UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen
Datum:

Uppsalaekonomerna

- Styrelsemöte

2018-10-2C)

Tid: 17:30 - 23:48
Plats:

KPMG-Arenan

Närvarande:
Theo

Örtengren

Nora

Malmberg

Christopher
Julia

Lin

Forssell

Jessica

Mattsson

Mathias

Lien

Louise

Jönsson

Josefine
William

Oskarsson

Thor
Axenborg

Wallär

Johan Lindskog (närvarande från @15)
Protokoll
jl

Mötets

Theo

öppnande

förklarade

mötet

öppnat.

i2 Tillägg

av övriga

Punkterna

"Styrelserepresentation"

j3

Godkännande

Styrelsen

godkänna

i4

Godkännande

Inga beslut
j6

av

Atfgodkänna

föregående

med

föreslagna

lades

mötes

ändringar.

styrelseprotokoll

beslutade:
föregående
fattade
fattade

Godkännande

Styrelsen

iLund"

av föredragningslistan
föredragningslistan

Affgodkänna
g5 Beslut

och "Vinterbal

beslutade:

Att

Styrelsen

punkter

per

ordinarie

mötes

styrelseprotokoll.

capsulam

per capsulam.
av beslutsliggare

beslutade:
beslutsliggaren.

J.M.

till.

g7 Val

av justerare

Styrelsen

beslutade:

Attvä5a Nora Malmberg och Louise Jönsson till justerare.
g8 Godkännande
Inga

berättade

skulle

att det var ett bra UG-möte
intyg

kunna

ett bra sätt, men
administrativt

kommer

arbete

berättade

snart

Hon berättade

massor

med

tips till

och projektmedlemmar

förslag

rörande

just

presenteras.

sitt intäktsmål

att David

då det

styr företagsgruppen
ägna

om företag

på

sig åt en del

trots

att de har mycket

på också.

sluttampen.

För Agnes

det handlar

om att tillgodose

Kommande

vecka

rullar

innebär

på, men

det att hennes
alla andra

med

är det kontaktboosten

samarbetspartnerna

jl1 Tempen

med

nu behöver

information

att Kontaktdagarna

alla medarbetare

är imål

också

att företagsgruppen

att fokusera

Mathias

fick

projektledare

UG-möte

att Kontaktdagarna

in lite fler företag.

annat

nästa

sist där Julia

på Kontaktdagarna

Nora berättade
rullat

för förtroendevalda,

se ut. Inför

g10 Tempen

med

yttranderätt

på UCi

hur eventuella

Julia

och

adjungeringar.

j9 Tempen
Julia

av närvaro-

Handelsbanken

att det nu börjar

arbete

närma

nu har lugnat

den hjälp

sig och att

som de behöver.

i lokstallarna

tillsammans

& BDO och efter

sig

med

det är det en kick

off för

på kvällen.

på UEAM

berättade

resterande

att UEAM
omvärld

rullar

även

på bra och att förvaltningen

om UEAM

lyckas

parera

utvecklas

risker

itakt

väl i

aktieportfö5en. Således ligger portföljen cirka O.5procentenheter bättre än
SIXPRX
möjlig

i år. Mathias
större

avvakta

med

i12 Tempen
Theo

berättade

översyn

arbetat

har även

och att förbereda
Julia

(vice

av föreningens

förvaltning,
några

en del med

och kommit

UEAM

överens

om en

om att

styrelsemöten

på ansvarsområden
- Theo berättade

Lundaekonomernas
Theo

att han diskuterat

fondfördelningsförslaget

(ordförande)

har Theo

också

besök
med
arbetat

för Lundahelgen

första

Reversen

med

framtagandet

nästkommande

ordförande)

att han

- Julia

arbetat

mycket

med

som blev mycket

för terminen

lyckat.

som närmar

av propositioner

inför

Vidare

sig att bli klar.
höststämman

studentsamverkansmöte.
berättade

så

att det var ett bra UG-möte

sist. Julia

Christopher

(vice

ordförande

att han varit

på FEKIS

om digitalisering
Christopher

tills

sitt andra
möte.

(vice

jobbat

material

och påbörja
Nora

konferensen

har även

nästa

kunna

kommande

- Christopher

mer iutbildningssyfte.

av Recceveckorna

stormöte.

och kommer

Strategiska

av hans

fokus

lagts

att

utbildningsrådet

och ska se över föreningens

det har mycket

berättade

Där var det en paneldiskussion

tillämpas

utvärdering

för terminen

Utöver

åsiktsprogram

på att färdigställa

utredningar.
ordförande

föreningen
med

personer

med

David

med

vilket

sitter

näringslivsansvar)

alltid

på fakulteter

har en ett helt

annat

Nora

som var väldigt

bra. Sedan

förra

vilket

gick

bra och Grant

styrelsemötet

Thornton,

att hon nu även bokar
på Ekonomikum,
kontakt

Även

perspektiv

närma

med

hon tror

alla företag

givande

varit

var nöjda.

tagit

fram
och

Gräddgasque
Nora berättade
och utställningar

är bra för föreningen

och komma

möten

sig. Det har varit

in en del lunchföreläsningar
vilket

från

har gått av stapeln

har det också

på

att ge jämfört

där PwC hade

StatEcon

huvudsponsor,

att någon

har även haft

att KD börjar

lyckat.

att hon varit

viktigt

på PwC för alla förtroendevalda

mycket

del tid att hålla

och det känns

att det märks

gick

Lokstallarna

- Nora berättade

och institutioner.

och berättade

koncept

är lärorikt

där, som student

projektledarutbildning

slutligen

i Stockholm.

med

inför

möte

Samverkansmöte

ett nytt

utbildningsansvar)

och hur det skulle

sammanställa
har haft

med

fram

men

till koncept

i

tar en
som

passar.
Josefine

(skattmästare)

den löpande
de delar
Louise
med

- Josefine

verksamheten.

upp de löpande

Johan

kommande
Jessica

- Johan

och diskuterat

att skattmästeriet

inom

skattmästeriet

och hjälps
berättade

arbetar

på med

går väldigt

bra och

åt.

att valberedningens

arbete

fortlöper

på bra.
berättade

att han varit

hur och när man

på styrelsemöte

ska arrangera

med

alumnievents

under

verksamhetsår.

(sekreterare)

g13 Tempen

- Louise

och att det rullar

(alumniansvar)

FEK-alumni

Samarbetet
uppgifterna

(valberedningen)
intervjuer

berättade

- Jessica

på utredningar

hade
och

inget

särskilt

att rapportera.

projekt

Styrelseutredninqar:
Engagemangserbjudandet

- Projektgruppen

engagemangserbjudande
Lundaekonomerna
intyg

diskuterats
under

gräddanhelgen.

under

riskaptit

- Kommer

att frågan

workshopen

med

UG har också

för engagerade.

Föreningens

berättade

som punkt.

diskuterat

om
frågan

om

GDPR - Projektgruppen
förtroendevalda
med

mera.

berättade

med

att man

instruktioner

skickat

om hur

Nu ska projektgruppen

även

man

ut mail

till

ska rensa

alla

mail,

se över och uppdatera

google

drive

föreningens

integritetspolicy.
KD18 Handlingsplan

- Projektgruppen

KÅR1C) - Kommer

att rapportera.

hade

inget

att rapportera.

har haft

möte

och arbetar

- Projektgruppen

hållbarhet

ytterligare

inget

som punkt.

Medlemsundersökningen
Miljömässig

hade

avgränsa

- Projektgruppen
utredningen

och se över vad man

konkret

med

att

ska förbättra

i

föreningen.
Organisationsstruktur
Processen

- Projektgruppen

för förtroendeval

och diskuterade

olika

genom

förändringar

hade

inget

styrelsen

att rapportera.

- Projektgruppen

i förtroendevalen,

både

har haft

genom

möte

styrelsen

och

stämman.
Reversen

- Projektgruppen

Skattmästeriet

hade

inget

- Projektgruppen

att rapportera.

rapporterade

att punkt

kommer

på möte

framöver.
Stadgar

- Kommer

som punkt.

Verksamhetsgranskning

- Projektgruppen

hade

inget

att rapportera.

Styrelsepro.iekt:
Föreningsstämmor

- Projektgruppen

rapporterade

stämmoordförande

till höststämman

den 12-13 november.

Stormöten

- Projektgruppen

stormöte

nästa

UE Jammar

vecka

rapporterade

att de nu har säkrat

att det är dags för terminens

en
första

(C)november).

- Projektgruppen

berättade

att UE jammar

bland

annat

nu köpt

med

USMOS

in

ett mixerbord.
USMOS

- Projektgruppen

diskuterades
hemsidan
j14

berättade

en del ekonomi,

Softronic

uppsalastudent.se

Rapportering

Christopher

från

har varit

j15

mötet

samt

på möte

de problem

och vad de inneburit

som varit

där det

med

för kårerna.

Kårsamverkan

med

och tagit

studentrepresentanthandboken.
senaste

att de varit

fram

Theo

då det krockade

med

ett utkast

till

och Christopher

kunde

inte

delta

på

Gräddanhelgen.

Bokslut

Josefine
är godkänt
Josefine

presenterade
av revisorn
gick

sedan

vinstdispositionen.
redovisas

punkten

nedan;

och informerade

och att styrelsen
igenom

Styrelsen

bokslutet

fått

kommentarer

för styrelsen

diskuterade

styrelsen

sedan

om att bokslutet
från

nu

revisorn.

och presenterade
revisionssynpunkterna

vilket

1. Revisorn
föreslog

lämnade
att detta

en synpunkt

borde

vara

månaden

för att garantera

Styrelsen

kom

fram

ansvarsområden
under

en stående
att det inte

att detta

"Tempen

betalas

räknas

där han

en gång per

bort.

som en del av skattmästarens
därför
varje

anser

och avgifter

på styrelsemötena

glöms

på posterna"

kontinuerligt

av skatter

punkt

och att skattmästaren

punkten

avgifter

till

om betalning

ska rapportera

styrelsemöte.

styrelsen

detta

Eftersom

att det också

till styrelsen
skatter

och

bör rapporteras

kontinuerligt.
2. Revisorn
hur

lämnade

styrelsen

lämnade
med

en undran

över föreningens

ser på de rapporter

även

ett önskemål

som fås om denna

om att framtida

genom

och över

UEAM.

kapitalförvaltare

Revisorn

bör utses

i samråd

styrelsen.

Styrelsen

diskuterade

rapporter

som de får från

detta

och kom

förvaltarna

styrelseledamot

som har särskilt

Styrelsen

även

håller

och hoppas

kunna

3. Revisorn

lämnade

kring

vad som räknas

Styrelsen
på event

och vid vilka

redovisas

under

att hålla

4. Revisorn

post

och kom
ständig

fram

förändring
tror

styrelsen

med

under

inte

är den största

UEAM.

för kapitalförvaltare

representation

av att det finns

att föreningen
vem

klara

riktlinjer

kom

dock

fram

då stora

Detta
öppna

internt

har tydliga

som förväntas

närvara

och mängden

av

förekomsten

går till förmåner

igång.

till

att de bör se över

delar

av kostnaderna

för engagerade

är något

som kommer

ett konto

med namnet

detta

på att föreningen
sina

är samt

kring
som jämt

utan

som
snarare

ses över av

vilket

utvecklas

en mandatperiod.
anledningen

syfte

till varför

har med

hittar

bara

till

kom

också

sitter

att föreningen

fram

sker så ofta

organisation

i

nya potentiella
under

till fler stadgeändringar

Styrelsen

det.

stadgeändringar

är en levande

och därför

många
ofta och undrade

föreningen

att engagerade

bidrar

har väldigt

anmärkningsvärt

på att föreningen

Det faktum
också

stadgar

anledningen

att det beror

stadgeförändringar.
period

inte

en synpunkt

till
till

de får via den

för intern

angående

redovisas,

och ändrar

diskuterade

de

att öppnas.

föreningsstämmor
vad anledningen

till

kring

Styrelsen

för att eventuellt

lämnade

Styrelsen

både

representation

"Verksamhetskostnader"

vikten

fram

samt

event.

verksamheten

med

för kapitalförva1tningsgruppen,

om kostnaderna

och kom

tillfällen

denna

skattmästeriet

den information

sig trygga

framöver.

representation,

sådana

som intern

att de känner

representation.

detta

vad gäller

sättet

detta

som

diskuterade

under

samt

17/18 och påtalade

riktlinjer
alkohol

till

ansvar

en kommentar

verksamhetsåret

fram

på att se över tillsättningsprocessen

förbättra

under

till

kapitalförvaltning

en begränsad

då mycket
till

anordnar

inte

hinns

att stadgeändringar
föreningsstämmor

r,

utan att detta till största del beror på att föreningen behöver extrastämmorj.ö7
att tillsätta

förtroendevalda.

.- >"

r

.

p'

g16 Propositioner

för

Theo

punkten

presenterade

Styrelsen

första

diskuterade

stadgeutredningen

läsning
och

styrelsen

sedan

kring

fram

som

lagt

fick

ställa

de propositioner
förslag

frågor
som

för första

på materialet.

projektgruppen

läsning

till

för

höststämman

12-

13 november.
0517 Propositioner

för andra läsning

Theo

punkten

presenterade

Styrelsen
läsning

diskuterade
till

Styrelsen
Attyrka

i18
Theo

Att

frågor
som

på materialet.

ligger

uppe

för andra

november.

uppe

för andra

läsning.

och

styrelsen

fick

ställa

frågor

på materialet.

beslutade:
kallelsen
likviditet

diskuterade
risk,

till
och

presenterade

Styrelsen

g20

ställa

de propositioner

propositioner

punkten

vad

för UEAM

12-13

fick

till stämma

godkänna

gäller

kring

för samtliga

presenterade

Mathias

styrelsen

beslutade:

Kallelse

g19 UEAM

sedan

höststämman

på bifall

Styrelsen

och

höststämman

sedan

att investera

föreslagna

ändringar.

fondfördelning

punkten

likviditet,

2018 med

och
kring

styrelsen

fick

föreningens

fördelningen

mellan

ställa

frågor

på materialet.

kapitalförvaltning,
de olika

konton

framförallt
samt

möjligheten

i investmentbolag.

Semesteransökan

Theo

presenterade

Theo

förklarade

Styrelsen

Attvä5a
Styrelsen

Aftbevi5a

punkten
sig själv

och

styrelsen

fick

ställa

jäv och

lämnade

rummet.

frågor

på materialet.

beslutade:

Christopher Lin till tillförordnad

mötesledare under @20.

beslutade:

ledighet för Theo Örtengren den 23 november 2018 samt 3-4 januari

zoig.

7lA,x
J.M.

i21 Semester

för

Theo

presenterade

Theo,

Julia,

Styrelsen

heltidsarvoderade
punkten

Nora

och styrelsen

och Christopher

fick

förklarade

ställa

frågor

på materialet.

sig jäv och lämnade

rummet.

beslutade:

Affvälja Johan Lindskog till tillförordnad mötesledare under @21.
Styrelsen

diskuterade

styrelsen

tolkar

framöver

bör ha vad gäller

i22

sedan

föreningens

kring

kompledighet

arvoderingsavtal
rapportering

för heltidarvoderade,
samt

vilka

av kompledighet

riktlinjer

hur
styrelsen

och semester.

Kår19

Christopher

presenterade

går. Styrelsen

fick

sedan

utredningen

vidare.

g23 Övriga

punkter

A)

Nora

lyfte

frågan

gällande

föreningen.

av styrelsen

och vid vilka

representanter

Theo

bidra

och informerade

med

synpunkter

om hur arbetet

på materialet

inför

KårlC)

för att driva

Styrelserepresentation

representerar

B)

punkten

i vilka

situationer

Styrelsen
tillfällen

det är rimligt

diskuterade
det är lämpligt

sedan

att styrelsen

kring

vad som förväntas

att styrelsen

deltar

som

för föreningen.

Vinterbal

i Lund

informerade

om att styrelsen

fått

anmodan

till

Vinterbalen

i Lund

»

,

helgen

15-16 december.
g24 Tid
Nästa

för

styrelsemöte

styrelsemöte

g25 Mötet
Theo

nästa

är 2018-11-13

kl. 08:00.

avslutades

förklarade

styrelsemötet

avslutat.

N'.M'.

.=
/'L.J.

Vid

protokollet:

&,,ii4,
Jessica

Mattsson

Justerare

Justerare

/'

1
J.M.

/ .i'

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA
Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie
Föreningsstämma hösten 2018.
Tid: Måndagen den 12 november kl. 17:00 samt tisdagen den 13 november kl. 16:00.
Plats: Hörsal 4, Ekonomikum.

Föredragningslista
Första dagen
Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2018-05-31
§10 Frågor från föreningens medlemmar
Stadgeändringar
§11 Redaktionella ändringar Bilaga 1
§12 Andra läsningen av Proposition 1 VT 2018 Bilaga 2
§13 Andra läsningen av Proposition 2 VT 2018 Bilaga 3
§14 Andra läsningen av Proposition 3 VT 2018 Bilaga 4
§15 Andra läsningen av Proposition 4 VT 2018 Bilaga 5
§16 Andra läsningen av Proposition 5 VT 2018 Bilaga 6
§17 Andra läsningen av Proposition 6 VT 2018´ Bilaga 7
§18 Andra läsningen av Proposition 7 VT 2018 Bilaga 8

§19 Andra läsningen av Proposition 8 VT 2018 Bilaga 9
§20 Andra läsningen av Proposition 9 VT 2018 Bilaga 10
§21 Andra läsningen av Proposition 10 VT 2018 Bilaga 11
§22 Andra läsningen av Proposition 11 VT 2018 Bilaga 12
§23 Andra läsningen av Proposition 12 VT 2018 Bilaga 13
§24 Andra läsningen av Proposition 13 VT 2018 Bilaga 14
§25 Andra läsningen av Proposition 14 VT 2018 Bilaga 15
§26 Andra läsningen av Proposition 15 VT 2018 Bilaga 16
§27 Andra läsningen av Proposition 16 VT 2018 Bilaga 17
§28 Andra läsningen av Proposition 17 VT 2018 Bilaga 18
§29 Andra läsningen av Proposition 18 VT 2018 Bilaga 19
§30 Andra läsningen av Proposition 19 VT 2018 Bilaga 20
§31 Andra läsningen av Proposition 20 VT 2018 Bilaga 21
§32 Andra läsningen av Proposition 21 VT 2018 Bilaga 22
§33 Andra läsningen av Proposition 22 VT 2018 Bilaga 23
§34 Andra läsningen av Proposition 23 VT 2018 Bilaga 24
§35 Andra läsningen av Proposition 24 VT 2018 Bilaga 25
§36 Andra läsningen av Proposition 25 VT 2018 Bilaga 26
§37 Andra läsningen av Proposition 26 VT 2018 Bilaga 27
§38 Andra läsningen av Proposition 27 VT 2018 Bilaga 28
§39 Andra läsningen av Proposition 28 VT 2018 Bilaga 29
§40 Andra läsningen av Proposition 29 VT 2018 Bilaga 30
§41 Andra läsningen av Proposition 30 VT 2018 Bilaga 31
§42 Andra läsningen av Proposition 31 VT 2018 Bilaga 32
§43 Andra läsningen av Proposition 32 VT 2018 Bilaga 33
§44 Andra läsningen av Proposition 33 VT 2018 Bilaga 34
§45 Andra läsningen av Proposition 34 VT 2018 Bilaga 35
§46 Andra läsningen av Proposition 35 VT 2018 Bilaga 36
§47 Andra läsningen av Proposition 36 VT 2018 Bilaga 37
§48 Första läsningen av Proposition 1 HT 2018 Bilaga 38
§49 Första läsningen av Proposition 2 HT 2018 Bilaga 39
§50 Första läsningen av Proposition 3 HT 2018 Bilaga 40
§51 Första läsningen av Proposition 4 HT 2018 Bilaga 41
§52 Första läsningen av Proposition 5 HT 2018 Bilaga 42
§53 Första läsningen av Proposition 6 HT 2018 Bilaga 43
§54 Första läsningen av Proposition 7 HT 2018 Bilaga 44
§55 Första läsningen av Proposition 8 HT 2018 Bilaga 45
§56 Första läsningen av Proposition 9 HT 2018 Bilaga 46
§57 Första läsningen av Proposition 10 HT 2018 Bilaga 47
§58 Första läsningen av Proposition 11 HT 2018 Bilaga 48
§59 Första läsningen av Proposition 12 HT 2018 Bilaga 49

Andra dagen
§60 Återuppta Höststämma 2018 dag 2
§61 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
Årsredovisning 2017/2018
§62 Fastställande av årsredovisning 2017/2018 Bilaga 50
§63 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2017/2018
§64 Beslutande om disposition av överskott
Förtroendeval
§65 Val av förtroendeposter Bilaga 51
§66 Val av förtroendeposter Bilaga 51
Avslutningsvis
§67 Röstresultat
§68 Meddelanden
§69 Övriga frågor
§70 Föreningsstämmans avslutande
Varmt välkomna!
Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse,

Christopher Lin
Johan Lindskog
Julia Forssell
Mathias Lien Oscarsson
Theo Örtengren

Jessica Mattsson
Josefine Thor
Louise Jönsson
Nora Malmberg
William Axenborg Wallér

Stadgeändringar
Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas höststämma
2018
Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar verksamheten och det är därför
viktigt att det som finns reglerat överensstämmer med hur det praktiska arbetet i
föreningen genomförs. Då föreningen ständigt utvecklas behöver även stadgarna
göra det. Därför ser föreningens styrelse till att gå igenom stadgarna en gång per
termin för 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 det gäller första eller andra läsningen av propositionen. Den andra läsningen
av proposition som godkänns kommer att införas i stadgarna, de första
läsningarna av propositioner som godkänns kommer att behöva läsas upp även på
ordinarie föreningsstämman i vår för att godkännas.
Vi vill betona att dessa ändringar är förslag från styrelsen, och att det är upp till
stämman att gå till beslut.

Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse

Christopher Lin

Johan Lindskog
Julia Forssell
Mathias Lien Oscarsson
Theo Örtengren

Jessica Mattsson

Josefine Thor
Louise Jönsson
Nora Malmberg
William Axenborg Wallér

Bilaga 1

Redaktionell ändring 1 HT2018
Styrelsens kommentar

Sedan 2007 skriv lagar och förordningar i Sverige med “ska” och inte “skall”. I dagsläget
finns det 12 tillfällen i stadgarna som ordet “ska” används och 60 tillfällen då “skall”
används. Vi anser att vi endast ska använda oss av ordet “ska” istället för “skall”.

Föreslagen redaktionell ändring
att redaktionellt ändra samtliga tillfällen då ordet “skall” används i stadgarna till ordet
“ska.

Redaktionell ändring 2 HT2018
Styrelsens kommentar

Fel benämning av ett kapitel i reglementet. Ska vara ett “a” istället för ett “t”.

Föreslagen lydelse
Kapitel 10 Övriga operativa organ
§1 Definition
Till övriga operativa organ räknas intendent, IT-ansvarig, skattmästeriet,
marknadsföringsgruppen, Kontaktdagarna samt de enheter i föreningen som förts in i
föreningens reglemente under kapitlet Övriga operativta organ.

Yrkande:

Att stämman godkänner redaktionell ändring 1 och 2 HT 2018.

Bilaga 2

Andra läsning
Proposition 1 VT2018
Styrelsens kommentar
Föreningens hedersmedlemmar registrerar sig inte själva som medlemmar utan
blir valda till detta på en föreningsstämma. Lydelsen i nuvarande skick stämmer
därmed inte då styrelsen tolkar medlem som ett övergripande ord för alla tre
sorter av medlemmar i föreningen. Styrelsen anser att förtydligande bör göras
enligt föreslaget.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 2 Medlemmar
§1 Medlemmar
Medlemmar av föreningen är hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar samt
stödmedlemmar.
Medlem Ordinarie medlem och stödmedlem är den som registrerat sig som
medlem samt erlagt eventuell medlemsavgift.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 1 VT2018.

Bilaga 3

Proposition 2 VT2018
Styrelsens kommentar
Användandet av ordet “medlem” tolkar styrelsen innefattar både hedersmedlem,
ordinarie medlem samt stödmedlem. Detta gör att den sista meningen inte tillför
någon ny information och således bör strykas.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 2 Medlemmar
§6 Upphörande av medlemskap
Ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i föreningen upphör automatiskt då
studier vid Uppsala universitet avslutas.
Medlem, som ej längre önskar vara medlem, äger rätt att begära omedelbart
utträde. Begäran om utträde görs skriftligen till föreningens ordförande.
Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
Hedersmedlemskap upphör om hedersmedlem skriftligen begär utträde till
föreningens ordförande.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 2 VT2018.

Bilaga 4

Proposition 3 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsens tolkning är att Föreningen Uppsalaekonomerna i dagsläget ämnar att
vara studentkår för de fyra ekonomiska institutionerna vid Uppsala universitet.
Kårstatus sökes var tredje år och inför dessa ansökningar har styrelsen tillfrågat
stämman om att söka kårstatus. Styrelsen anser att intentionen bör skrivas i
stadgarna och att det därefter får korrigeras om intentionen förändras.

Föreslagen ändring i lydelse
Kapitel 1 Allmänna stadganden
§3 Ändamål
Föreningen Uppsalaekonomernas främsta ändamål är att bevaka och
utveckla utbildningen samt förbättra förutsättningarna för
ekonomirelaterade studier vid Uppsala universitet.
Vidare är Föreningen Uppsalaekonomernas ändamål att:
arbeta för att medlemmarna har en meningsfull och rolig tillvaro vid sidan av
sina ordinarie studier
skapa såväl långsiktiga som kortsiktiga kontakter och relationer med
näringslivet
erbjuda medlemmarna idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens
verksamhetsidé
Föreningen Uppsalaekonomerna ämnar ha kårstatus för den
Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen,
Statistiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala
universitet.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 3 VT2018.

Bilaga 5

Proposition 4 VT2018
Styrelsens kommentar
Det kan vara bra att göra kapitelhänvisning då förtydligande behövs i stadgarna,
men det bör vara konsekvent vilket inte är fallet i nedanstående lydelse.
Styrelsen anser inte att hänvisning till annat kapitel behövs i detta fall då all
hänvisning finns i innehållsförteckningen till stadgarna, detta även då dessa
hänvisningar gäller hela kapitel och inte enskilda paragrafer.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 3 Organisation
§1 Verksamhetsfördelning
Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a. Föreningsstämman
b. Styrelsen
c. Ordföranderiet
d. Strategiska utbildningsrådet
e. Utskottsgruppen enligt kapitel 8
f. Utbildningsutskottet
g. Bachelor’s Educational Committee och Master’s Educational Committee
h. Näringslivsgruppen enligt kapitel 11
i. Valberedningen enligt kapitel 14
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 föreningens arbetande organ i den operativa verksamheten.
Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor.
Bachelors’ Educational Committee och Masters’ Educational Committee är
föreningens arbetande organ vad gäller studiebevakning.

Näringslivsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners och näringslivskontakt i employee branding syfte.
Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till föreningsstämman.
Revisorerna granskar föreningens verksamhet.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 4 VT2018.

Bilaga 6

Proposition 5 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen utser i dagsläget fyra stycken firmatecknare till föreningen på årsbasis.
Föreningens reglemente reglerar att det är de fyra ordföranderisterna som är
firmatecknare. Då stadgarna inte säger något annat i dagsläget så har styrelsen i
sin helhet firmateckningsrätt och enligt praxis tecknar de fyra valda
firmatecknarna genom två i förening. Detta är dock ingenting som är reglerat
varken i stadgar eller reglemente. Styrelsen intention med denna proposition är
att reglera firmateckningen tydligare i stadgarna.

Föreslagen ändring
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 första läsningen av proposition 5 VT2018.

Bilaga 7

Proposition 6 VT2018
Styrelsens kommentar
Enligt praxis publiceras kallelsen enligt nuvarande lydelse och även på
föreningens hemsida. Styrelsen anser att detta bör stadgas då hemsidan ses som
en långsiktig resurs samt att ha kallelsen på hemsidan är ett bra och tydligt sätt
att nå många av föreningens medlemmar.

Föreslagen ändring i lydelse
Kapitel 5 Föreningsstämma
§7 Kallelse
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske senast 14 dagar i förväg.
Kallelsen anslås i föreningens lokal, samt på föreningens hemsida samt på
föreningens anslagstavlor på Ekonomikum, och skall hållas uppdaterad.
Kallelsen skall innehålla föredragningslista för föreningsstämman, de motioner
och propositioner som skall behandlas samt, i möjligaste mån, valberedningens
nomineringar till aktuella förtroendeposter.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 6 VT2018.

Bilaga 8

Proposition 7 VT2018
Styrelsens kommentar
Det finns tre olika sätt att kandidera på föreningsstämman i dagsläget, genom
nominering av valberedning, att motkandidera eller att kandidera utan
valberedningens nominering. I dagsläget så behöver inte kandidaturer som ej är
nominerade av valberedningen redovisas i kallelsen då det inte nämns i denna
lydelse. Enligt praxis redovisas det dock och då styrelsen anser att det är bra att
alla kandidaturer till föreningsstämman redovisas i kallelsen, därför bör
stadgarna ändras för att reflektera detta.
På höststämman 2017 godkändes proposition om att ändra deadline för
inskickade motioner och propositioner till 10 dagar. Detta gör att motionerna och
propositionerna inte kan bifogas till kallelsen som skickas ut 14 dagar innan
stämman.
Denna proposition yrkar på att ändra två olika av styrelsen upptäckta problem.
Anledning till att båda föreslagna ändringar är i samma proposition är då
styrelsen anser att det blir märkligt att möjligen godkänna den ena ändringen
men inte den andra. Detta kan medföra att meningen blir svårtolkad.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§7 Kallelse
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske senast 14 dagar i förväg.
Kallelsen anslås i föreningens lokal, på föreningens hemsida samt på
föreningens anslagstavlor på Ekonomikum, och skall hållas uppdaterad.
Kallelsen skall innehålla föredragningslista för föreningsstämman, de motioner
och propositioner som skall behandlas samt, i möjligaste mån, valberedningens
nomineringar kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter,
motioner och propositioner.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 7 VT2018.

Bilaga 9

Proposition 8 VT2018
Styrelsens kommentar
Det nedan föreslagna tillägget av dokument till höststämman är i dagsläget inte
med i kallelsen men då de ligger till grund för beslut på stämman anser styrelsen
att det bör göra det. Detta då det annars blir svårt för föreningens medlemmar att
ta ställning till beslut utan att ha tagit del av materialet sedan tidigare.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§7 Kallelse
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske senast 14 dagar i förväg.
Kallelsen anslås i föreningens lokal samt på föreningens anslagstavlor
på Ekonomikum, och skall hållas uppdaterad. Kallelsen skall innehålla
föredragningslista för föreningsstämman, de motioner och propositioner som
skall behandlas samt, i möjligaste mån, kandidaturer till aktuella
förtroendeposter.
Till höststämman ska även revisionsberättelse för föregående verksamhetsår,
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår, resultaträkning och
balansräkning för föregående verksamhetsår bifogas i kallelsen.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 8 VT2018.

Bilaga 10

Proposition 9 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att det är rimligt att rösträknarna tillsammans med observatören
är de som ansvarar för denna eventuella lottdragning likt hur de är ansvariga för
rösträkning under andra delar av föreningsstämman.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§10 Omröstning
Omröstning sker öppet såvida inte någon närvarande medlem fordrar att det
skall ske slutet. Vid personval med flera kandidater sker sluten omröstning.
Vid personval med endast en kandidat till en post ska denne erhålla en majoritet
av antalet avgivna röster för att anses vald. Vid personval med flera kandidater
anses den kandidat som erhållit flest röster som vald.
Om antalet blanka röster överstiger totala antalet avgivna röster anses ingen
kandidat som vald.
Vid lika röstetal vid personval skiljer lotten. Lottning genomförs av rösträknarna
och observeras av observatören.
Yrkande:
Att stämman godkänner första lösningen av proposition 9 VT2018.

Bilaga 11

Proposition 10 VT2018
Styrelsens kommentar
Öppen omröstning är all omröstning som sker utan att deltagaren av stämman är
anonym i röstningen, detta inkluderar exempelvis handuppräckning och
acklamation. När röstning sker vid handuppräckning eller andra sätt som kan
komma att behöva räknas så anser styrelsen att det bör vara rösträknarna som
har i uppgift att räkna. Detta bör dock inte gälla då röstningen sker via
acklamation som i sin tur sköts av stämmans ordförande, där röstning sker
offentligt inför stämmans deltagande.
Hänvisning till kapitel 5§9 stryks då denna paragraf inte specifikt berör öppen
röstning genom acklamation.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§11 Rösträkning
Rösträknarna har i uppgift att vid föreningsstämman räkna inkomna röster efter
omröstning, undantaget då omröstning sker öppet beslut per genom acklamation.
enligt kapitel 5 §9. Rösträkningen sker individuellt varpå de enskilda resultaten
presenteras för stämmoordförande. Vid fall då resultaten inte överensstämmer
räknas rösterna om.
Observatören har i uppgift att övervaka rösträkningen.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 10 VT2018.

Bilaga 12

Proposition 11 VT2018
Styrelsens kommentar
Det finns tre olika sätt att kandidera på föreningsstämman i dagsläget, genom
nominering av valberedning, att motkandidera eller att kandidera utan
valberedningens nominering. Det stycket som ändringen flyttar på behandlar
motkandidaturer, vilket behandlas i första stycket, och inte i det andra. Med
föreslagen ändring berör första stycket motkandidatur och andra stycket
sökande som ej blivit nominerade av valberedningen. Ändringen föreslås för att
göra det tydligare i paragrafen.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§13 Kandidaturer utöver valberedningens nomineringar
Motkandidaturer till poster, utöver valberedningens nomineringar, skall vara
föreningens ordförande tillhanda senast 10 dagar före föreningsstämma där val
hålles. Dessa motkandidaturer skall uppdateras i kallelsen, enligt kapitel 5 §6.
Kandidater som ej genomgått valberedningens process får ej kandidera till
vakanta poster, endast motkandidera enligt ovan.
Om en kandidat har genomgått valberedningens intervjuprocess men ej blivit
nominerad kan denne ställa upp till avsedd post genom ansökan till föreningens
ordförande enligt ovan, detta behandlas då inte som en motkandidatur.
Kandidater som ej genomgått valberedningens process får ej kandidera till
vakanta poster, endast motkandidera till poster enligt ovan.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 11 VT2018.

Bilaga 13

Proposition 12 VT2018
Styrelsens kommentar
I dagsläget kan en tolkning av stadgarna vara att det inte finns reglering för hur
många förtroendeposter en kandidat kan kandidera till, enbart reglering för
möjligheten att bli nominerad.Enligt praxis kandiderar dock bara en kandidat till
en förtroendepost under föreningsstämmor. Något som bör återspeglas i
stadgarna. Styrelsen anser för framtiden att en kandidat ska ha möjlighet att bli
nominerad till fler förtroendeposter men enbart kunna kandidera till en under
föreningsstämma. Detta skulle i sin tur innebära att en kandidat enbart kan bli
vald till en förtroendepost per föreningsstämma, vilket tolkning av dagsläget kan
vara att det inte är fallet.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§14 Nominering Kandidaturer till poster
En kandidat kan endast bli nominerad kandidera till en post.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsning av proposition 12 VT2018.

Bilaga 14

Proposition 13 VT2018
Styrelsens kommentar
Den föreslagna ändringen tar bort en referens till föreningens reglemente, vilket i
sig är otydligt att det gäller reglementet. Då det i stadgarna under Kapitel 9 §1
Utskottens definition beskrivs vilka utskott som finns så anser styrelsen att
denna formulering är överflödig.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Vårstämma
Vid föreningens vårstämma åligger det stämman att:
a. välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar,
vice utbildningsansvar
b. välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja
styrs av utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8.
c. välja revisor
d. välja vice skattmästare
e. välja vice ordförande i valberedningen
f. välja valberedningsledamot
g. välja intendent
h. välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
i. välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 13 VT2018.

Bilaga 15

Proposition 14 VT2018
Styrelsens kommentar
(Samma kommentar som för proposition ovan).
Den föreslagna ändringen tar bort en referens till föreningens reglemente, vilket i
sig är otydligt att det gäller reglementet. Då det i stadgarna under Kapitel 9 §1
Utskottens definition beskrivs vilka utskott som finns så anser styrelsen att
denna formulering är överflödig.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
a. välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §1
b. välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja
styrs av utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8.
c. granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
d. behandla revisionsberättelsen för föregående år
e. fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående
verksamhetsår
f. besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
g. pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende deras förvaltning
under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har
ej rösträtt i denna fråga
h. välja vice skattmästare
i. välja vice ordförande i valberedningen
j. välja valberedningsledamot
k. välja intendent
l. välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
m. välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 14 VT2018.

Bilaga 16

Proposition 15 VT2018
Styrelsens kommentar
Denna lydelse får det att låta som att det är två personer som ska väljas till
sekreterare, då detta inte är fallet anser styrelsen att det räcker med att hänvisa
till posten sekreterare.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Vårstämma
Vid föreningens vårstämma åligger det stämman att:
a. välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar,
vice ordförande med utbildningsansvar
b. välja vice ordföranden till föreningens utskott
c. välja revisor
d. välja vice skattmästare
e. välja vice ordförande i valberedningen
f. välja valberedningsledamot
g. välja intendent
h. välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
i. välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 15 VT2018.

Bilaga 17

Proposition 16 VT2018
Styrelsens kommentar
(Samma kommentar som proposition ovan).
Denna lydelse får det att låta som att det är två personer som ska väljas till
sekreterare, då detta inte är fallet anser styrelsen att det räcker med att hänvisa
till posten sekreterare.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
b. välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §1
c. välja vice ordföranden till föreningens utskott.
d. granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
e. behandla revisionsberättelsen för föregående år
f. fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående
verksamhetsår
g. besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
h. pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende deras förvaltning
under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har
ej rösträtt i denna fråga
i. välja vice skattmästare
j. välja vice ordförande i valberedningen
k. välja valberedningsledamot
l. välja intendent
m. välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
n. välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 16 VT2018.

Bilaga 18

Proposition 17 VT2018
Styrelsens kommentar
I dagsläget så godkänns dispositionen av överskott eller täckande av underskott
på föreningsstämman efterkommande år i och med godkännande av årsbokslut
och i samband med att röstning sker för föregående styrelses ansvarsfrihet.
Styrelsen anser inte att detta tar bort beslutet från föreningsstämman utan att det
fattas en gång och inte två.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
c. välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §1
d. välja vice ordföranden till föreningens utskott.
e. granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
f. behandla revisionsberättelsen för föregående år
g. fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående
verksamhetsår
h. besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
i. pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende deras förvaltning
under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har
ej rösträtt i denna fråga
j. välja vice skattmästare
k. välja vice ordförande i valberedningen
l. välja valberedningsledamot
m. välja intendent
n. välja sekreterare
o. välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 17 VT2018.

Bilaga 19

Proposition 18 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser inte att stämmoprotokollet endast ska kunna få föredra det som
tas upp i nedanstående lydelse. Det tycks inte vara relevant att begränsa
protokollet utan snarare stadga vilka delar som är minsta möjliga att ta med i ett
stämmoprotokoll.
Vidare anser styrelsen att det kan vara problematiskt att vara tvungen att
redovisa vilka som framlagt yrkanden under stämman.
Denna förändring skulle inte innebära att man inte får ha med yrkanden eller att
protokollet inte endast skulle kunna ta upp delarna redovisade i nedanstående
lydelse utan istället innebära att föreningsstämmans sekreterare har möjlighet
att besluta.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§17 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma skall protokollföras av stämman vald
sekreterare.
Protokollet skall därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast sju vardagar
efter föreningsstämman.
När protokollet har justerats av stämman valda justerare enligt kapitel 5 §5 skall
säkerhetskopia tas av protokollet. Det skall förvaras på säkert ställe.
Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och
reservation samt formella frågor. Protokollet skall även visa vilka personer som
framlagt yrkande.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 18 VT2018.

Bilaga 20

Proposition 19 VT2018
Styrelsens kommentar
Då Vice skattmästare främst är en position för att lära skattmästarrollen till den
kommande terminen och inte en post som är insatt i styrelsens arbete anser vi
inte att denne person bör vara suppleant till styrelsen. Styrelsen ser risk i att den
tänkta funktionen av suppleanten inte fungerar och ser därför inte heller
funktionen med att ha Vice skattmästare som suppleant i styrelsen.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§2 Suppleanter
Röstberättigade styrelsemedlemmar får lämna öppen fullmakt till annan
röstberättigad styrelsemedlem vid frånvaro. Vid skattmästares frånvaro är vice
skattmästare dennes suppleant. Vice skattmästare kan ej erhålla fullmakt.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 19 VT2018.

Bilaga 21

Proposition 20 VT2018
Styrelsens kommentar
I stadgarna så benämner vi i dagsläget styrelsens ledamöter samt sekreteraren
med styrelsens medlemmar, styrelseledamöter, medlemmar i styrelsen eller
ledamöter. Denna proposition syftar till att konsekvent ändra så att
styrelseledamöter refererar till ordförande, vice ordförande, vice ordförande med
näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare samt de
fyra ledamöterna som väljs på höststämman. Detta då de posterna har rösträtt i
styrelsen. Då vi syftar till samtliga tio förtroendeposter i styrelsen så kommer
formulering styrelseledamöter och sekreterare användas.
En ytterligare förvirring utav användningen av olika benämningar kommer av att
postnamnen på fyra av de nio styrelseledamöterna är just ledamöter, och därför
bör vi inte använda ordet ledamöter i sin ensamhet i några andra fall än de
gånger som stadgarna enbart hänvisar till de fyra ledamöterna som väljs på
höststämman.
Alla föreslagna ändringar presenteras här i samma proposition då styrelsen
anser att dessa bör godkännas tillsammans, eller röstas ner tillsammans.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§1 Sammansättning styrelsen
Föreningens styrelse består av nio styrelseledamöter. Dessa är ordförande, vice
ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med
utbildningsansvar, skattmästare samt fyra ledamöter.
I styrelsen sitter också föreningens sekreterare, denne innefattas dock inte av vad
som står under kapitel 6 §8.
§2 Suppleanter
Röstberättigade styrelsemedlemmar Styrelseledamöter får lämna öppen fullmakt
till annan röstberättigad styrelsemedlem styrelseledamot vid frånvaro. Vid
skattmästares frånvaro är vice skattmästare dennes suppleant. Vice skattmästare
kan ej erhålla fullmakt.
§5 Ordinarie styrelsemöte
Två ordinarie styrelsemöten skall avhållas per månad under terminerna. Dessa
sker på förutbestämda datum satta av styrelsens ordförande inför varje termin.

Styrelsens ordinarie möten leds av föreningens ordförande och vid dennes
frånvaro utser styrelsemötet en av närvarande röstberättigade medlemmar
styrelseledamot till mötesordförande.
§6 Extrainsatt styrelsemöte
Extrainsatta styrelsemöten är möten som sker utöver ordinarie schemalagda
styrelsemöten. Styrelsen sammanträder i extrainsatt styrelsemöte då föreningens
ordförande eller minst tre styrelsemedlemmar styrelseledamöter påkallar det.
Styrelsens extrainsatta möten leds av föreningens ordförande och vid dennes
frånvaro utser styrelsemötet en av närvarande röstberättigade medlemmar
styrelseledamot till mötesordförande.
§7 Kallelse och föredragningslista
Föredragningslistan skall uppta de förslag till beslut, diskussion eller information
som lämnats skriftligen till styrelsens sekreterare senast fyra dagar innan
ordinarie styrelsemöte.
Kallelsen och föredragningslistan skall göras skriftlig och vara
styrelsemedlemmarna styrelseledamöterna och sekreteraren tillhanda senast tre
dagar innan kommande ordinarie styrelsemöte.
Vid extrainsatt styrelsemöte ska försök att kontakta samtliga styrelsemedlemmar
styrelseledamöter och sekreteraren göras och de ska meddela möjlighet till
medverkan senast 24 timmar efter kallelsens utskick.
§8 Styrelsens beslutsmässighet
Rösträtt tillkommer de i kapitel 6 §1 nämnda personer eller i deras ställe utsedda
suppleanter enligt kapitel 6 §2. Beslut kan fattas då ett beslut stöds av fem
styrelsemedlemmar styrelseledamöter eller mer. Styrelsen är beslutsmässig när
fem medlemmar av styrelsen med rösträtt styrelseledamöter är närvarande.
Fullmakt räknas ej som närvaro.
§9 Per capsulam-beslut
Per capsulam-beslut äger giltighet endast om försök gjorts att kontakta samtliga
styrelseledamöter i styrelsen och en majoritet av styrelseledamöterna röstat.
Beslut kan fattas då det stöds av fem styrelseledamöter eller mer. Beslutet ska
protokollföras i nästkommande ordinarie styrelsemötesprotokoll.
Procedur för Per Capsulam-beslut och styrelsens åligganden sker i enlighet med
föreningens reglemente.
§10 Omröstning
Omröstning sker öppet såvida inte någon styrelsemedlemledamot fordrar att det
skall ske slutet.

§12 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 skall tillhandahållas samtliga
styrelsemedlemmarledamöter.
e) välja kontaktpersoner till föreningens samarbetspartners som därmed ingår
i näringslivsgruppen (NLG)
f) välja två projektledare för Kontaktdagarna
g) välja Art Director till Reversen
h) välja IT-ansvarig för föreningen
i) välja skattmästare
j) i övrigt handlägga de ärenden som ej utförs av annat organ
§15 Styrelsemedlemmarnasledamöternas åligganden
Det åligger medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomernas styrelseledamöter och
sekreterare styrelse samt deras suppleanter att i enlighet med föreningens
stadgar och arbetsbeskrivning verka i sitt ämbete.
§16 Fyllnadsval
Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot eller sekreterare bifallits på
föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot eller sekreterare väljer att
avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av
styrelseledamot förtroendeposten vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice
ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med
utbildningsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa fyra
väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval
av posten vid ordinarie eller extra föreningsstämma.

Vid misstroendeförklaring gentemot föreningens ordförande eller om denne
avsäger sig sitt åtagande under pågående mandatperiod, väljer styrelsen på första
möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med
näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som
ställföreträdande ordförande tiden fram till fyllnadsval.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 20 VT2018.

Bilaga 22

Proposition 21 VT2018
Styrelsens kommentar
Föreslagen ny titel på paragraf beskriver tydligare paragrafens innehåll. Det
överensstämmer även med titel på paragraf under kapitel 8 §10 vilket styrelsen
anser är en bättre titel.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§12 Närvarorätt Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten tillkommer den eller de
som styrelsen anser vara nödvändig för att diskutera eller besluta i aktuell fråga.
Vid styrelsemöte där veto beslutats av utskottsgruppen i en eller flera frågor som
skall behandlas har en vald representant från Utskottsgruppen rätt att närvara
vid den eller de berörda frågorna.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 21 VT2018.

Bilaga 23

Proposition 22 VT2018
Styrelsens kommentar
Språklig förtydligande då styrelsen inte anser att det är styrelsemötet som utser
en mötesordförande, utan styrelsen som grupp. Det kan anses vara otydligt vad
styrelsemötet är.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§5 Ordinarie styrelsemöte
Två ordinarie styrelsemöten skall avhållas per månad under terminerna. Dessa
sker på förutbestämda datum satta av styrelsens ordförande inför varje termin.
Styrelsens ordinarie möten leds av föreningens ordförande och vid dennes
frånvaro utser styrelsemötet styrelsen en av närvarande röstberättigade
medlemmar till mötesordförande.
§6 Extrainsatt styrelsemöte
Extrainsatta styrelsemöten är möten som sker utöver ordinarie schemalagda
styrelsemöten. Styrelsen sammanträder i extrainsatt styrelsemöte då
föreningens ordförande eller minst tre styrelsemedlemmar påkallar det.
Styrelsens extrainsatta möten leds av föreningens ordförande och vid dennes
frånvaro utser styrelsemötet styrelsen en av närvarande röstberättigade
medlemmar till mötesordförande.

Bilaga 24

Proposition 23 VT2018
Styrelsens kommentar
Då förkortningar för några andra organ eller poster inte används bör inte heller
förkortning för näringslivsgruppen användas i lydelsen.

Föreslagen ändring i 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 övervaka 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 skall tillhandahållas samtliga
styrelsemedlemmar.
e. välja kontaktpersoner till föreningens samarbetspartners som därmed
ingår i näringslivsgruppen (NLG)
f. välja två projektledare för Kontaktdagarna
g. välja Art Director till Reversen
h. välja IT-ansvarig för föreningen
i. välja skattmästare
j. i övrigt handlägga de ärenden som ej utförs av annat organ
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 23 VT2018.

Bilaga 25

Proposition 24 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser inte att styrelseprotokollet endast ska kunna få föredra det
som tas upp i nedanstående lydelse. Det tycks inte vara relevant att begränsa
protokollet utan snarare stadga vilka delar som är minsta möjliga att ta med i
ett styrelseprotokoll.
Vidare anser styrelsen att det kan vara problematiskt att vara tvungen att
redovisa vilka som framlagt yrkanden under styrelsemöten.
Denna förändring skulle inte innebära att man inte får ha med yrkanden i
protokollet utan istället innebära att styrelsens sekreterare har möjlighet att
besluta om detta.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§13 Protokoll
Varje styrelsemöte skall protokollföras av styrelsens sekreterare och
senast sju dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar
genom anslående i föreningens lokaler samt på föreningens hemsida.
Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och
reservation. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas.
Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 24 VT2018.

Bilaga 26

Proposition 25 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser inte att utskottsgruppens protokoll endast ska kunna få
föredra det som tas upp i nedanstående lydelse. Det tycks inte vara relevant att
begränsa protokollet utan snarare stadga vilka delar som är minsta möjliga att
ta med i utskottsgruppens protokoll.
Vidare anser styrelsen att det kan vara problematiskt att vara tvungen att
redovisa vilka som framlagt yrkanden under utskottsgruppens möten.
Denna förändring skulle inte innebära att man inte får ha med yrkanden i
protokollet utan istället innebära att föreningens sekreterare har möjlighet att
besluta om detta.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§11 Protokoll
Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och
senast sju dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom
anslående i föreningens lokaler.
Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden, rapporter från
verksamheten samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även
visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten utskottsrapporter
kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till
protokollet skall även bilagor till beslut bifogas.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 25 VT2018.

Bilaga 27

Proposition 26 VT2018
Styrelsens kommentar
Det första stycket i lydelsen tolkar styrelsen, med föreslagen ändring,
innefattar samtliga tio förtroendeposter som tillsammans bildar styrelsen,
detta gör att det andra stycket i lydelsen är överflödigt och snarare skapar
förvirring. Med det andra stycket kvar tolkar styrelsen att det första stycket
berör de fyra posterna i styrelsen som benämns som ledamöter och det andra
stycket för de fyra ordföranderisterna. Detta gör att stycke för skattmästare
och sekreterare i sådana fall saknas. Tolkningen från styrelsens sida är att det
andra stycket stryks.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 6 Styrelsen
§16 Fyllnadsval
Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot eller sekreterare bifallits
på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig
sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av
styrelseledamot vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice
ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med
utbildningsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa fyra
väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker
fyllnadsval av posten vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Vid misstroendeförklaring gentemot föreningens ordförande eller om denne
avsäger sig sitt åtagande under pågående mandatperiod, väljer styrelsen på
första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med
näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som
ställföreträdande ordförande tiden fram till fyllnadsval.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 26 VT2018.

Bilaga 28

Proposition 27 VT2018
Styrelsens kommentar
I dagsläget så beskrivs Utskottsgruppens funktion på flera ställen i stadgarna.
Styrelsen anser att föreslagen ändring tydliggör och förklarar
utskottsgruppens roll i föreningen.
Förslag på tillägg i lydelse har gjorts för att förtydliga att de organ i
utskottsgruppen som delar information med varandra inte enbart är utskott. I
Utskottsgruppen sitter även indendent, IT-ansvarig, en av projektledarna för
Kontaktdagarna, Vice skattmästare, ordförande i marknadsföringsgruppen, art
director för Reversen och sekreterare, vilket föreningens reglemente reglerar.
Detta är även en lydelse som stämmer överens med lydelse under kapitel 8 §2
Utskottsgruppens sammansättning.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 3 Organisation
§1 Verksamhetsfördelning
Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Föreningsstämman
Styrelsen
Ordföranderiet
Strategiska utbildningsrådet
Utskottsgruppen enligt kaptiel 7
Utbildningsutskottet enligt kapitel 12
Bachelor’s Educational Committee och Masters’ Educational Committee
Näringslivsgruppen enligt kaptiel 11
Valberedningen kapitel 14

Föreningsstämman är föreningens högst 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 föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten.
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för

utskotten och de medlemmar som har bestämts enligt föreningens reglemente.
Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor.
Bacherlor’s Educational Committee och Master’s Educational Committee är
föreningens arbetande organ vad gäller studiebevakning.
Näringslivsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners.
Valberedningen ansvarar för förberedelserna inför samt att nominera
kandidater till föreningsstämman.
Revisorerna granskar föreningens verksamhet.
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§1 Definition av Utskottsgruppen
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de medlemmar som har bestämts enligt föreningens reglemente.
Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den operativa
verksamheten och samordnar föreningens utskott (Uppe på andra läsningen
för att strykas).

KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§6 Befogenhet
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning mellan
utskotten. Utskottsgruppen kan få beslutanderätt i frågor delegerade av
styrelsen eller ordföranderiet.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 27 VT2018.

Bilaga 29

Proposition 28 VT2018
Styrelsens kommentar
Sekreterarens deltagande på utskottsgruppens möten regleras i dagsläget i
föreningens reglemente under Kapitel 8. Utskottsgruppen. Styrelsen anser att
sekreteraren bör benämnas i denna lydelse då sekreterarens roll i
utskottsgruppen även regleras i stadgarna under Kapitel 8 §11 Protokoll.
Sekreterarens medverkan i utskottsgruppen bör regleras i samma dokument
och inte i både stadgar och reglemente.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§2 Utskottsgruppens sammansättning
Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande och samtliga
utskottsordförande. Resterande medlemmar bestäms enligt föreningens
reglemente.
I utskottsgruppen sitter föreningens sekreterare, denne innefattas dock inte av
vad som står under kapitel 8 §8.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 28 VT2018.

Bilaga 30

Proposition 29 VT2018
Styrelsens kommentar
Vi definierar just nu många av våra organ på två ställen. Dels i nedan följande
kapitel samt i deras separata kapitel. Detta orsakar förvirring och vi bör behålla
en definition. I vissa fall anser styrelsen att definitionen i respektive kapitel är
bättre och då är ändringen förslagen i Proposition 3. I de fall då definitionen i
kapitel 3 är bättre finns förslagen i separata propositioner.

Föreslagna ändringar i lydelse
KAPITEL 3 Organisation
§1 Verksamhetsfördelning
Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Föreningsstämman
Styrelsen
Ordföranderiet
Strategiska utbildningsrådet
Utskottsgruppen enligt kaptiel 7
Utbildningsutskottet enligt kapitel 12
Bachelor’s Educational Committee och Masters’ Educational Committee
Näringslivsgruppen enligt kaptiel 11
Valberedningen kapitel 14

Föreningsstämman är föreningens högst 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 föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten.
Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor.
Bacherlor’s Educational Committee och Master’s Educational Committee är
föreningens arbetande organ vad gäller studiebevakning.

Näringslivsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners.
Näringslivsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding syfte.
Valberedningen ansvarar för förberedelserna inför samt att nominera
kandidater till föreningsstämman.
Revisorerna granskar föreningens verksamhet.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 29 VT2018.

Bilaga 31

Proposition 30 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen ser inte anledningen till att Utskottsgruppen behöver ⅔ majoritet för
vara beslutsföra, eller för att finna bifall för ett beslut. Vidare anser styrelsen
att enkel majoritet är tillräckligt likt motivering för beslut i styrelsen.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§8 Utskottsgruppens beslutsmässighet
Rösträtt i utskottsgruppen tillkommer de i kapitel 8 §2 nämnda personer eller
suppleanter i deras ställe enligt kapitel 8 §3. Beslut kan fattas som stöds av 2/3
en enkel majoritet av utskottsgruppens ledamöter. Utskottsgruppen är
beslutsmässig då fler än hälften 2/3 av utskottsgruppens ledamöter är
närvarande.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 30 VT2018.

Bilaga 32

Proposition 31 VT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser inte att nuvarande lydelse är korrekt då överskottskapital, när
möjlighet finns, bör fördelas i samtliga av föreningens fondportföljer. Ändring
av lydelse påverkar inte möjlighet att fördela hela överskottskapitalet i
aktiefondportföljen om stämman så bestämmer.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 14 Ekonomi
§5 Aktieportfölj
Aktieportföljen har som syfte att delar av Föreningen Uppsalaekonomernas
överskottskapital investeras långsiktigt och genererar avkastning till
verksamheten. Aktieportföljen förvaltas enligt föreningens reglemente
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 31 VT2018.

Bilaga 33

Proposition 32 VT2018
Styrelsens kommentar
Föreningens olika utskott har i dagsläget utskottsmöten där utformningen
skiljer sig lite från utskott till utskott. Styrelsen anser att det väsentliga
gällande utskottsmöten är att de sker, och ger alla medlemmar möjlighet att
delta, och inte vem som leder möten. Detta bör vara flexibelt för
utskottsordföranden att tillsammans bestämma. Däremot bör mötenas
existens stadgas.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 9 Utskott
§2 Verksamhet
Utbildningsutskottet skall verka för att bevaka och förbättra
ekonomirelaterade ämnen vid Uppsala universitetet med det övergripande
syftet att öka kunskapsnivå och förbättra utbildningens kvalitet.
Utbildningsutskottet skall även driva utbildningsrelaterade projekt.
Utskottens öppna möten leds av utskottsordförande och denne kallar även till
mötena. Vid utskottsordförandes frånvaro leder vice utskottsordförande
mötena.
Utskotten ska ha öppna möten för föreningens medlemmar.
Utskottens verksamhet regleras ytterligare av dessa stadgar
samt av utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 32 VT2018.
.

Bilaga 34

Proposition 33 VT2018
Styrelsens kommentar
Föreslagna ändringar korrigerar för namnen på projektledare av
Kontaktdagarna likt hur de benämns under Kapitel 6 §12 styrelsens
åligganden.

Föreslagen ändring
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.
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.
Kontaktdagarna: Mandatperioden för Kontaktdagarnas projektledare och vice
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 första läsningen av proposition 33 VT2018.

Bilaga 35

Proposition 34 VT2018
Styrelsens kommentar
Nuvarande lydelse gör det inte möjligt att fylla vakant plats i
Näringslivsgruppen genom fyllnadsval under pågående mandatperiod.
Styrelsen ser ett värde av att detta görs möjligt både för att lösa eventuella
avhopp eller annat behov av att tillsätta en ytterligare person i
Näringslivsgruppen under pågående mandatperiod.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 11 Näringslivsgruppen
§8 Mandatperiod
Mandatperioden för av styrelsen utsedda medlemmar i Näringslivsgruppen är
ett (1) år från tillträdesdagen vilken infaller 1/1 eller 1/7.
Om val av medlem i Näringslivsgruppen sker under pågående mandatperiod så
ges medlemmen i Näringslivsgruppen mandat tills nästa ordinarie
mandatperiod.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsning av proposition 34 VT2018.

Bilaga 36

Proposition 35 VT2018
Styrelsens kommentar
Hänvisningen fyller ingen funktion i lydelsen. Hänvisningen säger ingenting
annat än att det åligger styrelsen att välja kontaktpersoner för föreningens
samarbetspartners, vilket även denna lydelse redan redovisar för. Styrelsen
anser att onödig kapitelhänvisning enbart skapar risk för att hänvisningen blir
inkorrekt om stadgarna uppdateras under andra kapitel och föredrar där med
att kapitelhänvisning enbart används då den tillför viktigt information.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 11 Företagsgruppen
§6 Val av samarbetspartners kontaktpersoner
Vice ordförande med näringslivsansvar nominerar gemensamt med
valberedningen kandidater till kontaktpersoner för föreningens
samarbetspartners till styrelsen. Val av kontaktpersoner för föreningens
samarbetspartners sker genom beslut i styrelsen enligt kapitel 6 §12.
§7 Val av andra näringslivsgruppmedlemmar
Vid behov kan styrelsen tillsätta fler medlemmar till näringslivsgruppen, utöve
r vice ordförande med näringslivsansvar och kontaktpersoner för föreningens
samarbetspartners.
Vice ordförande med näringslivsansvar nominerar gemensamt med
valberedningen kandidater till näringslivsgruppen till styrelsen. Val av dessa
näringslivsgruppmedlemmar sker genom beslut i styrelsen enligt kapitel 6
§12.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 35 VT2018.

Bilaga 37

Proposition 36 VT2018
Styrelsens kommentar
Under hösten och våren har problematik gällande Näringslivsgruppens namn
diskuterats. Näringslivsgruppen anser att namnet inte speglar organets
faktiska verksamhet samt att de ser en problematik med att de förväxlas med
Näringslivsutskottet vilket skapar förvirring. Efter diskussion är
Näringslivsgruppen och styrelsen överens om att Företagsgruppen är ett
tydligare namn som speglar verksamheten de ägnar sig åt bättre.

Föreslagen ändring i lydelse
KAPITEL 11 Näringslivsgruppen Företagsgruppen
§1 Definition
Näringslivsgruppen Företagsgruppen är föreningens arbetande organ gällande
föreningens samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding
syfte.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av proposition 36 VT2018.
Att stämman godkänner ändring av namnet i alla berörda delar av stadgarna.

Bilaga 38

Första läsning
Proposition 1 HT2018
Styrelsens kommentar
Förtydligande av mening. Ordet “efter” föregående lydelse anser vi är missvisande då
föreningsstämman inte beslutar efter propositioner eller motioner utan genom dem.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 2 Medlemmar
§2 Hedersmedlem
Efter proposition eller motion kan föreningsstämman utse person, som anses förtjänt av titeln,
till Hedersmedlem.
En person som anses förtjänt av titel till hedersmedlem utses av föreningsstämman genom en
proposition eller motion.
Hedersmedlemmar är befriade från eventuell medlemsavgift.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 HT 2018.

Bilaga 39

Proposition 2 HT2018
Styrelsens kommentar
I praktiken har de som studerat vid Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska
institutionen, Statistiska institutionen eller Ekonomisk-historiska institutionen, men nu
studerar vid annan institution på Uppsala universitets behandlats som ordinarie medlemmar.
De har fått söka förtroendevald och har fått rösträtt på föreningsstämmor. Det går dock att
ifrågasätta innebörden av lydelsen om vilka som är berättigade ordinarie medlemskap.
Styrelsen anser att det även bör vara så som det i praktiken har fungerat de senaste åren och
väljer därför att genomföra denna ändring för att det inte ska finnas risk för misstolkning. Vi
anser även att ordet “studera” är en bättre beskrivning än “läser”.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 2 Medlemmar
§3 Ordinarie medlem
Berättigande till ordinarie medlemskap i Föreningen Uppsalaekonomerna är studerande vid
Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland, som läser studerar eller har studerat vid
Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Statistiska
institutionen eller Ekonomisk-historiska institutionen.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 HT 2018.

Bilaga 40

Proposition 3 HT2018
Styrelsens kommentar
Föreningens arvoderade, som i nuläget är ordföranderiet, förväntas ta uppehåll i sina studier
för att genomföra sitt uppdrag. Den nuvarande lydelsen för vilka som är berättigade ett
ordinarie medlemskap innefattar därmed inte ordföranderiet. Vi väljer att använda ordet
“arvoderade” istället för ordföranderiet då vi vill ge utrymme för styrelsen att arvodera fler
poster som har krav på studieuppehåll utan att behöva korrigera stadgarna för att anpassa den
nya postens berättigande för ordinarie medlemskap.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 2 Medlemmar
§3 Ordinarie medlem
Berättigande till ordinarie medlemskap i Föreningen Uppsalaekonomerna är studerande vid
Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland, som läser vid Företagsekonomiska
institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Statistiska institutionen eller Ekonomiskhistoriska institutionen
Arvoderade av Föreningen Uppsalaekonomerna är berättigade ett ordinarie medlemskap
oberoende av om de är studerande vid Uppsala universitet.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 HT 2018.

Bilaga 41

Proposition 4 HT2018
Styrelsens kommentar
Samma argument som ovanstående proposition. Men här även förtydliga under Kap 2 §6.

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.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 HT 2018.

Bilaga 42

Proposition 5 HT2018
Styrelsens kommentar
I jämförelse med kårerna i Uppsala och ekonomföreningar i Sverige så är det vedertaget att
Vice ordförande som har utbildningsansvaret. Samtidigt så har Vice ordförande i Föreningen
Uppsalaekonomerna i praktiken internt ansvar i föreningen. Styrelsen anser att en ändring i
lydelsen skulle tydliggöra rollerna externt mot andra studentkårer och universitetet.
Förändring i lydelsen skulle innebära att Vice ordförande med utbildningsansvar får titeln
“Vice ordförande” och att Vice ordförande får titeln “Vice ordförande med internt ansvar”.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 7 Ordföranderiet
§ 2 Sammansättning
Ordföranderiet består av föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med
näringslivsansvar samt vice ordförande med internt ansvar utbildningsansvar.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 HT 2018. I beslutet ingår att ändra
”Vice ordförande” till ”Vice ordförande med internt ansvar” och ”Vice ordförande med
utbildningsansvar” till ”Vice ordförande” i samtliga lydelser i stadgarna och övriga
styrdokument.

Bilaga 43

Proposition 6 HT2018
Styrelsens kommentar
Under många terminer har situationen kring Reversen lyfts, där diskussioner från tidigare
terminer har resulterat i att Reversen inte skickas ut till alla medlemmars hemadress samt att
man även minskat antalet exemplar som trycks. Samtidigt har det varit en svårighet att få folk
att engagera sig i Reversen, inte bara som redaktör men även som skribent i tidningen.
Fortsättningsvis har tidigare redaktörer ansett att tidsåtgången hade kunnat fördelats på
endast en av posterna och styrelsen vill genom föreslagna lydelse slå ihop chefredaktör och
redaktör till en post på en termin. I dagsläget är Reversen enligt reglementet ett utskott.
Styrelsen anser att Reversen är ett operativt organ och således kommer reglementet korrigeras
givet att propositionen röstas igenom.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§15 Vårstämma
Vid föreningens vårstämma åligger det stämman att:
a) välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande
med utbildningsansvar
b) välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av
utskottsbeskrivningen enligt kapitel 9.
c) välja revisor
d) välja vice skattmästare
e) välja vice ordförande i valberedningen
f) välja valberedningsledamot
g) välja intendent
h) välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
i) välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
j) välja chefredaktör i Reversen
§16 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
a) välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §2
b) välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av
utskottsbeskrivningen enligt kapitel 9.
c) granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
d) behandla revisionsberättelsen för föregående år
e) fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f) besluta om
disposition av överskott eller täckande av underskott

g) pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende deras förvaltning under deras
verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga
h) välja vice skattmästare
i) välja vice ordförande i valberedningen
j) välja valberedningsledamot
k) välja intendent
l) välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
m) välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
n) välja chefredaktör i Reversen

KAPITEL 12 Föreningstidningen
§4 Tidningens ledning
Verksamheten leds av en chefredaktör och en redaktör.
§5 Mandatperiod
Mandatperioden för redaktör och chefredaktör är sex (6) månader från tillträdesdagen vilken
infaller 1/1 eller 1/7. Redaktör tillträder automatiskt som chefredaktör efter sin mandatperiod.
Mandatperioden för Art Director är sex (6) månader från tillträdesdagen vilken infaller 1/1 eller
1/7.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 6 HT 2018.

Bilaga 44

Proposition 7 HT2018
Styrelsens kommentar
Förtydliga att det är föregående styrelser som frågan om ansvarsfrihet ska prövas för, då det
var dessa styrelser som arbetade under det verksamhetsåret. I lydelsen kan man tolka att det
är styrelsen som sitter under höststämman som ska prövas.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 5 Föreningsstämma
§16 Höststämma
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att:
a) välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §2
b) välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av
utskottsbeskrivningen enligt kapitel 9.
c) granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
d) behandla revisionsberättelsen för föregående år
e) fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f) besluta om
disposition av överskott eller täckande av underskott
g) pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för föregående verksamhetsår avseende deras
förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej
rösträtt i denna fråga
h) välja vice skattmästare
i) välja vice ordförande i valberedningen
j) välja valberedningsledamot
k) välja intendent
l) välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen
m) välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 HT 2018.

Bilaga 45

Proposition 8 HT2018
Styrelsens kommentar
Vice ordförande samt sekreterare har i dagsläget rösträtt om Utskottsgruppen går till beslut i
frågor då de fått beslutanderätt delegerat av styrelsen eller ordföranderiet. Detta kan ses som
problematiskt då styrelsen eller ordföranderiet delegerar beslutanderätten, men samtidigt kan
ha den utslagande rösten. Syftet med att delegera beslutanderätten till utskottsgruppen är att
låta våra utskott och organ bestämma.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§8 Utskottsgruppens beslutsmässighet
Rösträtt i utskottsgruppen tillkommer de i kapitel 8 §2 nämnda personer eller suppleanter i
deras ställe enligt kapitel 8 §3, exklusive vice ordförande, sekreterare samt suppleanter i deras
ställe. Beslut kan fattas som stöds av 2/3 av utskottsgruppens ledamöter. Utskottsgruppen är
beslutsmässig då 2/3 av utskottsgruppens ledamöter är närvarande.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 8 HT 2018.

Bilaga 46

Proposition 9 HT2018
Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att valberedningens åligganden i stadgarna gör alldeles för stor skillnad på
processen inför tillsättningar som sker via stämman och de som sker via styrelsen då vi anser
att valberedningens åtaganden ska vara detsamma - att nominera lämpliga kandidater till
såväl föreningsstämman som styrelsen.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 13 Valberedningen
§5 Åligganden
Inför föreningsstämma val av förtroendeposter ansvarar valberedningen för urvalsprocessen
vid val av förtroendeposter samt att nominera lämpliga kandidater. enligt kapitel 5 §15 och
kapitel 5 §16. Nomineringar till poster enligt kapitel 5 §15 och kapitel 5 §16 skall bifogas i
kallelsen till föreningsstämman enligt kapitel 5 §7.
Arbetsuppgifter inkluderar att informera om vakanta poster och hur valprocessen går till.
Detta ska göras tydligt och tillgängligt för föreningens medlemmar. I urvalsprocessen ingår att
intervjua samtliga sökande individuellt på ett sätt som är anpassat efter respektive post. Efter
att samtliga kandidater intervjuats fattar valberedningen beslut om nominering. Nomineringar
till stämman baseras endast på intervjun valberedningen genomför samt mottagen ansökan.
Valberedningen har tystnadsplikt avseende vilka som sökt, ansökningarnas innehåll samt vad
som sagts under intervjuerna. Tystnadsplikten hävs för de sökande som kandiderar på
föreningsstämman.
Utöver detta är valberedningen delaktig i tillsättningen av de förtroendeposter som utses av
styrelsen.
Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar valberedningen i diverse gemensamma
föreningsaktiviteter såsom överlämningshelg, kickoffhelg och interna utbildningar.

Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 9 HT 2018.

Bilaga 47

Proposition 10 HT2018
Styrelsens kommentar
Att Valberedningen har ett eget kapitel i stadgarna finns det ett värde i då dess funktion är
central i föreningen och inte med enkelhet ska ändras av styrelsen. Med det sagt anser
styrelsen att valberedningen ska medverka i diverse gemensamma föreningsaktiviteter inte är
nödvändigt att slå fast i stadgarna. Vi vill lämna denna lydelse mer öppen så att det inte kan
ses som ett stadgebrott att inte medverka.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 13 Valberedningen
§5 Åligganden
Inför föreningsstämma ansvarar valberedningen för urvalsprocessen vid val av
förtroendeposter samt att nominera lämpliga kandidater enligt kapitel 5 §15 och kapitel 5 §16.
Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5 §7.
Arbetsuppgifter inkluderar att informera om vakanta poster och hur valprocessen går till.
Detta ska göras tydligt och tillgängligt för föreningens medlemmar. I urvalsprocessen ingår att
intervjua samtliga sökande individuellt på ett sätt som är anpassat efter respektive post. Efter
att samtliga kandidater intervjuats fattar valberedningen beslut om nominering. Nomineringar
till stämman baseras endast på intervjun valberedningen genomför samt mottagen ansökan.
Valberedningen har tystnadsplikt avseende vilka som sökt, ansökningarnas innehåll samt vad
som sagts under intervjuerna. Tystnadsplikten hävs för de sökande som kandiderar på
föreningsstämman.
Utöver detta är valberedningen delaktig i tillsättningen av de förtroendeposter som utses av
styrelsen.
Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar förväntas valberedningen sträva efter att
delta i diverse gemensamma föreningsaktiviteter såsom överlämningshelg, kickoffhelg och
interna utbildningar.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 10 HT 2018.

Bilaga 48

Proposition 11 HT2018
Styrelsens kommentar
Nuvarande lydelse kan misstolkas då utskottsordförande och vice utskottsordförande inte
benämns genomgående på samma sätt. Dessutom används benämningen utskottordförande
och vice utskottsordförande konsekvent i resterande delen av stadgarna, inte “utskotts
ordförande” eller “utskotts vice ordförande”. Det var nära att vi tog upp detta som en
redaktionell ändring, men det kan misstolkas som att vice ordförande inte vice
utskottsordförande har en roll i fyllnadsvalet och därför tas det upp som en proposition.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 8 Utskottsgruppen
§3 Suppleanter
Suppleanter till utskottsordförande med rösträtt är respektive utskotts vice
utskottsordförande.
Övriga suppleanter bestäms enligt föreningens reglemente.

KAPITEL 9 Utskotten
§4 Utskottens ledning
Utskotten leds av utskottets utskottsordförande tillsammans med vice utskottsordförande i
utskottet.
§7 Fyllnadsval
Om misstroendeförklaring gentemot ett utskotts-ordförande bifallits på föreningsstämman
eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod tillträder
utskottets vice utskottsordförande i dess ställe. Om vice utskottsordförande ej vill inträda i
utskottsordförandes ställe sker fyllnadsval vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Om misstroendeförklaring gentemot ett utskotts vice utskottsordförande bifallits på
föreningsstämman eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående
mandatperiod sker fyllnadsval vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 11 HT 2018.

Bilaga 49

Proposition 12 HT2018
Styrelsens kommentar
I dagens lydelse kan det tolkas som att medlemmar i näringslivsgruppen sitter 1 år från
tillträdesdagen som kan vara 1/1. Styrelsen vill att Näringslivsgruppen ska tillträda 1/7 som
regel, men att en öppning för att nya tillsättningar vid eventuella nya partners ska vara möjlig
under mandatperiodens gång. En tillsättning under mandatperiod ska dock sluta samtidigt
som de andra i Näringslivsgruppen (30/6) och inte ett år efter tillträde.

Föreslagen lydelse
KAPITEL 11 Näringslivsgruppen
§8 Mandatperiod
Mandatperioden för av styrelsen utsedda medlemmar i Näringslivsgruppen är ett (1) år från
tillträdesdagen vilken infaller 1/1 eller 1/7. Vid eventuella tillsättningar av medlemmar i
näringslivsgruppen efter 1/7 är mandatperioden från av styrelsens vald dag till och med 30/6.
Yrkande:
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 12 HT 2018.
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Val av förtroendeposter
Kandidater till förtroendeposter Höststämma 2018
Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att presentera sig med en kort text som
publiceras på̊ hemsidan innan stämman. Texterna kommer även finnas med i
stämmohäftet. På stämman kommer samtliga kandidater framföra ett tal på̊ maximalt
tre minuter, med undantag för ordförandriposterna som framför ett tal på maximalt
fem minuter. Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna
under tre minuter respektive fem minuter för ordföranderiposterna. Därefter kommer
omröstning ske. Kan du inte närvara På̊ stämman men har frågor till någon av
kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 16/4 2018 till
valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den
12/11 - 13/11 2018
Styrelseledamot (4 poster, 2 terminer)
David Jansson
Emil Källqvist
Frida Wallentheim
Josef Segerlund
Sekreterare (1 post, 1 termin)
Evelina Bingmark
Vice Skattmästare (1 post, 2 terminer)
Vakant
Vice Ordförande i Eventutskottet (1 post, 2 terminer)
Frida Karlsson
Vice Ordförande i Finansutskottet (1 post, 2 terminer)
Vakant
Vice Ordförande i Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)
Vakant
Vice Ordförande i Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)

Amina Duderija
Diana Araf
Emma Bevegård
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)
Frida Sundborg
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)
Anders Gombrii
Vice Ordförande i Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)
Fredrik Pettersson
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)
Emelie Elgström
Vice Ordförande i Valberedningen (1 post, 2 terminer)
Vakant
Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)
Elin Cederholm
Fabian Jakobsson
Viktor Mattsson
Karolina Billow
Intendent (1 post, 1 termin)
Gustav Sjöberg
William Axenborg Wallér
Chefsredaktör Reversen (1 post, 1 termin)
Vakant
Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)
Vakant

