










  Utredning: Alumnnätverk

 Färdigställt 2020-12-16 

 För: Beslut/ diskussion/information 

 

Mentorskapsprogram 
Projektgrupp: Alma Ahlrik & Erik Baehre 

Presenterades: 2020-12-16 

Observera att delar av materialet censurerats i då känslig information om våra                       

samarbetspartner, vår förening och dess ekonomi samt relationer till andra                   

externa parter har presenterats.  

Syfte 

Denna utredning syftar till att se över möjligheterna för Uppsalaekonomerna att                     

lansera ett mentorskapsprogram, samt kartlägga vilka värden det i så fall skulle                       

skapa för föreningens medlemmar. Vidare syftar utredningen till att utveckla                   

föreningens alumniverksamhet och stärka utbytet mellan befintliga- och               

tidigare Uppsalaekonomer.   

Bakgrund 

Styrelseledamoten med Alumnansvar har på övriga styrelsens mandat den                 

senaste tiden suttit och arbetat med färdigställandet och utvecklingen av                   

föreningens alumnverksamhet och dess närvaro på Linkedin. Nu finns vårt                   

alumnnätverk för tidigare förtroendevalda vid Uppsala Universitet. Tidigare               

terminers utredningar rörande ett alumnnätverk och ett eventuellt               

mentorskapsprogram har mynnat ut i en rekommendation från tidigare                 

styrelser att man bör starta ett mentorskapsprogram i Uppsalaekonomerna.  

Varför ett mentorskapsprogram? 

Projektgruppen har under arbetets gång kartlagt vilka värden ett                 

mentorskapsprogram ämnar att skapa för de som ansluter sig till programmet.                     

Nedan följer en översikt av dessa. 
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Karriärvägledning/inspiration:  

Adepten har möjlighet att få vägledning från mentorn utifrån dennes                   

erfarenheter. Sannolik har mentorn ställts inför liknande frågor som adepten                   

söker svar på, det finns därför en stor potential i denna kunskapsöverföring. Ett                         

mentorskapsprogram som tillgodoser både mentorns och adeptens             

gemensamma karriärintresse ökar chansen för ett lyckat utbyte.   

Nätverk (och nätverk i nätverket):  

Mentorskapsprogrammet skulle ge upphov till det uppenbara utbytet mellan                 

adept-mentor. Men utredningen öppnar även för fler typer av interaktioner                   

(event, mingel, forum etc), något som kan generera mervärden utifrån andra                     

utbyten. Projektgruppen föreställer sig att mentorer kan ha glädje av andra                     

mentorer, såväl som adepter kan ha glädje av andra adepter eller andras                       

mentorer. På så vis öppnas dörrar för nätverkande inom nätverket. 

Alternativ till “välgörande ändamål”:  

Det finns olika sätt att bidra till välgörande ändamål i samhället. Vissa skänker                         

pengar, andra engagerar sig ideellt (somliga gör båda). Genom detta initiativ                     

öppnas ytterligare en möjlighet för samhället att vara med och bidra till något                         

gott. 

Framtida samarbeten för Uppsalaekonomerna:  

Det hålls inte för osannolikt att någon av de kontakter detta                     

mentorskapsprogram skulle knyta till sig även har ingångar på                 

bolag/organisationer som även skulle kunna vara matnyttiga för               

Uppsalaekonomerna i stort.  

Social kontext:  

Vi är medvetna om att Uppsalaekonomerna spelar en betydande roll när det                       

kommer till våra studenters fritid. Mentorskapsprogrammet skulle alltså               

stimulera medlemmarnas fritid, samtidigt som motivet alltjämt är fokuserat                 

kring verksamhetsområdet framtid.   
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Frågor till styrelsen 

Frågor baserade på materialet:  

- Vad tycker ni om utformningen och innehållet i de föreslagna                   

kravprofilerna för mentorer och adepter?  

- Vad tycker ni om de evenemang som beskrivs i materialet (adepter och                       

mentorers enskilda träffar samt de evenemang som UE ämnar att                   

organisera?  

- Vad tycker ni om det föreslagna kommunikationssättet? Har ni några                   

andra förslag?  

- Vad tycker ni om det föreslagna marknadsföringssättet? Har ni några                   

andra förslag?  

- Vad anser ni om utformningen av projektgruppen?  

- Vad anser ni om utformningen av ansökningsprocessen?  

- Hur bör vi organisera oss internt i föreningen för att genomföra detta? 

- Hur ser ni på den ekonomiska aspekten av det hela?  

- Vilket namn bör nätverket/programmet ha?   

 

Övriga frågor:  

- Utifrån grundtankarna om vad ett eget alumnnätverk skulle göra, är vi                     

positivt inställda till att skapa ett eget? Fördelar, nackdelar. Möjligheter,                   

risker. 

- Vad ska nätverket syssla med? Vad är det vi skapar? (vi behöver inte                         

komma överens om exakta projekt, men en majoritet av styrelsen borde                     

ha samma grundtanke med nätverket och vad det innebär. 

- Om vi skapar ett alumnnätverk, hur kommuniceras det till                 

FEK-alumnerna? Hur kan vi samarbeta med dem? 



  Utredning: Alumnnätverk

 Färdigställt 2020-12-16 

 För: Beslut/ diskussion/information 
  

   



  Utredning: Alumnnätverk

 Färdigställt 2020-12-16 

 För: Beslut/ diskussion/information 

Rekommendation från projektgruppen 

Nedan följer en sammanfattning av vad projektgruppen rekommenderar.               

Notera att det vi bör ta beslut om är om ett mentorskapsprogram ska                         

införas, vad det ska heta, samt vart i organisationen det ska ligga. Resten är                           

endast forum för diskussion och medskick till nästa termin. 

Förslag på beslut:  

- Att starta upp Uppsalaekonomernas Mentorskapsprogram under 2021. 

Projektgruppen rekommenderar:  

- Att mentorer ska få vara både män och kvinnor och att de ska ha tagit                             

examen för mer än tre år sedan 

- Att mentorer i ett inledande skede ska ha koppling till Uppsala                     

Universitet eller Uppsala som stad, men att detta kan komma att breddas                       

i framtiden 

- Att Uppsalaekonomerna inte ska detaljstyra adepter och mentorers               

enskilda träffar, men att vi ska erbjuda material för diskussion 

- Att Uppsalaekonomerna ska anordna en infokväll samt en mingelkväll                 

per termin 

- Att kommunikationen mellan projektgruppen och mentorer och adepter               

ska ske via mail 

- Att en facebookgrupp ska startas för projektgruppen och adepterna för att                     

främja gemenskapen mellan adepterna 

- Att marknadsföring gentemot mentorerna främst ska ske i               

“uppsökande/rekryterande” form (gärna via Linkedin, mail och             

FEK-alumni)  

- Att ett podio workspace ska startas för att hålla koll på potentiella                       

mentorer som tackat nej en viss termin 

- Att marknadsföring gentemot adepterna ska ske i linje med vår ordinarie                     

marknadsföring samt gärna via Vera, utskottsmöten och KD 
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- Att projektgruppen inledningsvis ska bestå av två poster som ska dela                     

ansvaret jämnt mellan sig för de olika arbetsuppgifterna. 

- Att ansökningsprocessen ska ske via podio genom bland annat                 

uppladdning av CV för adepterna för att främja att en så god matchning                         

som möjligt kan ske.  

- Att styrelseledamot med alumnansvar tillsammans med en annan               

person från styrelsen ska ansvara för projektgruppen under den första                   

terminen för att sedan utvärdera om detta bör fortlöpa en termin till eller                         

om det ska läggas på ett utskott eller organ i föreningen. Målet är att                           

projektet 2022 ska vara så pass självgående att det ska kunna ligga under                         

ett utskott eller organ.  

- Att genomföra mentorskapsprogrammet trots att vi eventuellt inte               

kommer gå med vinst, och att undersöka möjligheter för spons från såväl                       

partners som andra företag 

- Att mentorskapsprogrammet ska heta Uppsalaekonomernas         

Mentorskapsprogram 

 



                                     Stadgeutredning 
Färdigställt: 2020-12-13 

För: Beslut/Diskussion/Information  
 

FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR: REGLEMENTE + POLICYS* 
*I detta dokument presenteras de förslag på ändringar som jag (Amina) anser 
är nödvändiga. För de dokument där jag inte har några förslag gäller att 
styrelsen noggrant läser igenom och kommer med förslag på ändringar om det 
anses vara nödvändigt. Observera att vissa utredningar kan komma att 
innebära separata reglementesändringar som inte omfattas av detta material 
(ex. handlingsplan för lokal studiebevakning och mentorskapsprogram). 
 
De styrdokument som ska fastlås är: Föreningen Uppsalaekonomernas 
Reglemente, Föreningen Uppsalaekonomernas Policy (även engelsk version), 
Miljöpolicy (även engelsk version), Integritetspolicy samt Krispolicy. Om tid 
finns är det även fördelaktigt att föra en diskussion om hur arbetet med 
Verksamhetsplanen 20/21 har fortlöpt under terminen. Enskilda policys, samt 
reglemente och verksamhetsplan är inte bifogade i detta dokument utan finns 
på hemsidan/Podio. 
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Handlingsplan lokal studiebevakning 

Projektgrupp: Olivia Andersson, Frida Karlsson, Erik Baehre, Amina Duderija & 
Linnéa Frizell 

Presenterades: 2020-12-14 

Syfte 

Den här utredningen har syftat till att utreda de olika delarna av föreningen som 
jobbar med studiebevakning och ta fram en handlingsplan för hur ansvaret för 
lokal studiebevakning på bästa sätt överförs från Vice ordförande med 
utbildningsansvar (hädanefter Vordf UTB) till utbildningsutskottet (Vice UTB och 
Ordf UTB). 

Bakgrund 

Våren 2019 fattade styrelsen beslutet att flytta över ansvaret för lokal 
studiebevakning från Vordf UTB till utbildningsutskottet . Detta var bland annat 
för att avlasta vordf utb, men även att utveckla studiebevakningen. Under det 
följande verksamhetsåret har det visat sig inte vara så lätt. En svårighet som har 
uppstått är att ansvars- och arbetsfördelningen mellan Vordf UTB, 
utbildningsutskottet och strategiska utbildningsrådet (hädanefter STRUT) har 
varit otydlig. Utredningens projektgrupp kom fram till att det eventuellt skulle 
behövas en omstrukturering av utbildningsarbetet för att förenkla och förtydliga 
ansvars- och arbetsfördelningen mellan dessa tre delar. I utredningen kommer 
nuvarande problembild att redogöras för, benchmarking mot liknande 
organisationer samt ett förslag framåt att presenteras. 

Hur bedrivs den lokala studiebevakningen idag? 

Utbildningsutskottet 

Utskottet har idag en projektgrupp som håller i event som Tycka till, SM i ekonomi 
och Professorskampen samt har möten om och inför detta. Anordnar 
tillsammans med Vordf en kick-off på Erken för utbildningsengagerade inför 
varje termin. Har ansvar för vissa fallärenden (resten tar Vordf UTB) och går på 
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fallgruppsmöten varannan vecka. Går på programrådet för ekonomiprogrammet 
och har ansvar för motsvarande programrapport. Håller i MEC (Masters 
Educational Committee) tillsammans med en studentrepresentant från FEK, 
dock arrangeras mötena av vordf UTB. I dagsläget är vice UTB sekreterare i STRUT 
och ordf UTB är vice ordförande i  STRUT. 

Vordf UTB 

Vordf UTB hanterar vissa fallärenden. vordf UTB tillsätter även lokala 
studentrepresentanter vilket innebär ansvar för facebook-evenemang, 
marknadsföring, formulär med mera utöver att fatta beslutet. Vordf UTB är även 
ordförande i STRUT som har ansvar för dagordning, skicka ut kallelse och att vara 
mötesordförande. Anordnar tillsammans med utbildningsutskottet Erken för 
utbildningsengagerade och arbetar mycket med att utbilda 
studentrepresentanterna. Vordf UTB leder studentrepresentanterna i deras 
arbete vilket i dagsläget delvis innebär att sköta kontakt med universitetet och 
delegera ut arbetsuppgifter samt att hjälpa till med kvalitets- och 
programrapporterna. Vordf UTB sitter även i fakultetsnämnden och vartannat år 
i områdesnämnden vilket medför flertal arbetsuppgifter. 

STRUT 

STRUT består av vordf utb, vice- och ordf UTB, representanter från UPS & 
Samvetarna samt studentrepresentanter för de respektive institutionerna (totalt 
15 st ledamöter). Vidare är föreningens ordförande och inspektor adjungerade till 
dessa möten. I STRUT diskuteras utbildningsfrågor och nytt för terminen är att 
ledamöterna driver utredningar. STRUT har som uppgift att revidera 
Åsiktsprogrammet, besluta om centrala studentrepresentanter när sådana poster 
ska tillsättas samt besluta om utdelning från STRUTs ekonomiska medel. Enligt 
reglemente och stadgar ska STRUT arbeta strategiskt med utbildningsfrågor och 
vara högst beslutande organ i praktiken jobbar forumet mer operativt och fattar 
sällan strategiska beslut om utbildningsarbetet. (För fler reglerade ändamål se 
reglementet för studieråd) 
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Studentrepresentanter 

I de lokala studentrepresentanternas arbetsuppgift ingår att gå på 
institutionsstyrelsemöten, nytt för denna termin är att ha förmöten inför 
institutionsstyrelsen samt sitta i arbetsgrupper på institutionen. 
Studentrepresentanterna har ansvar för kvalitetsrapporten för institutionen som 
ska skickas i början av varje år vilket innebär att samla in information om 
studenternas åsikter samt sammanställa detta i en rapport. Denna termin är dock 
den första som detta utförs. Studentrepresentanterna med masteransvar går 
även på programråden för masterprogrammen vid ens institution vilket även 
innebär att personen ansvarar för att skriva en programrapport för programmet. 

 

Vad upplevs som problematiken? 

Vordf UTB 

De mesta arbetet med lokal studiebevakning faller i slutändan tillbaka på Vordf 
UTB. Vordf UTB lägger därmed en stor del av sin tid på den lokala 
studiebevakningen både i form av att leda utbildningsutskottet och 
studentrepresentanterna men även genom studiebevakning och kontakt med 
institutionerna. Anledningen till detta är bland annat att utbildningsutskottet har 
svårt att delegera samt att Vordf UTB har ansvar för studentrepresentanterna och 
sköter mycket av kontakten med universitetet. Detta medför att det är svårt att 
arbeta långsiktigt med att effektivisera och utveckla studiebevakningen. 

Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottet har ingen tydlig arbetsbeskrivning och har svårt att planera 
sitt arbete vilket medför stress. Utbildningsutskottet har även svårt att delegera 
arbete med studiebevakning nedåt. Samtidigt finns det mycket att göra med 
bland annat fallärenden. Detta kan jämföras med att andra studentkårer i Uppsala 
har studiebevakare som är arvoderade, många på heltid. Det är svårt för 
utbildningsutskottet att veta vilken slags information som behöver inhämtas för 
att kunna studentrepresentanterna ska kunna bedriva påverkansarbete. Det blir 
ett glapp mellan studiebevakningen och påverkansarbetet. Det är ett stort 
problem för alla utbildningsengagerade att det inte finns 
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överlämningsdokument, mallar och guider för att underlätta arbetet. Detta gör att 
arbetsbördan för både utbildningsutskottet och Vordf UTB blir ännu högre. 

STRUT 

STRUT har ett stort ansvar i utbildningsfrågor och för Uppsalaekonomerna i 
allmänhet då studiebevakning är vårt huvudsakliga ändamål. Ett problem är att 
ledamöterna framförallt består av studentrepresentanter som sitter på ett år och 
ofta är nya till både föreningen och utbildningsarbete. Det ställer därmed höga 
krav på studentrepresentanter att kunna sätta sig in i de frågorna som diskuteras. 
Det har även lyfts från studentrepresentanternas håll att arbetet skulle 
underlättas med en bättre överlämning, tidslinje, mallar, guider och 
arbetsbeskrivningar. 

Benchmarking - Utbildningsutskott 

Lundaekonomernas utbildningsutskott består av alla deras 
studentrepresentanter vid institutionerna (15 stycken institutioner) samt 
motsvarande vår vice- och ordförande för utskottet. Bedriver 
studiebevakning genom institutionsmöten, att hålla olika event 
exempelvis Speak Up Days och hanterar de flesta studentärenden. 

EHVS utbildningsutskott har under sig fyra programråd en för varje 
institution på Ekonomihögskolan. Motsvarande Vordf UTB jobbar med 
utbildningsutskottet och inte i direkt kontakt med de representanter som 
finns i programråden. 

SASSEs utbildningsutskott leds av en heltidsarvoderad ordförande som 
även sitter i styrelsen. Utbildningsutskottets styrelse består även av en 
Head of BSc Programmes och Head of Msc Programmes. Dessa har ansvar 
för klassrepresentanterna som representerar sin klass och har kontakt 
med kursansvarig och programsamordnare. Utbildningsutskottet har även 
lite olika projekt exempelvis Tutor Center och Mitt livs val. 
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Förslag på förändringar 

Det presenteras två förslag som delvis är sammanhängande av varandra. Förslag 
1 berör organisationsstrukturen för utbildningsarbete och förslag 2 berör en 
eventuell styrelseledamot med utbildningsansvar. I bilaga 1 återfinns 
revideringsförslag för reglemente och i bilaga 2 återfinns “Föreslagen lydelse” för 
“Revidering 7” som berör strategiska utbildningsrådets reglering. 

Förslag 1 - Organisationsstruktur för utbildningsarbete 

Ansvaret för studentrepresentanterna flyttas över till utbildningsutskottet. 
Studentrepresentanterna flyttas därmed organisatoriskt från STRUT till 
utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet har därmed inga ytterligare 
projektmedlemmar utan består endast av studentrepresentanter. 

STRUT blir ett mindre forum med ledamöter som har ett bredare perspektiv på 
utbildningsarbetet och djupare kunskap i utbildningsfrågor i form av Vordf UTB, 
ordförande, vice- och ordf UTB samt en styrelseledamot med utbildningsansvar. 
Detta möjliggör att STRUT kan arbeta mer strategiskt och långsiktigt med 
utbildningsfrågor. 

För att ersätta STRUTs ändamål som informationsutbyteskanal föreslås att 
utbildningsutskottet har stormöten där alla lokala studentrepresentanterna, UPS 
och Samvetarna (samt en eventuell grafiker/marknadsföringsansvarig) deltar. 
Detta forum fungerar för att gemensamt diskutera studiebevakning, vad som 
händer på institutionerna, representation, fallärenden, förankra lokala frågor och 
att planera utbildningsverksamheten. Forumet har dock ingen formell 
beslutsmakt. Bryggan mellan detta forum och STRUT blir vice- och ordf UTB som 
sitter med i båda. 

Studentrepresentanterna jobbar i dagsläget i “ämnesgrupper” där exempelvis alla 
studentrepresentanter för företagsekonomiska institutionen sitter i en “FEK-
grupp”. I gruppen diskuterar studentrepresentanterna de ärenden som ska tas 
upp i institutionsstyrelsen och dess arbetsgrupper samt tar hand om 
kvalitetsrapporten som ska in varje år. De har en gemensam mejladress som de 
använder i arbetet. När arbetsuppgifter delegeras, exempelvis besöka 
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föreläsningar eller höra av sig till institutionen, görs detta oftast till hela gruppen. 
Detta sätt att arbeta föreslås fortsätta. 

Om förslaget går igenom redan till VT21 kommer det behövas en övergångsperiod 
då det redan sitter studentrepresentanter som tackat ja till posten med en annan, 
mindre krävande, arbetsbörda. Till HT21 när nästa grupp studentrepresentanter 
tillsätts kommer det nya arbetet och omstruktureringen att ingå i 
arbetsbeskrivningen.  

Ansvars- och arbetsfördelning 

Studentrepresentanterna/Ämnesgrupperna 

- Institutionsstyrelsen 
- Arbetsgrupper under institutionsstyrelsen samt programråd 
- Program- och kvalitetsrapporterna 
- Skapa underlag för program- och kvalitetsrapporterna exempelvis i form 

av att hålla fokusgrupper för kurser eller program 
- Besöka föreläsningar i början av varje termin 

Utbildningsutskottet 

- Ansvar för lokal studiebevakning samt representation på lokal nivå 
- Ansvar för fallärenden på lokal nivå 
- Ansvar för att leda studentrepresentanterna och utskottet 
- Ansvar för projekt exempelvis Tycka till och SM i ekonomi 
- Hålla i studierådet/utbildningsrådet 
- Ansvar för tillsättning av studentrepresentanter 

STRUT 

- Revidera Åsiktsprogrammet 
- Arbeta för att utveckla studiebevakningen 
- Ansvarar för att ta fram och revidera riktlinjer, guider, mallar och dylikt för 

studiebevakning 
- Diskussionsforum (framförallt för strategiska frågor och frågor som rör 

fakultetsnivå och högre) 
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- Fattar beslut kring ställningstaganden i utbildningsfrågor 
- Hålla i kick-off för alla utbildningsengagerade varje termin 

Vordf UTB 

- Ordförande för STRUT, planerar dess möten i samråd med resterande 
ledamöter 

- Ansvarar för studiebevakning och representation på fakultetsnivå och över 

Utvecklingsmöjligheter 

¾ Ha fler projektgrupper t.ex. för Tycka till 
¾ Tillsätta studentstudiebevakare 
¾ Utöka STRUTs ansvarsområden, t. ex. besluta om sommarkursstipendium 

etc. 
¾ Skapa ett internt lika villkors- och arbetsmiljöforum som 

styrelseledamoten leder 
¾ Utbildningsutskottet kan utöka sina arbetsuppgifter genom 

gemensamma projekt och utredningar likt utskottsgruppen eller 
styrelsen 

¾ STRUT övergår till ett beredande organ och beslutsmakten flyttas över till 
styrelsen. STRUTs beslutsmakt är idag stadgad och en sådan förändring 
behöver därmed tas upp på föreningsstämman. 

Fördelar och nackdelar med “nya STRUT” 

+ Det kan ses som mer demokratiskt att STRUTs ledamöter alla är valda av 
föreningsstämman istället för att majoriteten är valda av Vice ordförande 
med utbildningsansvar. 

+ STRUT kan arbeta mer strategiskt vilket gör att utbildningsarbetet blir mer 
långsiktigt 

+ Det skapas ett formellt forum för de förtroendevalda som jobbar med 
utbildning vilket innebär att deras samarbete och gemensamma 
handlingskraft kan bli mer effektiv. 
 

- Det finns en risk att STRUT blir mindre objektivt och får smalare synsätt 
när det endast är 5 medlemmar samt att tre av dessa studerar och kan ha 
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ett egenintresse i vissa frågor. Detta är framförallt viktigt då en röst i STRUT 
väger tyngre i detta förslag. 

- Då STRUT endast består av förtroendevalda riskeras att ingen 
masterstudent sitter med och att detta perspektiv förloras. Detta ställer ett 
högre krav på förankring. 

- UPS/Samvetarna kommer längre ifrån vårt strategiska arbete. 
 
Fördelar och nackdelar med “nya utbildningsutskottet” 

+ Att flytta över studentrepresentanter till utbildningsutskottet samt att 
hålla stormöten möjliggör för utbildningsutskottet att kunna agera mer 
konkret utifrån dess syfte än vad de gör idag. 

+ Genom att slå ihop utbildningsutskottet och studentrepresentanterna blir 
utbildningsarbetet mer sammanhängande då det inte finns ett glapp 
mellan utbildningsutskottet och studentrepresentanternas arbete. 

+ Om studentrepresentanterna är en del av utskottet och jobbar mer 
operativt nära studenterna så synliggörs de och deras arbete mer. 

+ Studentrepresentantposten uppfattas i dagsläget, av de som sitter på 
posterna som att den har en låg arbetsbörda, (trots att den har höjts denna 
termin) vilket innebär att det finns rum för att öka deras ansvar. 

+ Det är bra att studentrepresentanterna kan jobba operativt och mer med 
studiebevakning då de studerar och har ofta bra inblick i vad som sker på 
kurserna 

+ Då de lokala studentrepresentanterna redan bedriver studiebevakning i 
och med att de behöver inhämta information kring utbildningen och 
studenternas åsikter för kvalitets- och programrapporterna kan det vara 
mer lämpligt att utbildningsutskottet har ansvar för dem då de ska bedriva 
den lokala studiebevakningen. 

 
- Vill studentrepresentanterna/de som är intresserade av att sitta som 

studentrepresentant ansvara för projekt såsom “Tycka till” och jobba mer 
operativt? 

- Arbetsbördan för vice- och ordf UTB kan eventuellt höjas i och med att de 
får ansvar för den lokala studentrepresentation och de lokala 
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studentrepresentanterna, hålla i stormöten samt ska arbeta strategiskt i 
STRUT. Det ställer också högre krav på rapportering till STRUT. 

Allmänna fördelar och nackdelar 

+ Förslaget medför att Vordf UTB frigörs från mycket av den operativa 
verksamheten (släcka bränder) vad gäller utbildning, samt projektledning 
av utbildningsutskottet och studentrepresentanterna. Då kan vordf UTB 
istället fokusera mer på strategiskt arbete, utveckling av 
studiebevakningen och målsättning. Ett sådant arbete kan underlätta för 
utbildningsutskottet och studentrepresentatnerna  genom tydliga 
arbetsbeskrivningar, tidslinjer, riktlinjer, mallar och guider. 

+ Studentrepresentantposten är ofta ett första kliv in i föreningen och 
studentrepresentanterna saknar därmed ofta inblick i föreningens 
utbildningsarbete och studiefrågor till en början. Detta ställer antingen 
höga krav på att studentrepresentanterna sätter sig in i detta själva eller på 
de förtroendevalda att hålla i utbildningar. Om studentrepresentantposten 
är mer operativ kan det vara ett lättare första kliv in i föreningen och 
utbildningsarbetet. 

- Klyftan mellan vordf UTB och studentrepresentanterna blir större samt 
även mellan styrelsen och studentrepresentanterna. 

- Centrala studentrepresentanters roll i föreningen blir mer komplicerad. 
Just nu sitter alla studentrepresentanter tillsammans i STRUT där både 
lokala och centrala frågor behandlas. Om de lokala 
studentrepresentanterna sitter i utbildningsutskottet, ska även de centrala 
göra det? 

- Studentrepresentanterna hamnar längre ifrån Vordf UTB som inte får 
samma koll på lokala studiebevakningen i och med att ansvaret helt flyttas 
över till utbildningsutskottet. 

- Med fler forum kan det tappas information på vägen. Ställer högre krav på 
minnesanteckningar och dylikt. 
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Förslag 2 - Styrelseledamot med utbildningsansvar 

Syfte 

Syftet med en styrelseledamot med utbildningsansvar är dels att utveckla och 
förbättra det strategiska utbildningsarbetet, och dels att utbildningsarbete ska ta 
en större plats i styrelsen. Syftet med denna post är inte att avlasta Vordf UTB 
med arbetsuppgifter som denne upplever att den kan delegera ifrån sig under 
terminen, utan att styrelseledamot med utbildningsansvar under sin 
mandatperiod ska ha fasta och tydliga arbetsuppgifter som denne kan arbeta med 
under året. Dessa uppgifter behöver dock inte vara samma från år till år, utan bör 
variera beroende på hur föreningen vill föra det strategiska utbildningsarbetet 
framåt under det aktuella året.  

Vidare är ett förslag att styrelseledamoten kan ha särskilda ansvarsområden som 
“permanent” ska vara specifika för denna post istället för Vordf UTB, exempelvis 
ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor. Styrelseledamoten kan då ta över 
representation i Intendenturstyrelsen samt eventuellt leda en intern lika villkors- 
och arbetsmiljögrupp bestående av de studentrepresentanter som också arbetar 
med dessa frågor (alla institutioner har antingen en eller två arbetsmiljö- och lika 
villkorsgrupper där vi har en representant). 

Tillsättning 

Tillsättningsprocessen för posten styrelseledamot med utbildningsansvar är en 
fråga som projektgruppen anser att styrelsen bör föra en diskussion kring. Om 
styrelsen anser att posten ska införas i styrelsen kan tillsättningen se ut på ett av 
följande två sätt:  

1. Tillsättning av styrelseledamot med utbildningsansvar görs av sittande 
styrelse när de nya styrelseledamöterna klivit på. Styrelseledamöterna 
anmäler intresse på mötet och styrelsen fattar beslut. 
 

2. Tillsättning av styrelseledamot med utbildningsansvar görs av 
innevarande styrelse i samband med att nya styrelseledamöter väljs in i 
föreningen (jfr. styrelseledamot med alumniansvar). Påklivande 
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styrelseledamöter som är intresserade av posten anmäler intresse till 
dåvarande styrelseledamot med utbildningsansvar, som ansvarar för att 
skicka en punkt till ordinarie styrelsemöte angående val av 
utbildningsansvarig. Kandidaterna får hålla ett kort anförande om varför 
de är intresserade av posten, varpå styrelsen får ställa frågor och sedan föra 
en diskussion samt välja en person till posten.  
 
Arbetsbeskrivningen för styrelseledamot med utbildningsansvar kan 
regleras i Föreningen Uppsalaekonomernas reglemente. 

3. Tillsättning av styrelseledamot med utbildningsansvar görs på 
höststämman och posten utlyses separat från de andra 
styrelseledamotposterna. Valberedningen utlyser alltså posterna: 
styrelseledamot med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer) och 
styrelseledamot (3 poster, 2 terminer). Ett argument till varför denna post 
bör tillsättas på föreningsstämman trots att alumniansvar inte gör det är 
att poster som arbetar med utbildning inom föreningen enligt stadgarna 
bör vara ordinarie medlemmar, vilket är relevant att diskutera även för 
denna post. Om styrelsen väljer att gå vidare med detta alternativ kan en 
relevant diskussion även vara huruvida postens kravprofil bör vara mer 
utbildningsinriktad än för övriga styrelseledamöter. 

Arbetsbeskrivningen för styrelseledamot med utbildningsansvar kan 
regleras i Föreningen Uppsalaekonomernas reglemente. 

 

Fördelar och nackdelar med styrelseledamot med utbildningsansvar 

+ Kunskapen och utbildningsarbetet säkras att bedrivas mer kontinuerligt 
och börjar inte om från början vid varje hösttermin när Vordf UTB byts ut. 
Vordf UTB och styr UTB “överlappar” varandra vilket gör att kunskapen 
bevaras på ett mer övergripande sätt. 

+ Strategiskt utbildningsarbete blir en större del av styrelsearbetet.  
+ Vordf UTB och styrelseledamot med utbildningsansvar kan ta hjälp av 

varandra och samarbeta gällande strategiskt utbildningsarbete. 
+ Positivt signalvärde utåt gällande hur föreningen arbetar med utbildning.  
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+ Utbildningsarbetet får en bredare grund eftersom fler personer kommer att 
arbeta med strategiska frågor gällande utbildning. Innan har detta arbete 
varit ålagt till endast Vordf UTB vilket gör att arbetet kan ses som ensidigt 
och gå miste om fler betydande infallsvinklar som denna post skulle 
möjliggöra. 

+ Säkra att utbildningsarbetet blir strategiskt då detta medför att fler kunniga 
personer kommer att arbeta med området. Innan har det varit svårt att få 
arbetet att gå från operativt till strategiskt, men detta skulle underlätta den 
övergången.  

+ Med en styrelseledamot med utbildningsansvar kan STRUT bli mer 
strategiskt då ledamöterna (framförallt i nya förslaget) främsta arbete är 
operativt. 
 

- Det finns en risk att styrelseledamot med utbildningsansvar inte känner 
samma ägandeskap för resterande delar av föreningen utan fokuserar 
endast på utbildning. 

- Risk att styrelseledamot med UTB-ansvar inte har tid/möjlighet att ägna 
sig åt strategiskt arbete i stort (ex. utredningar, arbetsgrupper, 
styrelseprojekt), jfr. styrelseledamot med alumniansvar, som sitter på 
mindre utredningar idag än resterande styrelseledamöter.  

- Risk att styrelseledamot med UTB-ansvar över tid blir lite av en “hjälpreda” 
till Vordf UTB och enbart avlastar denne istället för att arbeta självständigt 
med strategiskt utbildningsarbete.  

- Finns en risk att ansvarsområdet ses som mindre attraktivt i början då 
utbildningsarbetet inte genomsyrat styrelsearbetet lika tydligt innan. Hur 
försäkrar vi oss om att man söker denna post med ett gediget engagemang 
och inte gör det bara för att någon ‘’måste ta det’’? 

 

Frågor till styrelsen 

-    Vad tycker ni om förslag 1?  
-    Vad tycker ni om förslag 2? 
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REGLEMENTE 
 
Reglementesändring 1  
 
Projektgruppens kommentar 
Skattmästarens åligganden i styrelsen regleras redan under 6a) Styrelsen och 
kan därför tas bort från 6c) Övriga operativa organ. 
 
Föreslagen lydelse 
 
6c) Övriga operativa organ 
 
Skattmästeriet 
Skattmästeriet består av en Skattmästare och en Vice skattmästare som 
tillsammans ansvarar för föreningens ekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar 
bland annat den löpande bokföringen, fakturering, upprättande och revidering 
av föreningsbudgeten, bokslut och deklaration. 
 
Inom Skattmästeriet är arbetsuppgifterna delvis fördelade mellan 
Skattmästaren och Vice skattmästare. Vice skattmästare sköter i huvudsak 
den löpande bokföringen medan Skattmästaren ansvarar för utbetalningar och 
har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. Övriga 
arbetsuppgifter utförs gemensamt av Skattmästare och Vice skattmästare. 
 
Vice skattmästare tillträder inte automatiskt som Skattmästare, utan väljs till 
detta enligt föreningens stadgar. 
 
Vice skattmästare är en del av föreningens utskottsgrupp och deltar på 
UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan mötena 
rapporterar denne om hur arbetet i Skattmästeriet fortlöper till föreningens 
Vice ordförande. 
 
Skattmästaren är en del av föreningens styrelse och medverkar på 
styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför mötena rapporterar 
Skattmästaren om hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter 
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till Sekreteraren. Styrelsens formella åligganden regleras i föreningens stadgar 
kap. 6, §11. Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar 
och projekt som syftar att utveckla föreningen. 
 
Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Skattmästeriet i diverse 
gemensamma föreningsaktiviteter såsom överlämningshelg, kickoffhelg och 
interna utbildningar. 
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Reglementesändring 2 
 
Projektgruppens kommentar 
Detta stämmer inte i praktiken och håller just nu på att utvärderas i 
kommunikationsstrategiutredningen. 
 
Föreslagen lydelse 
 
6c) Övriga operativa organ 
 
Marknadsföringsgruppen  
Marknadsföringsgruppen (MG) leds av en ordförande och en vice ordförande. 
Tillsammans ansvarar de för MGs interna möten och kommunikation, samt för 
kommunikationen mellan MG och övriga utskott. Vidare ansvarar de för 
rekryteringen av medlemmar till MG inför varje termin, uppstartsmöten, 
löpande coachning samt dokumentation. MGs ordförande är föreningens 
kommunikatör och ansvarig för föreningens marknadsföringsstrategi samt 
den centrala kommunikationen.  
 
Marknadsföringsgruppen är ett övrigt operativt organ vars primära uppgift är 
att marknadsföra föreningens projekt. Varannan vecka har MG möte för att 
brainstorma, diskutera och utbyta kunskaper & idéer med varandra.  
 
Marknadsföringsgruppen är en del av föreningens utskottsgrupp, där MGs 
ordförande också deltar på UGmöten som hålls varannan vecka under 
terminerna. Innan mötena rapporterar ordförande om hur arbetet fortlöper 
inom gruppen.  
 
Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar ordförande och vice 
ordförande i diverse gemensamma föreningsaktiviteter såsom 
överlämningshelg, kickoffhelg och interna utbildningar.   
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Reglementesändring 3 
 
Projektgruppens kommentar 
Lägga till att JGB ska ha en rådgivande roll för utbildningsutskottet. Lägga till 
att inspektor är ständigt adjungerad i Styrelsen och i STRUT. Bör detta gälla för 
UTB också? 
 
Föreslagen lydelse 
 
10. Inspektor 
 
Syfte  
Syftet med inspektorn är att ha en rådgivande roll till Uppsalaekonomernas 
styrelse, och Uppsalaekonomernas strategiska utbildningsråd (STRUT) och 
utbildningsutskottet. Utöver detta är syftet med inspektorn att sammanlänka 
Uppsalaekonomernas medlemmar och Uppsala universitet.  
 
Åligganden  
Det åligger inspektorn att:   

● I största möjliga mån, delta på minst ett möte i månaden med 
representanter från Uppsalaekonomernas styrelse.   

● Delta och hålla tal på evenemang valda av Uppsalaekonomernas 
styrelse.  

 
Föreningens inspektor är ständigt adjungerad vid styrelsens och Strategiska 
utbildningsrådets möten. 
 
Kriterier  
Person som tillsätts som inspektor bör:   

● Vara anställd i en kollegial roll vid institution vid Uppsala universitet för 
vilken Uppsalaekonomerna har kårstatus.   

● Ha ett intresse för Uppsalaekonomerna och dess verksamhet.   
● På något sätt vara kopplad till Uppsalaekonomernas verksamhet.   
● Vara etablerad bland Uppsalaekonomernas studenter.  
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Tillsättning  
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.  
 
Mandatperiod  
Mandatperioden för inspektor är tre (3) år från tillträdesdagen vilken infaller 
den 1/7 med möjlighet till förlängningar med ytterligare tre (3) år vid slutet av 
varje mandatperiod.  
 
Fyllnadsval  
Om inspektorn väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående 
mandatperiod sker fyllnadsval vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Vid 
fyllnadsval tillträder inspektorn på av styrelsen föreslagen och av 
föreningsstämman godkänd dag och mandatperioden sträcker sig till av 
styrelsen föreslaget och av föreningsstämman godkänt datum i enlighet med 
mandatperioden vid ordinarie val.   
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FÖRENINGENS UPPSALAEKONOMERNAS POLICY 
 
Projektgruppens kommentar 
Engelsk version stämmer ej överens med den svenska, se nedan. Jag föreslår 
att ändra den engelska versionen utefter den svenska. 
 
Föreslagen lydelse 
 
SVENSKA: 
 
3. Jämlikhetspolicy 
Konsekvenser 
Medlem som bryter mot föreningens jämlikhetspolicy genom att diskriminera 
eller trakassera någon annan kommer stängas av eller uteslutas ur föreningen. 
 
ENGELSKA: 
 
3. Equality Policy  
Consequences  
A member who violates the association's equality policy by discriminating or 
harassing someone else will be warned, suspended or excluded from the 
association. 
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MILJÖPOLICY 
 
Projektgruppens kommentar 
Lägga till att alla mat som delas ut gratis på UE:s evenemang ska vara 
vegetarisk eller vegansk i miljöpolicyn. 
 
Föreslagen lydelse 
 
SVENSKA 
 
Mat  
Det ska med enkelhet kunna gå att välja vegetariska samt veganska alternativ 
på Föreningen Uppsalaekonomernas evenemang. All mat som delas ut gratis 
på Uppsalaekonomernas evenemang ska vara vegetarisk eller vegansk. 
 
ENGELSKA 
 
Food  
Vegetarian and vegan options should always be provided during an event 
hosted by the association. Food that is provided free of charge during an event 
hosted by the assocition should be vegetarian or vegan.   
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INTEGRITETSPOLICY 
 
Projektgruppens kommentar 
Simply har konkat :) 
 
Föreslagen lydelse 
 
6.6 Simply  

● Innehåll  
Ansökningar, anmälningar och betalningar.  

● Syfte  
Administrera den operativa verksamheten genom att exempelvis ta in 
anmälningar och betalningar till gasquer.  

● Ansvarig  
Styrelsen.  

● Rensningsfrekvens  
En gång per år.  

● Lagringstid  
Ett (1) år 

 
 

 
 
   


