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Syfte
Att besluta om en mindre ändring i reglementet i kapitlet om inspektor.

Bakgrund
I samband med beslut om inrättande av inspektor uppmärksammades från
Företagsekonomiska institutionens prefekt att lydelsen om att ”representera
universitetet” under första stycket är problematisk då varken vi eller inspektorn
har mandat att besluta om vem som ska representera universitetet i en formell
roll. För att bättre återspegla vad som åsyftas förslås därför följande ändring för
att det inte ska uppstå oklarheter i framtiden kring lydelsen.
Jag har haft stora problem med att komma på en bra lydelse och vill därför yrka
styrelsen att försöka komma med egna förslag på hur denna mening kan
skrivas om bättre.

Reglementesändring

11. Inspektor
Beslut fattades av styrelsen 2018-03-19

Syfte
Syftet med inspektorn är att ha en rådgivande roll till Uppsalaekonomernas styrelse och att representera
universitetet mot Uppsalaekonomernas medlemmar på vissa evenemang. sammanlänka
Uppsalaekonomernas medlemmar och Uppsala universitetet.

Åligganden
Det åligger inspektorn att:


Delta på minst ett möte i månaden med representanter från Uppsalaekonomernas styrelse.



Delta och hålla tal på av Uppsalaekonomernas styrelse valda evenemang.

1 (3)

Beslutsunderlag
Reglementesändring Inspektor
Färdigställt 2018-05-02
För: Beslut/diskussion/information

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.

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.

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.

Rekommendation
Att styrelsen beslutar att godkänna reglementesändringen enligt bilaga.
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ARVODERINGSAVTAL
1. Parter
Föreningen Uppsalaekonomerna, org nr 817602-0678 (”Uppsalaekonomerna”).
Josefine Thor, 950811-5723, (”skattmästaren”)

2. Inledning
Styrelsen har fastställt detta avtal enligt beslut den 14 maj 2018.
Skattmästaren med mandatperiod 1/7 – 31/12 arvoderas motsvarande en (1) månad för
att utföra föreningens bokslut. En arvoderad tjänst innebär att personen är vald till att
utföra ett uppdrag för vilket ekonomisk ersättning utgår.
3. Arvode
Arvode utgår, i enlighet med styrelsebeslut, för att motsvara en (1) månads
heltidsarvodering. Utbetalning sker i förskott, den 25:e juni. Om den 25:e infaller en
lördag eller en röd dag utbetalas arvodet närmaste tidigare vardag.
Den månatliga utbetalningen som mottages av skattmästaren skall, i enlighet med
föreningens stadgar 1/7 2018, efter skatt och sociala avgifter motsvara en månads*
studiemedel (bidrag + lån) från CSN.
*En månads studiemedel motsvarar 108,63 procent av fyra veckors studiemedel,
beräknat utifrån att en genomsnittlig månad, exklusive skottår, är 8,63 procent längre
än fyra veckor.
Uppsalaekonomernas styrelse kan besluta att arvodet för skattmästaren skall
återbetalas om denne inte uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal.
4. Arbetstid
Skattmästaren får under månaderna juli och augusti själv förlägga sin arbetstid enligt
önskemål. Skattmästaren förväntas arbeta motsvarande en (1) månad heltid under
perioden.

____
HJ

____
SB

____
JT

5. Arbetsuppgifter
Skattmästaren skall under perioden juli-augusti göra årsbokslut för föreningen i
enlighet med gällande lagar och regler. Bokslutet ska vara klart senast den 31:a augusti
för överlämnande till föreningens revisor.

6. Försäkringar
Den arvoderade är försäkrad genom Uppsalaekonomernas kollektiva
olycksfallsförsäkring vid samtliga uppdrag i tjänsten.
7. Avsättande och uppsägning
Avsättande sker enligt Uppsalaekonomernas stadgar kapitel 5 § 17
Misstroendeförklaring.
Skulle skattmästaren avsäga sig sitt uppdrag under juli-augusti gäller en (1) månads
uppsägningstid. Uppsägning sker skriftligen till styrelsen.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

UPPSALAEKONOMERNA

Skattmästaren

Ort och datum:________________

Ort och datum:________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Ordförande
HT17-VT18

Skattmästare
HT18

Hanna Jansson

_____________________________
Simon Billinger

Vice Ordförande med utbildningsansvar
HT17-VT18

____
HJ

____
SB

____
JT

Josefine Thor

