
KALLELSE HÖSTSTÄMMA 2021

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

ordinarie höststämma 2021.

Datum: 10-11 november 2021

Tid och plats: 10 november 18:00 hörsal 3. 11 november 16:00 hörsal 4.
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Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas  styrelse,

Daniel Busk, Amanda Höök, Sara Asperheim, Hanna Olai, Roy Österborg, Louise
Pettersson, Hanna Nilsson, Ida Åström, Linnea Frizell, Hanna Bohlin



Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till
Höststämman 10/11 – 11/11 2021

Styrelseledamot (4 poster, 2 terminer)

Ebba Wiking

Ellen Hjelm

Filip Weinestål

Kani Hamasdi

Michael Svensson

Sekreterare (1 post, 1 termin)

Beata Lampers

Vice skattmästare (1 post, 1 termin)

Fredrik Grill

Isak Askelöf

Kristian Wulfert

Vice Ordförande Eventutskottet (1 post, 2 terminer)

Adam Almqvist

Amanda Gileus

Raul Shelton Torres

Sara Olsson



Vice Ordförande Finansutskottet (1 post, 2 terminer)

Carl Ögren

Lucas Kampe

Ludvig Nygård

Vice Ordförande Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)

Aldo Dalgrund Machado

Henrik Nordgren

Linus Rönnlund

Vice Ordförande Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)

Anton Ryberg

Gustav Eliasson

Klara Sjöström

Tilde Olsson

Vice Ordförande Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)

Karl Krusell

Klara Wallman

Vice Ordförande Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)

Nils Sjöberg

Vice Ordförande Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Vakant



Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Douglas Wass

Vice Ordförande Valberedningen (1 post, 2 terminer)

Ida Vinsa

Tom Helling

Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)

Daniel Tanta

Intendent (1 post, 1 termin)

Carl Skoog

Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)

Oskar Holm



Ej nominerade sökanden som kandiderar på stämman

Kandidater som icke blivit nominerade av valberedningen kan ställa upp på stämman
i enlighet med föreningens stadgar Kap 5 Föreningsstämma §13 Kandidaturer utöver
valberedningens nomineringar.

Har du frågor kring denna process är du välkommen att höra av dig till
ordf@uppsalaekonomerna.com



Stadgeändringar

Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas
Höststämma 2021

Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar hur verksamheten ska
bedrivas; det är därför viktigt att det som finns reglerat i stadgarna
överensstämmer med hur det praktiska arbetet i föreningen faktiskt
genomförs. Eftersom föreningen ständigt utvecklas behöver även stadgarna ses
över, därför bedriver styrelsen en stadgeutredning en gång per år, där stadgarna
grundligt gås igenom med syftet att uppdatera dem och reda ut eventuella
otydligheter.

Förslag på stadgeändringar behöver godkännas på två av varandra följande
ordinarie föreningsstämmor enligt lydelsen i kapitel 18 § 1. Lägg därför märke
till om en proposition är uppe för första eller andra läsning. Den andra
läsningen av propositioner som godkänns kommer att införas i stadgarna,
medan den första läsningen av propositioner som godkänns kommer att
behöva läsas upp på ordinarie föreningsstämman vårterminen 2022 för att
godkännas. Förslag på redaktionella ändringar behöver godkännas på en
ordinarie föreningsstämma enligt lydelsen i kapitel 18 §2. Redaktionella
ändringar som godkänns under höststämman 2021 kommer därmed att införas
i stadgarna. Vi vill betona att dessa ändringar är förslag från styrelsen, och att
det är upp till stämman att gå till beslut.

Föreningen Uppsalaekonomernas Styrelse,

Daniel Busk, Amanda Höök, Sara Asperheim, Hanna Olai, Roy Österborg, Linnea
Frizell, Hanna Nilsson, Louise Pettersson, Ida Åström, Hanna Bohlin



Redaktionella ändringar HT2021

Redaktionell ändring 1 HT2021 Bilaga 1

Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att vi endast har endast ett reglemente och alla tillhörande
dokument såsom t ex policys, reglering av UEAM och STRUT bör betraktas som
bilagor till reglementet istället för att benämna det som att vi har fler
reglementen.

Föreslagen lydelse

Kapitel 4 Reglemente

§1 Reglemente
Utöver dessa stadgar regleras även föreningens verksamhet och dess
förtroendevaldas åliggande av Föreningen Uppsalaekonomernas reglementen
med bilagor. Utöver dessa stadgar och föreningens reglementen ska den
idrottsliga verksamheten följa Riksidrottsförbundets och Sveriges Akademiska
Idrottsförbunds stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan.

§2 Ändring av reglemente
Föreningen Uppsalaekonomernas reglementen med bilagor utformas av
styrelsen och ändras genom styrelsebeslut.

§3 Förhållningssätt till reglementet
Styrelsen är ytterst ansvariga för att föreningens verksamhet följer reglementet
och dess bilagor. Styrelsen kan besluta att frångå reglementet om synnerligt
goda skäl finns. Om styrelsen väljer att frångå reglementet ska diskussion om
eventuell ändring av reglementet föras.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 1 HT2021.



Redaktionell ändring 2 HT2021 Bilaga 2

Styrelsens kommentar
Det har smugit sig in ett “e” och ett “/” istället för att referera till §15 a), som vi
tolkar att meningen syftar till, då §15 a) syftar till föreningens revisor och §15
e) syftar till vice ordföranden för föreningens utskott.

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/ a), är ordinarie medlemmar och stödmedlemmar i Föreningen
Uppsalaekonomerna.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 2 HT2021.



Redaktionell ändring 3 HT2021 Bilaga 3

Styrelsens kommentar
Ett förtydligande gällande om det är protokollet eller kopian av protokollet som
ska förvaras på säkert ställe.

Föreslagen lydelse

Kapitel 5 Föreningsstämma

§17 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma ska protokollföras av stämman vald
sekreterare.

Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast sju vardagar
efter föreningsstämman.

När protokollet har justerats av stämman valda justerare enligt kapitel 5 §6 ska
säkerhetskopia tas av protokollet. Det Protokollet ska förvaras på säkert ställe.

Protokollet ska föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och
reservation samt formella frågor.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 3 HT2021.



Redaktionell ändring 4 HT2021 Bilaga 4

Styrelsens kommentar
Denna mening har gjorts om för att göra den mer lättläslig.

Föreslagen lydelse

Kapitel 9 Utskott

§2 Verksamhet

Utbildningsutskottet ska verka för att bevaka och förbättra ekonomirelaterade
ämnen vid Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland, med huvudsakligt
syfte att utveckla utbildningen och förutsättningarna för studier.

Utskotten ska ha öppna möten för föreningens medlemmar.

Utskottens verksamhet regleras, utöver ytterligare av dessa stadgar, samt av
genom utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 4 HT2021.



Redaktionell ändring 5 HT2021 Bilaga 5

Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att arbetsbeskrivningen är detsamma som reglementet, då det
är där arbetsbeskrivningen återfinns. Detta förtydligar även vilken
“arbetsbeskrivning” stadgarna syftar till, då det finns andra dokument som
används i föreningen som kan tolkas beskriva utskottens arbete, som t ex
överlämningsdokument. Den enda arbetsbeskrivning som regleras är den som
återfinns under “uskottsbeskrivning” i just reglementet vilket innebär att det är
just denna stadgarna syftar till. Denna ändring gör även meningen mer
lättläslig.

Föreslagen lydelse

Kapitel 9 Utskott

§5 Utskottsordförandens och vice utskottsordförandens åligganden
Det åligger utskottsordföranden och vice utskottsordföranden att, i enlighet
med föreningens dessa stadgar och arbetsbeskrivning utskottsbeskrivningen i
föreningens reglemente, verka i sitt ämbete.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 5 HT2021.



Redaktionell ändring 6 HT2021 Bilaga 6

Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att arbetsbeskrivningen är detsamma som reglementet, då det
är där arbetsbeskrivningen återfinns. Detta förtydligar även vilken
“arbetsbeskrivning” stadgarna syftar till, då det finns andra dokument som
används i föreningen som kan tolkas beskriva utskottens arbete, som t ex
överlämningsdokument. Den enda arbetsbeskrivning som regleras är den som
återfinns under “uskottsbeskrivning” i just reglementet vilket innebär att det är
just denna stadgarna syftar till. Denna ändring gör även meningen mer
lättläslig.

Föreslagen lydelse

Kapitel 10 Övriga operativa organ

§4 Övriga operativa organens åligganden
Det åligger de övriga operativa organen i Föreningen Uppsalaekonomerna att, i
enlighet med föreningens dessa stadgar och föreningens reglemente
arbetsbeskrivning, verka i sitt ämbete.

l
Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 6 HT2021.



Redaktionell ändring 7 HT2021 Bilaga 7

Styrelsens kommentar
Ordet utav är talspråk och bör därmed bytas till det korrekta ordet “av”.

Föreslagen lydelse

Kapitel 13 Valberedningen

§2 Valberedningens sammansättning
Valberedningen består utav en ordförande, en vice ordförande och en
valberedningsledamot.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 7 HT2021.



Redaktionell ändring 8 HT2021 Bilaga 8

Styrelsens kommentar
Ordet utav är talspråk och bör därmed bytas till det korrekta ordet “av”.

Föreslagen lydelse

Kapitel 14 Ekonomi

§4 Firmateckning och kontoteckning
Beslut om firmateckning och kontoteckning fattas av föreningens styrelse.
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller utav två i förening av
styrelsen valda firmatecknare.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 8 HT2021.



Redaktionell ändring 9 HT2021 Bilaga 9

Styrelsens kommentar
Styrelsen upplever det otydligt vad ett “arbetande organ” skulle vara för något.
Det är inte ett begrepp som används, varpå det bör strykas för att undvika
förvirring. Vidare finner styrelsen att “som arbetar med” bör läggas till efter, då
verbet “arbeta” plockats bort, vilket gör “vad gäller” felaktigt i sammanhanget.

Föreslagen lydelse

Kapitel 11 Företagsgruppen

§1 Definition
Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller som arbetar med
föreningens samarbetspartners och näringslivskontakt i employer
branding-syfte.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 9 HT2021.



Redaktionell ändring 10 HT2021 Bilaga 10

Styrelsens kommentar
Styrelsen upplever det otydligt vad ett “arbetande organ” skulle vara för något.
Det är inte ett begrepp som används, varpå det bör strykas för att undvika
förvirring. Vidare finner styrelsen att “som arbetar med” bör läggas till efter, då
verbet “arbeta” plockats bort, vilket gör “vad gäller” felaktigt i sammanhanget.

Föreslagen lydelse

Kapitel 3 Organisation

§1 Verksamhetsfördelning
Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller som arbetar med
föreningens samarbetspartners och näringslivskontakt i employer
branding-syfte.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 10 HT2021.



Propositioner för andra läsning HT2021

Proposition 1 VT2021 Bilaga 11

Styrelsens kommentar
Följande stycke är ett utdrag ur föreningens reglemente kapitel 6:
“Inspektor nomineras av styrelsen och godkänns av föreningsstämman.
Nominering och godkännande av inspektor grundas på en helhetsbild där
sökandes roll vid institutionen, koppling till Uppsalaekonomerna och status
hos studenterna tas i beaktning.”

Sedan Uppsalaekonomerna valde sin första inspektor 2018 har denne haft en
viktig roll för organisationen. Styrelsen anser därför att det nu är dags att
formalisera stämmans åtagande vad gäller val av inspektor.

Föreslagen lydelse

Kapitel 5 Föreningsstämma

§16 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
a) granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
b) behandla revisionsberättelsen för föregående år
c) fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår
d) besluta om disposition av överskott eller täckande underskott
e) pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för föregående verksamhetsår
avseende deras förvaltning. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej
rösträtt i denna fråga
f) välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §2
g) välja sekreterare
h) välja vice ordföranden till föreningens utskott
i) välja vice skattmästare
j) välja vice ordförande i valberedningen
k) välja valberedningsledamot

l) välja intendent



m) välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen

§17 Val av inspektor
Inspektor nomineras av styrelsen och godkänns av föreningsstämman. Övriga
bestämmelser ges i enlighet med föreningens reglemente.

§17 18 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma ska protokollföras av stämman vald
sekreterare.

Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast sju vardagar
efter föreningsstämman.

När protokollet har justerats av stämman valda justerare enligt kapitel 5 §6 ska
säkerhetskopia tas av protokollet. Det ska förvaras på säkert ställe.

Protokollet ska föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och
reservation samt formella frågor.

Yrkande
Att stämman godkänner andra läsningen av Proposition 1 VT2021.



Proposition 2 VT2021 Bilaga 12

Styrelsens kommentar
En del av de förändringar som styrelsen har gjort för att förbättra
studiebevakningen är att omstrukturera utbildningsutskottet och strategiska
utbildningsrådet. Utbildningsutskottet har tagit över ansvaret för
studentrepresentanter och hanteringen av lokala utbildningsfrågor. Strategiska
utbildningsrådet har gått över till att framförallt arbeta med att utveckla hur
studentkåren arbetar med utbildningsfrågor. En ytterligare utveckling i denna
omstrukturering är att styrelsen tar över beslutsfattandet i studiefrågor. Då
Uppsalaekonomerna är en studentkår med främsta målet att utveckla och
bevaka utbildningen bör styrelsen vara tillräckligt insatt och engagerad i dessa
frågor för att fatta dessa beslut. Strategiska utbildningsrådet blir istället ett
beredande organ för att förbereda dessa frågor för styrelsen.

Vidare föreslår styrelsen i proposition 4 och 6 som är uppe för första läsningen,
att stryka meningen om strategiska utbildningsrådet helt under detta kapitel
för att göra ett nytt kapitel som innefattar alla rådgivande organ. Dock yrkar
fortsatt styrelsen för bifall för denna proposition, då denna ändring behöver
göras för att spegla hur verksamheten fungerar i praktiken i dagsläget.

Föreslagen lydelse

Kapitel 3 Organisation

§1 Verksamhetsfördelning

Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a) Föreningsstämman
b) Styrelsen
c) Ordföranderiet
d) Strategiska utbildningsrådet
e) Utskottsgruppen
f) Utbildningsutskottet
g) Företagsgruppen
h) Valberedningen



Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ.

Ordföranderiet är, på mandat av styrelsen, föreningens beslutande och
verkställande organ i operativa frågor.

Strategiska utbildningsrådet är, på mandat av styrelsen, föreningens
beslutande och verkställande beredande organ i studiefrågor.

Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt föreningens reglemente.

Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor och studiebevakning.

Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding syfte.

Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till föreningsstämman.
Föreningens verksamhet granskas av stämman vald revisor.

Yrkande
Att stämman godkänner andra läsningen av Proposition 2 VT2021.



Proposition 3 VT2021 Bilaga 13

Styrelsens kommentar
Under hösten 2020 identifierade styrelsen ett glapp i vem som ansvarar för
föreningen centrala kommunikation. I dagsläget är det ingen som är ansvarig
för föreningens centrala marknadsföring, något som inneburit en stor
belastning för ordföranderiet såväl som marknadsföringsgruppen. Samtidigt är
det viktigt att inte kompromissa med den externa kommunikationen då
information om vår verksamhet är av stor vikt för våra medlemmar. Genom en
utredning har styrelsen kommit fram till att denna proposition bäst tjänar
föreningens intressen som innefattar en utökning av förtroendevaldaskaran
med en ny post kallad “kommunikatör”. Vi anser att denna post bör tillsättas av
styrelsen då det är viktigt att kravprofilens kompetenser säkerställs och prövas
i styrelsens närvaro. Om föreningen inför en kommunikatör (ny förtroendepost)
bör dess mandatperiod regleras i stadgarna. Styrelsen lägger fram förslaget om
en mandatperiod om sex (6) månader, det vill säga en enterminspost.

Notera att denna proposition således berör både kapitel 6 (styrelsen) och kapitel
10 (övriga operativa organ) då propositionen behandlar postens existens och
dess mandatperiod i två separata kapitel.

Föreslagen lydelse

Kapitel 6 Styrelsen

§13 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen i den mån det ej tillkommer på annat av föreningens
organ att:
a) planera, samordna och leda föreningens verksamhet
b) förvalta föreningens tillgångar och skulder samt övervara styrelsens
underställda organ
c) senast två månader efter det i kapitel 3 §3 angivna verksamhetsåret utgång
till den av stämman för samma verksamhetsår utsedde revisorn överlämna
skriftligt

1. verksamhetsberättelse för styrelsen och deras underställda organ
2. resultaträkning



3. balansräkning
4. förslag om disposition av överskott eller täckande av underskott

d) för kommande verksamhetsår, senast till sista styrelsemötet under gällande
mandatperiod, ha upprättat förslag på preliminär budget samt preliminär
verksamhetsplan, i samråd med nästkommande verksamhetsårs styrelse.
Förslaget ska tillhandahållas samtliga styrelseledamöter.
e) välja kontaktpersoner till föreningens samarbetspartners som därmed ingår
i Företagsgruppen
f) välja två projektledare för Kontaktdagarna
g) välja IT-ansvarig för föreningen
h) välja kommunikatör för föreningen
hi) i övrigt handlägga de ärenden som ej utförs av annat organ

Kapitel 10 Övriga operativa organ

§5 Mandatperiod
Intendent: Mandatperioden är sex (6) månader från tillträdesdag vilken infaller
1/1 eller 1/7.

IT-ansvarig: Mandatperioden är sex (6) månader från tillträdesdag vilken
infaller 1/1 eller 1/7.

Skattmästare: Regleras i kapitel 6 §18.

Vice skattmästare: Mandatperioden är sex (6) månader från tillträdesdag
vilken infaller 1/1 eller 1/7.

Marknadsföringsgruppen: Mandatperioden för vice ordförande och ordförande
i marknadsföringsgruppen är sex (6) månader från tillträdesdagen vilken
infaller 1/1 eller 1/7, undantaget de fall som regleras i kapitel 10 §7.

Vice ordförande i marknadsföringsgruppen tillträder automatiskt som
ordförande i marknadsföringsgruppen efter sin mandatperiod.

Mandatperioden för kommunikatör är sex (6) månader från tillträdesdag vilket
infaller 1/1 eller 1/7.



Kontaktdagarna: Mandatperioden för Kontaktdagarnas projektledare löper från
av styrelsen vald dag till och med det halvår mässan äger rum. Om mässan
äger rum på våren slutar mandatperioden 30/6. Om mässan äger rum på hösten
slutar mandatperioden 31/12.

Yrkande
Att stämman godkänner andra läsningen av Proposition 3 VT2021.



Propositioner för första läsning HT2021

Proposition 1 HT2021 Bilaga 14

Styrelsens kommentar
Namnet Föreningen Uppsalaekonomerna har skapat förvirring ända sedan UE
fick kårstatus 2016. Det är en återkommande fråga om man ska referera till UE
som “föreningen” eller “kåren”, eller om bägge ska användas men i olika
sammanhang. I student-Sverige är det förenat med viss status att vara en kår,
varför det är problematiskt att det nuvarande namnet ger en bild av att vi inte
skulle vara kår. Uppsalaekonomerna har mycket att vinna på att det tydligt
framgår vilken typ av organisation det är. Därför föreslår vi att ordet
“Föreningen” tas bort för att inte antyda att vi inte skulle vara en kår, då de
flesta andra studentkårer har just ordet “studentkår” i sitt namn och som inte
har kårstatus har ordet “förening” i namnet. Vi anser även Uppsalaekonomerna
är ett så pass starkt varumärke att det inte behöver föranledas med begreppet
“förening” för att det ska framgå vad vi sysslar med.

Det engelska namnet idag är också missvisande på samma vis som att vi heter
“förening” istället för “studentkår” i det svenska namnet, så benämns
Uppsalaekonomerna som “association” (förening) istället för “union” (kår) även i
det engelska namnet. Utöver detta indikerar det engelska namnet även att vi är
en kår som endast innefattar företagsekonomer samt nationalekonomer
(“business and economics”) vilket inte är fallet då vi även är kår för
statistikstudenter och kanske även i framtiden EkHist som vi enligt våra
stadgar ämnar vara kår för i framtiden.

Anledningen till att namnen eventuellt skulle skilja sig åt rent
översättningsmässigt beror helt enkelt på att vi menar att Uppsalaekonomerna
är ett starkt varumärke i Sverige, men att det krävs ett tydliggörande i ett mer
internationellt sammanhang.



Föreslagen lydelse

Kapitel 1 Allmänna stadganden

§1 Namn

Föreningens svenska namns ska vara Föreningen Uppsalaekonomerna.
Föreningens engelska namn ska vara Uppsalaekonomerna Student Union
Business and Economics Association.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 HT2021.



Proposition 2 HT2021 Bilaga 15

Styrelsens kommentar
Styrelsen menar att detta stycke i nuläget försvårar kommunikation mellan
valberedning och styrelse, samt ger upphov till flera olika tolkningar av
valberedningens tystnadsplikt. Denna otydlighet i stadgarna har gjort det svårt
för både valberedningen och styrelsen, varpå styrelsen anser att detta stycke
måste förtydligas gällande exakt vad tystnadsplikten gäller, när den gäller och
till vilka den gäller. Styrelsen föreslår därför att lägga till att tystnadsplikten
även gäller för antalet inkomna ansökningar, förutom till till styrelsen. Detta för
att styrelsen behöver veta OM det inkommit ansökningar för att underlätta
planeringen för extrastämmor, då det är styrelsen som kallar till och anordnar
alla stämmor. Styrelsen vill även lägga till att tystnadsplikten endast hävs för
de som deltar under en tillsättning, alltså stämmans deltagare under stämman
och styrelsen under tillsättning på styrelsemöten.

Föreslagen lydelse

Kapitel 13 Valberedningen

§5 Åligganden
Valberedningen har tystnadsplikt avseende antalet inkomna ansökningar,
vilka som sökt, ansökningarnas innehåll samt vad som sagts under
intervjuerna. Valberedningens tystnadsplikt avseende antalet inkomna
ansökningar gäller inte till styrelsen. Tystnadsplikten hävs gällande vilka som
de sökande som kandiderar på föreningsstämman och till styrelsen. till
förtroendeposter. Tystandsplikten avseende ansökningarnas innehåll, samt
vad som sagts under intevjuerna hävs till stämmans deltagare under
stämman, samt till styrelselemedlemmar under styrelsemöten där
förtroendeposter tillsätts.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 HT2021.



Proposition 3 HT2021 Bilaga 16

Styrelsens kommentar
Samtliga förtroendeposter i Uppsalaekonomerna är just förtroendeposter för att
de anses vitala för verksamheten. Skulle en post fortfarande vara vakant efter
extrastämma #1 blir det väldigt knappt om tid att tillsätta posten innan den nya
terminen börjar, samt att hinna ge den påklivande en värdig överlämning. I ett
sådant skede är varje dag värdefull, och processen att tillsätta någon genom
styrelsebeslut är mycket kortare än att planera och kalla till ytterligare en
extrastämma. Dessutom belastar det styrelsen hårt att rodda ihop en stämma,
vilket gör att övrig verksamhet blir lidande. Närvaron är dessutom vanligtvis
väldigt låg på extrastämma #2 och framåt.

Föreslagen lydelse

Kapitel 5 Föreningsstämma

§17 Fyllnadsval
Om någon av posterna i kapitel 5 §15 eller §16 är vakanta efter ordinarie
stämma samt en (1)  extrastämma kan styrelsen, om särskilda skäl finns,
fyllnadsvälja dessa poster genom ett styrelsebeslut. Detta gäller ej vid
fyllnadsval av styrelsemedlemmar, ordförande i valberedningen, vice
ordförande i valberedningen samt valberedningsledamot.

§17 18 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma ska protokollföras av stämman vald
sekreterare. Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast
sju vardagar efter föreningsstämman. När protokollet har justerats av stämman
valda justerare enligt kapitel 5 §6 ska säkerhetskopia tas av protokollet. Det ska
förvaras på säkert ställe. Protokollet ska föredra upptagna ärenden samt
yrkanden, beslut och reservation samt formella frågor.

§18 19 Misstroendeförklaring
Misstroendeförklaring gentemot personer som innehar en förtroendepost
inom föreningen träder i kraft om motion eller proposition som tagits med på



en till kallelsen bifogad föredragningslista får bifall av 2/3 av stämmans
röstberättigade medlemmar.

§19 20 Bordläggning
För bordläggning av ärende som tagits med på en till kallelsen bifogad
föredragningslista, krävs bifall av 2/3 av stämmans röstberättigade
medlemmar.

Kapitel 9 Utskott

§7 Fyllnadsval
Om misstroendeförklaring gentemot ett utskotts ordförande bifallits på
föreningsstämman eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under
pågående mandatperiod tillträder vice utskottsordförande i dess ställe. Om vice
utskottsordförande ej vill inträda i utskottsordförandes ställe sker fyllnadsval
vid ordinarie eller extra föreningsstämma.

Om misstroendeförklaring gentemot vice utskottsordförande bifallits på
föreningsstämman eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under
pågående mandatperiod sker fyllnadsval vid ordinarie eller extra
föreningsstämma.

Om någon av utskottens poster är vakanta efter ordinarie stämma samt en (1)
extrastämma kan styrelsen, om särskilda skäl finns, fyllnadsvälja dessa poster
genom ett styrelsebeslut.

Kapitel 10 Övriga operativa organ §6

§6 Fyllnadsval
Om misstroendeförklaring gentemot förtroendevald inom ett övrigt operativt
organ bifallits på föreningsstämman eller om personen väljer att avsäga sig sitt
åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval vid ordinarie eller
extra föreningsstämma, undantaget poster som tillsätts av styrelsen enligt
kapitel 6 §12.

Vid misstroendeförklaring gentemot förtroendevald eller om denne avsäger sig
sitt åtagande under pågående mandatperiod inom marknadsföringsgruppen
gäller detsamma som regleras i kapitel 9 §7.



Om någon av de övriga operativa organens poster som tillsätts via
föreningsstämman är vakanta efter ordinarie stämma samt en (1) extrastämma
kan styrelsen, om särskilda skäl finns, fyllnadsvälja dessa poster genom ett
styrelsebeslut.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 HT2021.



Proposition 4 HT2021 Bilaga 17

Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att det finns en lucka i stadgarna när det kommer till de
rådgivande organen. I nuläget har Uppsalaekonomerna de rådgivande organen
Seniorskollegiet, inspektorn, Strategiska utbildningsrådet och
Uppsalaekonomerna Asset Management. För att ge dessa legitimitet och bättre
återspegla verksamheten bör de rådgivande organen föras in i stadgarna. Våra
rådgivande organ kommer även att finnas med på den nya organisationskartan
vilket skapar en kontinuitet i relationen mellan stadgar och kartan för att
lättare kunna skapa sig en förståelse för föreningens verksamhet. Anledningen
till att STRUT och inspektor är de rådgivande organ som explicit står med är att
de redan återfinns i andra delar av dessa stadgar.

Föreslagen lydelse

Kapitel 11 Rådgivande organ

§1 Definition

Föreningens rådgivande organ är Strategiska utbildningsrådet,
Uppsalaekonomernas inspektor, samt de organ som finns angivna i
föreningens reglemente och är underställda styrelsen.

§2 Syfte

Syftet med rådgivande organ är att bevaka Uppsalaekonomernas verksamhet,
samt rådge styrelsen i sitt arbete. Varje rådgivande organ besitter
spetskompetens inom sitt område som de delar med styrelsen, för att styrelsen
på bästa sätt ska kunna driva föreningen framåt genom välgrundade beslut.

§3 Verksamhet

Föreningens rådgivande organ ska i huvudsak verka för att rådge styrelsen i
styrelsens arbete.

§4 Rådgivande organens åliggande



Det åligger de rådgivande organen i föreningen Uppsalaekonomerna att, i
enlighet med föreningens stadgar och reglemente, verka i sitt ämbete.

Kapitel 11 12 Företagsgruppen

………….

Kapitel 12 13 Föreningstidningen

…………..

Kapitel 13 14 Valberedningen

…………..

Kapitel 14 15 Ekonomi

………….

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 HT2021.



Proposition 5 HT2021 Bilaga 18

Styrelsens kommentar
I nuläget är vice ordförande i föreningen den som har ansvar över
medlemssystemet och även för infomailen dit de flesta skriver om de vill
utträda ur föreningen. Därför vill vi ändra denna lydelse till att man kan begära
utträde från vem som helst av medlemmarna i ordföranderiet för att förenkla
fördelningen mellan våra arbetsuppgifter då dessa ibland kan vara flytande
och allokeras om internt. För att parera detta problem menar styrelsen att man
bör byta ut ordet “ordförande” mot “ordföranderi”. Man delar i så fall på ansvaret
rent formellt och bryter inga stadgar om t ex vice ordförande skulle sköta
utträdelseprocessen helt.

Föreslagen lydelse

Kapitel 2 Medlemmar

§6 Upphörande av medlemskap

Ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i föreningen upphör automatiskt
då studier vid Uppsala universitet avslutas, undantaget arvoderade av
Föreningen Uppsalaekonomerna.

Medlem, som ej längre önskar vara medlem, äger rätt att begära omedelbart
utträde. Begäran om utträde görs skriftligen till föreningens ordföranderi.
Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 HT2021.



Proposition 6 HT2021 Bilaga 19

Styrelsens kommentar
Detta kapitel är i dagsläget lite rörigt enligt styrelsen, då det dels är
inkonsekvent sett till de efterföljande kapitlen i stadgarna som mer utförligt
beskriver varje del av föreningens verksamhet, samt sett till föreningens
organisationskarta. Styrelsen har därför gjort en del ändringar i detta kapitel
för att ge en bättre överblick av föreningens verksamhetsfördelning.

Strategiska utbildningsrådet har plockats bort ur §1 och i stället lagts till
“rådgivande organ” som ska syfta till alla våra rådgivande organ som i
dagsläget även innefattar, Uppsalaekonomerna Asset Management,
Seniorskollegiet och Inspektorn. Vi anser att strategiska utbildningsrådet inte
längre behöver regleras separat då de inte längre har ett beslutande mandat.
Utöver det anser styrelsen även att våra rådgivande organ bör specificeras i
stadgarna för att legitimera deras verksamhet, men också för att skapa en
förståelse och insyn i deras roll och funktion i föreningen (se mer om detta i
proposition 4 där styrelsen även föreslår ett helt nytt kapitel i våra stadgar som
heter “rådgivande organ”).

Vidare är utbildningsutskottet det enda utskott som är reglerat i §1. Vi vill byta
ut det mot bara “utskott” i listan för att sedan, i den tillhörande texten under,
specificera att föreningens utskott består av just utbildningsutskottet, samt de
organ som först in i utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente.
Anledningen till att utbildningsutskottet är det enda utskott som måste finnas
med i stadgarna är att vi är kår och därmed alltid måste ha ett sådant. Vidare
vill vi lägga till “övriga operativa organ”, de har ett eget kapitel senare i
stadgarna så det är bara rimligt att de även finns med i denna lista.

Styrelsen har även gjort ändringar och tillägg under §2 ansvarsskyldighet för
att ge en bättre bild av hur organisationen faktiskt fungerar.



Föreslagen lydelse

Kapitel 3 Organisation

§1 Verksamhetsfördelning

Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a) Föreningsstämman
b) Styrelsen
c) Ordföranderiet
d) Strategiska utbildningsrådet
e) d) Utskottsgruppen
f) Utbildningsutskottet
e) Utskott
f) Övriga operativa organ
g) Rådgivande organ
g) h) Företagsgruppen
h) i) Valberedningen

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ.

Ordföranderiet är, på mandat av styrelsen, föreningens beslutande och
verkställande organ i operativa frågor.

Strategiska utbildningsrådet är, på mandat av styrelsen, föreningens
beslutande och verkställande organ i studiefrågor.

Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt föreningens reglemente.
Utskottsgruppens verksamhet regleras ytterligare av föreningens reglemente.

Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor och studiebevakning.

Föreningens utskott är utbildningsutskottet, samt de organ som förts in i
utskottetsbeskrivningar i föreningens reglemente.



Föreningens operativa organ är de som benämns under kapitel 10 §1.

Föreningens rådgivande organ är Strategiska utbildningsrådet som är
föreningens beredande organ i studiefrågor, föreningens inspektor, samt de
rådgivande organ som förts in föreningens reglemente.

Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding syfte.

Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till föreningsstämman.

Föreningens verksamhet granskas av stämman vald revisor.

§2 Ansvarsskyldighet
Styrelsen och valberedningen svarar inför föreningsstämman för sin
verksamhet.

Ordföranderiet och strategiska utbildningsrådet svarar inför styrelsen för sin
verksamhet.

Föreningens arbetande organ, undantaget valberedningen, svarar inför
styrelsen för sin verksamhet. Föreningens projektmedlemmar svarar inför
utskottets ordförande för sin verksamhet.

Valberedningen svarar inför föreningsstämman.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 6 HT2021.



Proposition 7 HT2021 Bilaga 20

Styrelsens kommentar
Att ha med “i första hand” i denna mening antyder att det ska komma ett “i
andra hand”, alltså att UG har en sekundär uppgift som ska nämnas senare i
meningen. Det specificeras aldrig vad denna andra uppgift skulle vara.
Utskottsgruppen bedriver idag mer verksamhet än bara informationsdelning,
vilket regleras i reglementet. Därför yrkar vi för att “i första hand” tas bort helt
och meningen läggs till som specificerar att det i reglementet finns en mer
utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, likt utskotten och de operativa organen
beskrivs.

Föreslagen lydelse

Kapitel 8 Utskottsgruppen

§1 Definition
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt förenings reglemente.
Utskottsgruppens verksamhet regleras ytterligare i reglementet.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 HT2021.






















































