
U PPSA  LAE  KO  N O M ER  N A

Föreningen  Uppsalaekonomerna  -  Styrelsemöte

Datum:  2019-02-25

Tid:  17:32  -  23:00

Plats:  KPMG  Arenan

Närvarande:

Theo  Örtengren

Nora  Malmberg

Christopher  Lin

Julia  Forssell

Evelina  Bingmark

David  Jansson

Tove  Henning

Emil  Källqvist

Frånvarande:

*  Josef  Segerlund

*  Frida  Wallentheim

Protokoll

i1 Mötets  öppnande
Theo  förklarade  mötet  öppnat  kl. 17:32.

g2 Tillägg  av  övriga  punkter

Inga  övriga  punkter  lades  till i styrelsemötet.

g3 Ciodkännande  av  föredragningslistan

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  föredragningsIistan.

g4  Ciodkännande  av  föregående  mötes  styrelseprotokoll

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  föregående  mötes  styrelseprotokoll  från  2019-0211.

g5 Beslut  fattade  per  capsulam

Inga  beslut  fattade  per  capsulam.

g6 Ciodkännande  av  beslutsliggare

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  beslutsliggaren  för  VT19.
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i7  Val  av  justerare
Styrelsen  beslutade:

Att  välja  Theo  Ortengren  och  Emil  Källqvist  till justerare.

i8  Ciodkännande  av närvaro-  och  yttranderätt
Inga  godkännande  av närvaro-  och  yttranderätt.

i9  Tempen  på UCi

UG har  haft  sitt  andra  möte  för  terminen.  De diskuterade  kring  ett  eventuellt  nytt

projekt  inom  Internationella  utskottet  och  UG fick  ge sina  åsikter  på det.  Vidare

pratade  UG mycket  om miljömässig  hållbarhet,  vilket  drivs  som  en utredning  i

styrelsen  och  togs  därför  upp  som  en punkt.

g10  Tempen  på  Kontaktdagarna

Julia  F och  Nora  berättade  att  projektledarna  Emma  och  Julia  M har  varit  i Lund  och

besökte  EEE-dagarna  för  att  få inspiration  till Kontaktdagarna  2019.  Kommande  för

Kontaktdagarna  är även  att  intervjuerna  för  projektgruppen  börjar  denna  vecka  samt

att  de har  planerat  in en överlämningshelg  med  föregående  projektgrupp.

j11 Tempen  på  ansvarsområden

Theo  (Ordförande)  -  Theo  berättade  att  han  har  arbetat  med  Studentsamverkan,

vilket  är  ett  möte  som  äger  rum  två  gånger  per  termin  med  personer  som  har  centrala

roller  inom  universitetet  och  representanterna  från  kårerna  och  nationerna.  Vidare  så

har  han  haft  möte  med  SEB  och  UE-Jammar.

Julia  (Vice  ordförande)  -  Julia  har  haft  möte  med  eventutskottet  inför  P3-gasquen

som  ägde  rum  i helgen.  Vidare  har  hon  varit  på representation  i Linköping  på bal med

Nora,  haft  möte  med  SEB  och  arbetat  en del med  den  aktuella  budgetrevideringen

som  kommer  som  punkt.

Christopher  (Vice  ordförande  med  utbildningsansvar)  -  Christopher  har  varit  på

Ekonomikums  intendenturstyrelsemöte  och  arbetat  med  planeringen  inför  firandet  av

kårstatus  som  ägde  rum  20 februari.  Vidare  har  han  även  hafi  möte  med  Strategiska

utbildningsrådet,  Hållbarhetsgruppen  och  ett  möte  med  Studentsamverkan.

NOra  (Vice  ordförande  med  näringslivsansvar)  -  Nora  berättade  att  hon  har  varit  på

representation  i Linköping  på bal  tillsammans  med  Julia.  Hon  har  även  haft  möte  med

Finansutskottet  och  NäringsIivsutskottet  inför  Equal  March,  samt  möte  med

Företagsgruppen.  Vidare  har  hon  besökt  Uppsala  Business  Meeting  tillsammans

med  David  och  Julia  M.

TOVe  (Skattmästare)  -  Tove  berättade  att hon  har  betalat  ut löner  och  har

tillsammans  med  Maria  arbetat  med  löpande  bokföring.  Utöver  det  har  hon  deltagit

på utredningar  och  jobbat  med  övrigt  arbete  inom  skattmästeriet.

Emil  (Alumniansvar)  -  Emil  berättade  att han  har  haft  Tortlöpande  diskussioner  med

Andreas  om alumnimiddagen  och  att  planeringen  inför  den  middagen  är i full  gång.
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g12 Tempen  på  Kårsamverkan  och  USMOS

Theo  och  Christopher  berättade  att de hade  möte  med  Kårsamverkan  22 februari  där

det  diskuterades  om Kårsamverkans  Framtid  och hur  det  kan komma  se ut med  en

eventuellt  deltidsarvoderad  samordnare  i framtiden.

USMOS  har  inte  sammanträtt  sen senaste  styrelsemöte.

g13 Tempen  på  utredningar/projekt
Styrelseutredningar:

Alumninätverket  -  Projektgruppen  har  kommit  igång  med  sitt  arbete.  De har  satt  upp

ett ramverk  och delat  upp  arbetsområden.

Betallösning  -  Arbetet  har  börjat  och  de har  haft  kontakt  med  andra  föreningen  och

företag.  Vidare  har  de även  gjort  en tidsplan.

Föreningens  riskaptit  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

Personval  av styrelsen  -  Gruppen  har haft  ett  väldigt  givande  möte,  de har  haft

fortsatt  planering.

Hållbara  investeringar  -  De har  haft  möte  och  gått  igenom  syfte  och  mål med

utredningen.  De kom  fram  till att det  kommer  vara  en granskande  utredning.

lnternationalisering  -  Gruppen  meddelade  att de har  kommit  igång  bra, de har  satt

upp ett syfte  med  utredningen

Kontaktdagarna  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

KÅR19  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

Miljömässig  hållbarhet  -  Projektgruppen  hade  sitt  första  möte  för  terminen  och  de

gjorde  en utvärdering  på vad  tidigare  projektgrupp  har  hunnit  med hittills.

Projektgruppen  har  även  satt  mål för  terminen  och lagt  upp en tidsplan.  Vidare  togs

även  utredningen  upp som  punkt  på UG-mötet  18 februari  där  utskottsgruppen  fick

utvärdera  sina  egna  verksamheter  utifrån  ett miljömässigt  perspektiv.

Reversen  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

Skattmästeriet  -  Gruppen  har  haft  möte,  utredningen  kommer  som  en punkt.

Stadgeutredning  -  Projektgruppen  ska boka  in ett möte  då deras  tidsplan  för

utredningen  börjar  nu.

Verksamhetsgranskning  -  Kommer  som  punkt  på ett kommande  styrelsemöte.

Styrelseprojekt:

Föreningsstämmor  -  Projel«tgruppen  arbetar  på löpande  med  planeringen  inför

stämman,  utöver  det  hade  de inget  att rapportera.

Medlemsundersökning  - Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

Stormöten  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

UE Jammar  -  Projektgruppen  har  haft  möte  med  en ansökande  till projektledare  för

UE jammar.  Utöver  det  har  de planerat  inför  kommande  spelningar.

Jj14 Tempen  på  UEAM

Nuvarande  går  föreningens  aktieportfölj  väldigt  bra och bättre  än index.  Gruppen  har

även  kommit  igång  bra. Planen  är nu att UEAM  ska besöka  nästkommande

styrelsemöte.

j15  Arvodera  skattmästare

David,  Tove  och  Julia  (projektgruppen  för utredningen)  presenterade  punkten  och

projektgruppen  fick  lämna  kommentarer  på materialet.  Däreffer  fick  också  styrelsen

ställa  frågor  på materialet  följt  av en diskussion  inom  styrelsen  huruvida  en
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arvodering  av skattmästare  kan komma  att se ut. Styrelsen  gav  medskick  till

projektgruppen  som  ska  fortsätta  att arbeta  med  utredningen  om att arvodera  en

skattmästare.

j16  Sommarkursstipendiet

Christopher  presenterade  punkten  med  syfte  att styrelsen  ska  fastställa  beloppet  som

ska betalas  ut innan  sommarkursstipendiet  utdelas.  Styrelsen  fick  ställa  frågor  på

materialet  och sedan  fördes  en diskussion  vilket  belopp  som  ska  fastställas.

Styrelsen  beslutade:

Att  fastställa  beloppet  på sommarkursstipendiet  till 30 000 kronor.

g17 Budgetrevidering

Julia,  Theo  och  Tove  sitter  som  projektgrupp  och presenterade  punkten.  Styrelsen

fick  ställa  frågor  på materialet  och därefter  fick  alla styrelsemedlemmar  ge sina

åsikter  på den  föreslagna  budgetrevideringen.  Dessa  synpunkter  kommer

projektgruppen  ta med  sig i sitt  fortsatta  arbete.

g18 Kontaktdagarnas  samarbete  med  Uppsala  Systemvetare

Punkten  presenterades  av Theo  och Nora,  och  styrelsen  fick  till en början  ställa

frågor  på materialet.  Därefter  pratade  styrelsen  om hur  ett eventuellt  samarbete  med

Uppsala  Systemvetare  skulle  kunna  utformas  på bästa  sätt.  Det  som  diskuterades

tog Theo  och Nora  med  sig som  medskick  inför  ett kommande  möte  med  Uppsala

Systemvetare.

i19  Styrelserådgivare
Theo  presenterade  punkten  och  dess  syfte.  Styrelserådgivare  skulle  bestå  av seniora

UE-styrelsemedlemmar  och  finnas  till för  att ge råd och hjälpa  sittande  styrelse.

Styrelsen  fick  ställa  frågor  på materialet,  följt  av att de fick  ge sina  åsikter  generellt  på

punkten  och  även  ge medskick  till Theo  för  fortsatt  arbete.

j20  Tid  för  nästa  styrelsemöte

Nästa  styrelsemöte  är 2019-03-11  kl. 17:25.

g21 Mötet  avslutades

Theo  förklarade  styrelsemötet  avslutat  kl. 23:00.

E.B. E.K. "r.ö.



Vid  protokollet:
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