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Föreningen Uppsalaekonomerna – Extrainsatt Styrelsemöte 

Datum: 2021-05-12 – 2021-05-13 
Tid: 15.48 – 01:50  
Plats: Ekonomikum & Borgen 
Närvarande:  

• Erik Baehre  
• Olivia Andersson 
• Vilhelm Westberg 
• Emi Holmberg 
• Lisa Fälth 
• Saga Ryttegård 
• Hanna Olai 
• Ida Åström 
• Linnéa Frizell 
• Louise Pettersson 
• Amanda Höök (Närvarande under §1 till §13) 
• Daniel Busk (Närvarande under §1 till §13) 
• Roy Österborg (Närvarande under §1 till §13) 
• Sara Asperheim (Närvarande under §1 till §13) 
• Hampus Engström (Närvarande under §10) 
• Sara Kylenstierna (Närvarande under §10) 
• Joakim Elmström (Närvarande under §10) 
• Josefin Mårtenson (Närvarande under §10) 
• Hanna Nilsson (Närvarande under §10) 
• Wilma Kinnunen (Närvarande under §10) 
• Gabriel Brattström (Närvarande under §10) 
• Julia Nordgren (Närvarande under §10) 
• Linn Härndahl (Närvarande under §10) 
• Emma-Louise Maras (Närvarande under §10) 
• Oliver Hausenkamph (Närvarande under §10) 

 
 
Frånvarande: 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Erik förklarade mötet öppnat. 
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§2 Tillägg av övriga punkter 
Inga övriga punkter lades till. 
 
§3 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar. 
 
§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.  
 
§5 Beslut fattade per capsulam 
Per capsulam-beslutet läggs till handlingarna.  
 
§6 Godkännande av beslutsliggare 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna beslutsliggaren. 
 
§7 Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
Att välja Erik Baehre och Vilhelm Westberg till justerare. 
 
§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt  
 
Styrelsen beslutade:  
Att godkänna närvarorätt för Daniel Busk under §1 till §13 samt yttranderätt 
under §9. 
Att godkänna närvarorätt för Amanda Höök under §1 till §13  
Att godkänna närvarorätt för Sara Asperheim under §1 till §13 samt yttranderätt 
under §9. 
Att godkänna närvarorätt för Roy Österborg under §1 till §13. 
 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Hampus Engström under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Sara Kylenstierna under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Joakim Elmström under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Josefin Mårtenson under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Hanna Nilsson under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Wilma Kinnunen under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Gabriel Brattström under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Julia Nordgren under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Linn Härndahl under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Emma-Louise Maras under §10 
Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Oliver Hausenkamph under §10 
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§9 Besök från Valberedningen  
Valberedningen ombads att presentera hur ansökningsprocessen för rollen som 
medlem i företagsgruppen hade gått till. De berättade att ansökan var öppen 
mellan den 22 april och den 2 maj. De som hade sökt blev kallad till intervju med 
valberedningen och vice ordförande med näringslivsansvar mellan den 3 och 6 
maj och nominerades därefter. Den 7 maj kontaktade valberedningen styrelsen 
och tillkännagav de nominerade kandidaterna. De nominerade kandidaterna 
skickade sedan in en presentationstext till valberedningen den 9 maj som sedan 
vidarebefordrades till styrelsen.  
 
 
§10 Val av medlemmar till Företagsgruppen HT21/VT22 
Styrelsen välkomnade de nominerade en och en för att hålla tal samt svara på 
styrelsens frågor. Det fanns valmöjligheten att hålla sitt tal antingen fysiskt i 
B115 på Ekonomikum, eller digitalt över Zoom på grund av den rådande 
pandemin. Kandidaterna genomförde tal och frågor för att sedan lämna rummet 
(eller zoom-rummet) och ge plats för nästa kandidat på det försatta schemat.  
 
När alla kandidater fått hålla sitt anförande och svarat på frågor så diskuterade 
styrelsen vilka av kandidaterna som skulle tillsättas som medlemmar i 
Företagsgruppen HT21/VT22 
 
Styrelsen beslutade: 
Att välja Gabriel Brattström till kontaktperson för KPMG, Oliver Hausenkamph till 
kontaktperson för Deloitte, Joakim Elmström till kontaktperson för EY, Hampus 
Engström till kontaktperson för SEB, Linn Härndahl till kontaktperson för Grant 
Thornton, Sara Kylenstierna till kontaktperson för Danske Bank, Josefin 
Mårtenson till kontaktperson för PwC.   
 
Punkten justerades direkt efter mötets slut. 
 
§11 Övriga punkter 
Inga övriga punkter avhandlades.  
 
§12 Tid för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är 2021-05-17 kl. 17:25.  
   
§13 Mötet avslutades 
Erik förklarade styrelsemötet avslutat.  
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Vid protokollet: 

 

_______________________ 

Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

   _______________________             ________________________                   

    Erik Baehre                                         Vilhelm Westberg 

        Justerare                      Justerare 

 
 




