


















































































































  Styrelseutredning 

  Standardiserande av styrelsematerial 
  Färdigställt 2018-04-16 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

1 (3) 
 

Bilaga 4.1 – Uppföljning: UEAM Befogenheter 
Projektgrupp: Mathias Lien 

Presenterades: 2018-04-16 

Syfte 

Efter att ha varit i kontakt med UEAM så framförde de en önskan att kunna 
handla med derivat i Hedging-syfte. Derivatet som diskuterades var Mini-
futures och vi var överens om att det endast kunde gälla en mycket begränsad 
post. Projektgruppen hoppas att materialet nedan ska kunna ge grundläggande 
förståelse för vad som UEAM önskar kunna göra. Projektgruppen har dock ingen 
utbildning inom didaktik, så skulle det uppstå frågor så är tid allokerad till frågor 
vid nästa extrainsatta styrelsemöte. 

Sedan styrelsemötet 2018-03-06 då styrelsen ställdes sig positiv till att tillåta 
UEAM handla med detta derivat så har projektgruppen tagit fram en 
reglementeslydelse som hoppas kunna begränsa möjligheterna att instrumentet 
används i spekulativt syfte, och att den idiosynkratiska risken för derivatet 
minimeras. 

 
Bakgrund 

För att inte göra detta dokument 14 sidor långt hänvisas läsaren till materialet 
som beredes inför styrelsemötet 2018-03-06, med titeln ”Bilaga 2.1 - UEAM 
befogenheter (Uppdat.).pdf” 
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Förslag – Reglementeslydelse 

Kapitel 10 

§1 UEAM får handla med derivatet MINI-futures i syfte att minska portföljrisk. 
Derivatet måste dock: 

a. Användas i syfte att gå kort i marknaden, s.k. MINI-Short 
b. Endast ha OMXS30 som underliggande tillgång 
c. Utgöra maximalt 5% av portföljens värde vid orderläggning 
d. Maximalt ha en indikativ hävstång på 3% vid orderläggning 
e. Stopp-loss barriär får vid inköp ej vara under kursen multiplicerat med 5% 

ojusterad ettårig VaR. Notera att 5%-VaR avser vad tillgången kan 
förväntas avkasta under de fem bästa dagarna av 100. 

𝑆𝑡𝑜𝑝 − 𝑙𝑜𝑠𝑠 > 	𝑂𝑀𝑋𝑆30 × (5%	𝑉𝑎𝑅) 

f. Inte behållas under en längre period än 3 månader.  
g. Inte inhandlas efter sista ordinarie styrelsemöte på vårterminen fram till 

och med höstterminens första ordinarie styrelsemöte. 

§2 Båda portföljförvaltare måste ha avklarat ett kunskapstest utfärdat av 
styrelsen innan UEAM tillåts köpa MINI-futures.  

§3 Vid inköp av ett sådant derivat som nämns i §1 måste UEAM meddela detta 
till föreningens styrelse innan nästkommande ordinarie styrelsemöte. 

(Tidigare kapitel 10 och 11 kommer att förflyttas nedåt) 

Rekommendation 

Projektgruppen vill rekommendera styrelsen att rösta enligt förslag ovan.  
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Bilaga 4.1.1 – Utvärdering av erfarenhet och kunskap 
av associerade risker  

1. Har du/ni erfarenhet av att handla med MINI-Futures? 
2. Kan du förlora hela ditt investerade kapital när du handlar med MINI-

Futures? 
3. MINI-Futures har i vissa fall en inbyggd hävstång, innebär detta att 

eventuell förlust kan vara större än om hävstången inte fanns? 
4. Kan du alltid sälja en MINI-future? 
5. Påverkas du av prisändringar i den underliggande tillgången även utanför 

börsens ordinarie öppetider? 
6. Om du tror att marknaden kommer att sjunka, köper du korta eller långa 

MINI-Futures? 

 

 

SVAR: 

1. (Om nej krävs alla rätt på svaren nedan) 
2. JA 
3. JA 
4. NEJ 
5. JA 
6. KORTA 
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Bilaga 5- Revidering av Föreningens 
Uppsalaekonomernas policy 

Projektgrupp: Hanna Jansson 

Presenterades: 2018-04-16 

Syfte 

Syftet med dagens punkt är att revidera föreningens policy. Anledning till detta 
är för att styrelsen är överens om att texten i inledningen inte bör uttryckas i 
negation. Revideringen sker även för att uppdatera så att texten under inledning 
stämmer överens med reglementestexten för ”Föreningen 
Uppsalaekonomernas policy” under kapitel 2. Föreningens policys i reglementet.  

 

Bakgrund 

Per capsulam 2018-04-09 beslutade styrelsen att reglera för ”Föreningen 
Uppsalaekonomernas policy” i reglementet under kapitel 2. Den 
reglementestexten går i linje med föreslagen reglering i detta material. 

Policyn antogs 2018-01-22.  
 
Se bilaga 5.1 för föreslagen revidering.  

 

Förslag 

Förslag 1: Styrelsen beslutar att revidera reglementet enligt föreslaget i bilaga 
5.1. 
 
Fördelar:  

 Att ändra så att policyn blir enhetlig med hur det nu uttrycks i 
reglementet gällande föreningens policy. 

 Att ändra så att texten under inledning inte uttrycks i negation, vilket kan 
anses vara snyggare.  

Nackdelar 

 Att ändra texten om ändring inte anses behövas. 
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Förslag 2: Styrelsen beslutar att inte revidera reglementet enligt föreslaget i 
bilaga 5.1. 

 Motsatta fördelar och nackdelar som i förslag 1.  
 

Rekommendation 

Jag rekommenderar styrelsen att besluta enligt förslag 1.  

 

 



 

 
1. Inledning ...................................................................................... 2 
 

2. Beteendepolicy ........................................................................... 4 
 

3. Jämlikhetspolicy ......................................................................... 5 
 

4. Alkohol- och drogpolicy ............................................................. 6 

 

 
Antagen av styrelsen 2018-01-22 

Senast ändrad 2018-04-16  



 

2 (6) 

 

  
 
 
 

Föreningen Uppsalaekonomernas Policy 

 

1. Inledning 
 

Föreningen Uppsalaekonomernas värdegrund består av fyra ord: öppenhet, gemenskap, 
respekt och framåtanda. Dessa ord ska genomsyra föreningens verksamhet och alla 
medlemmars agerande. Följande policydokument är upprättat för att konkretisera hur 
föreningen arbetar för att få alla att känna sig välkomna i organisationen. Vidare finns 
policyn till för att tydliggöra vad som är beteende som följer Uppsalaekonomernas 
värdegrund samt för att försäkra att beteende som bryter mot detta leder till 
förutbestämda konsekvenser.   vad föreningen anser är beteende som ej går i linje med 
föreningens värdegrund samt för att försäkra att sådant beteende leder till 
förutbestämda konsekvenser. Detta för att garantera att alla känner sig välkomna i 
föreningen samt att ingen känner sig illa behandlad genom att vara en del av 
Uppsalaekonomerna.  
 

Denna policy gäller för föreningens samtliga medlemmar och alla som deltar i 
föreningens verksamhet. 
 

Detta policydokument är uppdelat i tre parter: 
 Beteendepolicy 
 Jämlikhetspolicy 
 Alkohol- och drogpolicy 

 
Konsekvenser 

 

Brytande av denna policy leder till en eller flera konsekvenser. Beroende på vilken 
policy som brutits mot kommer konsekvensen kunna skilja sig åt – detta specificeras i 
kommande kapitel. Konsekvenserna som specificeras nedan är inte nödvändigtvis på 
varandra följande; en aktion kan leda till att en person direkt stängs av eller utesluts, 
detta beror på vilken policy som bryts mot och hur grov förseelsen är. 
 

Det är dock viktigt att tydliggöra att ett dokument av denna typ omöjligt kan vara 
heltäckande och om det uppstår situationer som ej tydligt innefattas är det upp till 
föreningens styrelse att med det stöd som finns i detta dokument och med hjälp av 
svensk lagstiftning bedöma allvaret i situationen och konsekvenserna. 
 

Oacceptabelt beteende kan leda till konsekvenser för en medlem även om det sker på 
evenemang som inte är Uppsalaekonomernas egna eller som inte är direkt kopplat till 
föreningens verksamhet. 
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Föreningens ordföranderi är på mandat av styrelsen ansvariga för att denna policy 
tillämpas i verksamheten och är även ansvariga för att vidta åtgärder mot medlem som 
bryter mot dem, undantaget uteslutande av medlem då detta beslutas om av styrelsen. 
Vid händelse att en ordföranderist skulle  bryta mot denna policy det styrelsen som är 
ansvariga för att tillämpa korrekt konsekvens. Överklagan av beslut fattat av 
ordföranderiet görs till styrelsen. 

 Notering  
o Medlems agerande dokumenteras i ett protokoll som enbart styrelsen har 

tillgång till. Syftet med noteringen är att fungera som underlag för 
eventuellt vidare handlande.  

 Varning 
o Medlem  kallas till ett möte där den informeras om att denne brutit mot 

en av föreningens policy och ett upprepande kommer leda till 
avstängning eller uteslutning. 

 Temporär avstängning 
o Medlem stängs av från deltagande på föreningens evenemang och/eller 

all föreningens verksamhet under en bestämd tid. Tiden bestäms av 
ordföranderiet. 

 Uteslutning 
o Uteslutande av medlem ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av 

styrelsen. 
 
Ytterligare konsekvenser 

 

De fyra ovan nämnda konsekvenserna är applicerbara i samtliga fall när någon brutit 
mot föreningens policy. Det finns även vissa påföljder som kan appliceras i specifika 
fall och dessa specificeras nedan. 
 

 Polisanmälan 
 Ekonomisk ersättning 

o Vid vandalism där egendom tillhörande föreningen eller tillhörande part 
där föreningen står som ansvarig,  gått sönder skall den medlem som 
orsakade skadan ersätta föreningen med motsvarande belopp. 
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2. Beteendepolicy 
 

Som Uppsalaekonom förväntas du agera i enlighet med föreningens värdegrund. Syftet 
med denna policy är att tydliggöra vad exakt det innebär att följa föreningens 
värdegrund och vilken typ av beteende som anses vara oacceptabelt. 
 

Denna beteendepolicy är medvetet omfattande men inte särskilt specifik för att fungera 
som ett övergripande kapitel för att ge alla medlemmar en grund att stå på när det 
kommer till vad som är acceptabelt beteende. Efterföljande kapitel specificerar vissa 
policyer och kan ses som underkapitel till detta då det är ett heltäckande men ej 
specifikt kapitel. 
 
Grundläggande principer 
 

Alla medlemmar ska: 
 bete sig i enlighet med Uppsalaekonomernas värdegrund 
 respektera egendom som tillhör föreningen och egendom som tillhör part där 

föreningen står som ansvarig  
 bete sig på ett sätt som ej riskerar att skada föreningens rykte 
 respektera varandras integritet 

 
Konsekvenser 

 

Medlem som bryter mot föreningens beteendepolicy genom att vandalisera eller 
förstöra egendom tillhörande föreningen eller tillhörande part där föreningen står som 
ansvarig kommer betala ekonomisk ersättning till drabbad part, varnas, stängas av 
och/eller uteslutas ur föreningen. 
 

Medlem som bryter mot föreningens beteendepolicy kommer varnas, stängas av eller 
uteslutas ur föreningen. 
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3. Jämlikhetspolicy 
 

Uppsalaekonomerna ska vara en förening för alla där alla behandlas lika och all 
verksamhet genomsyras av, och strävar efter, att uppnå ett jämlikt arbetsklimat. Ingen 
typ av diskriminering, trakasserier eller förminskning är acceptabelt inom föreningen 
och det ska alltid finnas ett kontinuerligt arbete i föreningen för människors lika värde. 
 

Jämlikhet inom Uppsalaekonomerna innebär att alla människor ska ha lika rättigheter 
oberoende av exempelvis könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund, politisk eller religiös åskådning. 
Diskriminering är både att en person direkt missgynnas genom att behandlas sämre än 
andra (eller kunde behandlats i en liknande situation) och att en person missgynnas 
genom tillämpning av förfarande som framstår som neutrala men som i praktiken 
särskilt missgynnar vissa. Trakasserier innebär kränkande uppträdande som på något 
sätt inskränker individens integritet. Vad som är en kränkande handling ska alltid 
behandlas med utgångspunkt i den utsattes perspektiv.  
 
Grundläggande principer 
 

Inom Föreningen Uppsalaekonomerna ska: 
 all verksamhet genomsyras av ett jämlikt arbetsklimat 
 alla medlemmar behandlas likvärdigt och med respekt 
 ett målmedvetet arbete för att uppnå jämlikhet i alla olika former bedrivas 
 aktivt arbete förekomma för att åtgärda brister som pekats ut av medlemmar i 

föreningen 
 anmälningar om diskriminering eller trakasserier snarast följas upp och utredas  
 trakasserier, diskriminering eller någon typ av förminskning aldrig accepteras 

 

Ingen medlem ska: 
 diskriminera någon 
 sexuellt trakassera någon 
 på annat sätt trakassera någon 
 på annat sätt bete sig på ett sätt som får en annan medlem att känna sig 

obekväm eller illa behandlad 
 
Konsekvenser 

 

Medlem som bryter mot föreningens jämlikhetspolicy genom att diskriminera eller 
trakassera någon annan kommer stängas av eller uteslutas ur föreningen.  
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4. Alkohol- och drogpolicy 
 

Alkohol är en del av studentlivet i Uppsala och förekommer inom vissa delar av 
Uppsalaekonomernas verksamhet. Det är dock viktigt att alkoholen aldrig ska stå i 
centrum under något av Uppsalaekonomernas evenemang, oavsett om det är en 
gasque, ett företagsbesök eller ett mingel. Ingen ska känna att en vilja eller ovilja att 
konsumera alkohol ska vara ett hinder för engagemang i Uppsalaekonomerna eller 
deltagande på evenemang. Uppsalaekonomernas evenemang ska genomsyras av en 
sund, ansvarsfull och mogen inställning till alkohol och en diskussion om frågan ska 
alltid föras löpande inom föreningen. 
 
Grundläggande principer 
 

Inom Föreningen Uppsalaekonomerna ska: 
 droger aldrig förekomma 
 alkohol aldrig vara i centrum 
 ingen uppmanas eller hetsas till att dricka alkohol  
 alkoholfria alternativ alltid finnas tillgängligt 
 alltid minst en nykter ansvarig finnas på plats vid större tillställningar 
 personer som representerar föreningen aldrig bete sig illa till följd av 

alkoholkonsumtion 
 

Ingen medlem ska: 
 konsumera alkohol i föreningens verksamhet på ett ohälsosamt sätt för dennes 

omgivning 
 uppmana eller hetsa någon att dricka alkohol när personen inte vill 

 
Konsekvenser 

 

Medlem som bryter mot föreningens alkoholpolicy kommer varnas, stängas av eller 
uteslutas ur föreningen. 


