
arbetsbörda, arbetsuppgifter och namn på posten diskuterades.

§22 Övriga punkter
A) Vårstämman

____________
S.R.

____________
H.O.

____________
L.P.

Erik presenterade punkten som handlar om stämmoordförande. Han berättade
att projektgruppen kommer att höra av sig till styrelsens kandidater för
stämmoordförande. Vidare diskuterade styrelsen stämmans utformning och hur
den kan hållas på ett så smittsäkert som möjligt.
§23 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 2021-04-07 kl. 17:25.
§24 Mötet avslutades
Lisa förklarade styrelsemötet avslutat.

____________
S.R.

____________
H.O.

____________
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Vid protokollet:

_______________________
Saga Ryttegård
Sekreterare

_______________________

________________________

Hanna Olai

Louise Pettersson

Justerare

____________
S.R.

Justerare

____________
H.O.

____________
L.P.

Strategiska utbildningsrådet
Beslutsförslag
2021-03-18

Studiesociala studierådet
-

Förslag på uppstart av ett nytt studieråd med inriktning på arbetsmiljö, lika
villkor och studenthälsa

Syfte

Det grundläggande syftet med studiesociala studierådet är att skapa ett forum för att
prata om de studiesociala frågorna arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa. Att skapa
ett forum för dessa frågor kan öppna upp för att jobba med dessa frågor utanför de
”vanliga” utbildningskretsarna och sprida utbildningsarbetet inom
Uppsalaekonomerna. Förslag på ändamål finns nedan.
Studiesociala studierådet har till ändamål att:

-

fungera som diskussionsforum för de studiesociala frågorna arbetsmiljö, lika
villkor och studenthälsa

-

samverka och utveckla Uppsalaekonomernas arbete kring dessa frågor

Struktur

Ledamöter

-

Vice ordförande med utbildningsansvar (Sammankallande)

-

En studentrepresentant från varje institution som jobbar med dessa frågor

-

Studentrepresentant för Samverkansmöte om lika villkor

-

Studentrepresentant för Samverkansgruppen för studenters psykiska och
fysiska hälsa

-

En från idrottsutskottet

-

En från utbildningsutskottet

Generella tanken är att alla studentrepresentanter som sitter på ett uppdrag kopplat
till dessa frågor sitter med samt att en från idrottsutskottet samt utbildningsutskottet
sitter med. Mötet bör ledas av personen som leder arbetet internt vilket i dagsläget är
vice ordförande med utbildningsansvar.

Kontakt
vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com
www.uppsalaekonomerna.se

2021-03-18

Vid varje institution finns det ett eller två forum för dessa frågor. Vid
företagsekonomiska finns kommittén för arbetsmiljö och lika villkor (KALV), vid
nationalekonomiska finns det en arbetsmiljögrupp och en lika villkorsgrupp, vid
statistiska finns det en lika villkorskommitté. I dagsläget är det de som är suppleanter
i institutionsstyrelsen som sitter på dessa poster och är totalt fyra stycken.

Mötesfrekvens
Preliminärt är tanken att det kanske är ca 4 möten per termin på 2h. Detta kan dock
justeras efter utvärdering.

Protokoll och rapportering
Eftersom forumet inte är beslutande behövs inget protokoll men det kan vara bra att
ha minnesanteckningar. Antingen kan det vara en roterande sekreterare eller så kan
eventuellt någon från utbildningsutskottet anteckna.
Utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljöarbetet

Idrottsutskottet
En utvecklingsmöjlighet är att idrottsutskottet tar mer ansvar och ägandeskap över
studenthälsafrågan. Exempelvis genom detta forum, att hålla fler event inom
studenthälsa och/eller sitta på posten i Samverkansgruppen för studenters psykiska
och fysiska hälsa.

Andra parter
En annan utvecklingsmöjlighet är att ta med fler berörda parter så som representanter
från andra programföreningar och Uppsala studentkårs samhällsvetenskapliga
sektion.

Studerandeskyddsombud och arbetsmiljöarbete
I dagsläget håller studentkårernas externa arbete med arbetsmiljö på att utvecklas
men även Uppsalaekonomernas interna arbete. Planen är att tydliggöra ansvar och att
anpassa vårt interna arbete efter hur andra kårer och universitetet arbetar. En
utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att istället för att suppleanterna i
institutionsstyrelsen tar på sig arbetet med arbetsmiljö och lika villkor att tillsätta en
särskild studentrepresentant vid varje institution som jobbar med dessa forum.
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Till hösten kommer även Uppsalaekonomerna ta över ansvaret som
studerandehuvudskyddsombud för Observatoriet från Uppsala studentkår vilket
innebär att denna post behöver tydliggöras.

Lämna över arbetet
En långsiktig möjlighet är att Uppsalaekonomerna i framtiden har en person som är
ansvarig för studiesociala frågor som då kan leda forumet. Ett steg i att möjliggöra
detta är att vice ordförande med utbildningsansvar redan nu tydligt definierar vad
detta arbete innebär inom ramen för sin egen post.

Synpunkter från berörda parter
Alla som berörs av detta, studentrepresentanter och andra ledamöter har fått möjlighet
att skicka in synpunkter. Dessa finns sammanställda i bilaga 1.
Förslag

Förslag 1: Starta upp forumet och reglera in studierådet
Första förslaget är att starta upp forumet och reglera in studierådet i
Uppsalaekonomernas reglemente.

Förslag 2: Starta upp forumet men inte reglera in
Andra förslaget är att starta upp forumet men inte reglera in det.

Förslag 3: Inte starta upp forumet
Tredje förslaget är att utbildningsutskottet, studentrepresentanterna och STRUT börjar
jobba mer aktivt med dessa frågor i de forum som redan finns.

Strategiska utbildningsrådet rekommenderar förslag 2.
Frågor till styrelsen

-

Vad tycker ni om forumet generellt?

-

Har ni fler förslag på ändamål?

-

Vad tycker ni om sammansättningen?

-

Övriga synpunkter?

-

Vilket förslag vill styrelsen gå vidare med?
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