
U PPSALAE  KO  N O M ER  N A

Föreningen  Uppsalaekonomerna  -  Styrelsemöte

Datum:  2019-04-08  till 2019-04-09
Tid:  17:31-  OO:O1
Plats:  KPMG  Arenan
Närvarande:

@ Theo  Örtengren

*  Nora  Ma!mberg

*  Christopher  Lin

*  Julia  Forssell

*  Evelina  Bingmark

*  David  Jansson

*  Tove  Henning

*  Josef  Segerlund

*  Frida  Wallentheim

* Anders Gombrii (närvarande under Fffi 16)
* Anna Eriksson (närvarande under fl 16)

Närvarande:

@ Emil  Källqvist

*  Frida  Wallentheim

Protokoll

jl  Mötets  öppnande
Theo  förklarade  mötet  öppnat  kl. 17:31.

g2 Tillägg  av  övriga  punkter
Inga övriga  punkter  lades  ti)).

g3 Godkännande  av  föredragningslistan
Styrelsen  beslutade:
Att  godkänna  föredragningslistan  med  föreslagna  ändringar.

g4  Godkännande  av  föregående  mötes  styrelseprotokoll
Styrelsen  beslutade:
Att  godkänna  föregående  mötes  styrelseprotokoll  från  2019-04-04.
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g5 Beslut  fattade  per  capsulam  o

Styrelsen  beslutade:

Att  bordlägga  samtliga  besluten  per-capsulam.

g6 Godkännande  av  beslutsliggare

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  beslutsliggaren  för VT19.

i7  Val  av  justerare

Styrelsen  beslutade:

Att  välja  Christopher  Lin och Tove  Henning  till justerare.

g8 Godkännande  av  närvaro-  och  yttranderätt

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  närvaro-  och yttranderätt  för  Anders  Gombrii  under e3 16.

Att  godkänna  närvaro-  och yttranderätt  För Anna  Eriksson  under  q 16.

g9 Tempen  på UCI

På UG-mötet  fick  alla testa  nya betallösningar  för  att ge inputs  till utredningsgruppen

för "Betallösningar".  UG diskuterade  även  vilka  delar  en vill ta med från workshopsen

i Lund.  Det  kommer  bland  annat  diskuteras  vidare  hur  en kan uppdatera  våra

uppstartsmöten  samt  hur vi ska forma  ett "avslutningsmöte"  för att tydliggöra  vad en

förväntas  göra  efter  projektets  slut. Utskotten  har  även  för  första  gången  haft  ett

gemensamt  podioformulär  för  tillsättningsperiod  #3 vilket  ska utvärderas  på nästa

UG-möte  om det  är något  som ska fortsättas  med.

g10 Tempen  på Kontaktdagarna

Julia  F berättade  att Kontaktdagarna  nu är i fufl gång.  På förra  stormötet  fick  alla

grupper  presentera  sina målsättningar  för  respektive  grupp.  Nu har även  alla grupper

gjort  sin  egen  budget  utifrån  Emmas  budget.  Förra  veckan  hade  även  Julia  F och

Emma  ett möte  där  de gick  igenom  rapportering  av studiecirklar  samt  bestämde

datum  Tör eventet  Grill & Chill.

Nora  berättade  att Företagsgruppen  har kommit  igång  och haft "spurtvecka".  Nora

berättade  att första  avtalet  är signerat  och fler  företag  är i princip  klara  för  mässan.

Julia  M och Nora  har hafi  möte  och kommit  fram  till hur Företagsgruppen  ska

använda  sig av Podio.

gll  Tempen  på  ansvarsområden

Theo  (Ordförande)  -  Theo  har genomfört  många  Walk  and Talk, vilket  har  varit

väldigt  lyckat.  Vidare  har Theo  arbetat  med  Kårsamverkans  framtid  och det sociala

eventet  med kårer  och nationer  som  är nu på onsdag.  Theo  har ägnat  mycket tid åt

utredningen  om Reversens  framtid.  Ett svar  på nationernas  tankar  om

Uppsalainsparken  har skickats  till Kuratorskonventet  och  Theo  var  på presentationen

av  kår och nationsutredningen.  Slutligen  har Theo  upprattat  kontakt  med  ett bolag  för

samarbete  kring  merchprodukter.

Julia  (Vice  ordförande)  -  Julia  har haft generalintervjuer  tillsammans  med Nora  och

Välkomstutskottet.  Generalerna  för HT19  är nu tillsatta  och på onsdag  kommer
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generalerna  att avslöjas.  Julia  har  även  haft  sitt andra  Mål-  & utvecklingsmöte  vilket
var  väldigt  lyckat.  Julia  har  också  förberett  inför  tillsättningsperiod  #3 och  gjort
iordning  ett Podioformulär  för  "spontanansökan"  för  att en ska kunna  skicka  in en
intresseanmälan  för  att  engagera  sig. Sen har  en del  förberedelser  genomförts  inför
Midterm  kick-offs  som  hålls  denna  och  nästa  vecka.  En del arbete  kring
överlämningsdokument  för  nästa  vice  ordförande  har  skett.  Utöver  det  har  det  varit
representation  i form  av lnstitutionsmiddagen.

Christopher  (Vice  ordförande  med  utbildningsansvar)  -  Christopher  berättade  att
han har  varit  på ett  seminarium  om kursrapporter  där  man  presenterade  hur  olika
fakulteter  och institutioner  jobbar  med  kursrapporter  samt  vad  man  kan ta med  sig.
Christopher  har  även  varit  på presentationen  av Kår-  och nationsutredningen.  Utöver
det  har  Christopher  gått  på Walk  and Talk  med  samtliga  kontaktpersoner.
Tillsammans  med  ordföranderiet  har  han anordnat  Ordföranderisittningen  för  gamla
ordföranderister.  Han  har  också  ordnat  lnstitutionsmiddagen  som  blev  väldigt  lyckat.
Slutligen  har  han haft  möte  med  Strategiska  utbildningsrådet  där  man  har  diskuterat
det  reviderade  förslaget  på kursstrukturen  på FEK.

Nora  (Vice  ordförande  med  näringslivsansvar)  -  Nora  berättade  att hon  har  haft
generalintervjuer,  haft  många  walk  and  talks  och bollat  mycket  med  företagsgruppen.
Nora  berättade  att hon har  varit  på Institutionsmiddag  med  resten  av styrelsen,  träffat
gamla  ordföranderister  på den  årliga  ordföranderimiddagen  samt  varit  på Uppsala
Studentkårs  Råbiff  med  Julia.

Tove  (Skattmästare)  -  Tove  berättade  att inget  särskilt  har  hänt  men  att hennes
arbete  går  bra.

Emil  (Alumniansvar)  -  Emil  har  meddelat  att han har  representerat
Uppsalaekonomerna  under  årets  upplaga  av Alumnimiddagen  och  att middagen  blev
lyckad.

g12 Tempen  på Kårsamverkarb  och  USMOS
Kårsamverkan  har  kallat  till Valmötet  2019  då de flesta  studentrepresentantuppdrag
centralt  väljs.  Dessutom  har  Kårsamverkan  fått  in många  bidrag  för  en ny standar.
Nästa  helg  har  Kårsamverkan  internat  på Gotland  där  mycket  om Kårsamverkans
framtid  ska  bestämmas.

USMOS  har  inget  nytt  att rapportera.

fiJ3 Tempen  på utredningar/pyojekt
Styrelseutredningar:

Alumninätverket  -  Projektgruppen  har  arbetat  på bra och  punkt  kommer  till nästa
möte.

Betallösning  -  Kommer  som  punkt.
Föreningens  riskaptit  -  Projektgruppen  har  haft  möte  och  påbörjat  sitt  arbete.
Personval  av styrelsen  -  Sammanställning  ligger  uppe  på Podio  och utredningen
avslutas.

Hållbara  investeringar  -  Projektgruppen  har  haft  möte  och påbörjat  sitt arbete.
lnternationalisering  -  Projektgruppen  har  haft  möte  efter  att Sophia  Bragd  var  på l-
forum  där  projektgruppen  fick  med  nya perspektiv.  Det  kommer  föras  en diskussion
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på nästa  UG-möte  för  att bygga  på materialet  Thom sedan  kommer  presenteras  för

styrelsen  under  våren.

Kontaktdagarna  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

KÅR19  -  Kommer  som  punkt.

Miljömässig  hållbarhet  -  Projektgruppen  ska ha möte  och fortsätta  skriva  på utkastet

till Föreningen  Uppsalaekonomernas  miljöpolicy.

Reversen  -  Kommer  som  punkt.

Skattmästeriet  -  StadgeTörslag  kommer  som punkt.

Stadgeutredning  -  Punkt  kommer.  Alla  stadgar  har  på ett eller  annat  sätt  behandlats

och  ska  under  mötet  idag,  8/4,  klubbas  igenom.

Verksamhetsgranskning  -  Projektgruppen  har  haft  möte  med  Amina,  Frida  och Frida

för  att prata  om hur  utredningen  kan ta hjälp  av dem,  framför  allt  inför  nästan  termin

då alla  de tre sitter  med  i höstens  UG.  Evelina  och Nora  ska  ha ytterligare  möte

under  tisdagen.  Utredningen  går  framåt!

Styrelseprojekt:

Föreningsstämmor  -  Arbetet  rullar  på bra och kallelsen  kommer  att komma  upp.

Medlemsundersökning  -  MedIemsundersökningen  är i full gång,  vi har  fått  in en hel

del svar  och under  veckan  står  förtroendevalda  i Lokstallarna  och  marknadsför.

Stormöten  -  Projektgruppen  hade  inget  att rapportera.

UE Jammar  -  UE Jammar  har  kommit  med  två förslag  på inköp  och  gör  sig redo  för

vårbal.  Diskussion  förs  kring  om vi ska  fortsätta  med  Jamsessions.

g14  Ternpen  på  UEAM

Frida  har  meddelat  att hon har  besökt  ett UEAM-möte  och att det  var  mycket  lyckat.

UEAM  ställde  mycket  frågor  kring  styrelsens  och UEAMs  relation.  UEAM  kommer  ha

ett event  med  VERA  inom  en snar  framtid.

j15  Stadgar

Nora  presenterade  punkten  och styrelsen  förde  en diskussion  kring  samtliga

propositioner  som  är uppe  för  första  och andra  läsningen  till kommande

föreningsstämma.

Styrelsen  beslutade:

Att  fastställa  propositionerna  för  första  läsning  till vårstämman  2019.

Attfastställa  yrkandena  till propositionerna  HT2018  som  är uppe  för  andra  läsning  till

vårstämman  2019.

Att  fastställa  yrkandena  till de redaktionella  ändringarna  för  läsning  till vårstämman

2019.

gTh6 Stud:ebevakning

Christopher  presenterade  punkten  och  medföljande  material  med  syfte  att utreda

kring  Uppsalaekonomernas  studiebevakning;  hur  den är strukturerad  och hur

ansvarsfördelningen  ser  ut idag.  Anders  och Anna  från  Uppsalaekonomernas

utbildningsutskott  besökte  styrelsemötet  för  att svara  på Trågor  från  styrelsen  samt  ge

sina  åsikter  kring  en eventuell  omstrukturering.  Därefter  lämnade  Anders  och  Anna

rummet  och  styrelsen  förde  en diskussion  kring  Uppsalaekonomernas

studiebevakning.
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j17  Avtal  med  Uppsala  System*etare
Nora och Theo presenterade  punkten  och  styrelsen  fick  ställa  frågor  på materialet.
Styrelsen  förde  en diskussion  hur  avtalet  med  Uppsala  Systemvetare  inför
Kontaktdagarna  2019  bör  se ut.

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  samarbetsavtalet  med Uppsala  Systemvetare  inför  Kontaktdagarna
2019.

g18 Kår19

Theo  och  Christopher  presenterade  punkten  och styrelsen  gav  sina  medskick  till
projektgruppen  Tör utredningen  Kår19.  Utredningen  avslutades  och materialet  läggs
till handlingarna,  det  vill säga  föreningens  intranät  Podio.

j19  Betallösning

Projektgruppen  för utredningen  presenterade  punkten med  syfte att  minska  våra
försäljningskostnader  samt hitta ett system som  underlättar  för  skattmästeriets
arbete. Styrelsen diskuterade  de olika förslagen  och  gav  sina  medskick  till
projektgruppen.

j20  Semesteransökan

Styrelsen började  med  att ställa frågor  på materialet  för  att sedan  diskutera  kring
semesteransökan  för Christopher  Lin, Julia  Forssell  och  Nora  Malmberg.  Styrelsen
tog en semesteransökan  i taget. Christopher,  Julia  och  Nora  förklarade  sig jäva
under  sin egen  semesteransökan.  De tre var  med  i beslutet  på de andra  tvås
semesteransökningar.

Styrelsen  beslutade:

Att  bevilja  Christopher  Lin ledighet  för  2-3/5  201 9.
Att  bevilja  Julia  Forssell  ledighet  för  2/5 2019.
Att  bevilja  Nora  Malmberg  ledighet  för  2/5  2019.

g?9 Kaflefse  till  stämrna

David  presenterade  punkten  och styrelsen  diskuterade  vilka  förändringar  som  bör
göras  på kallelsen  till vårstämman  2019.

Styrelsen  beslutade:

Attgodkänna  kallelsen  till vårstämman  2019  med  föreslagna  ändringar.

g20 Tid  för  riästa  styrelsemöte
Nästa  styrelsemöte  är 2019-0417  kl. os.oo.

j2Th Mötet  avslutades

Theo  förklarade  styrelsemötet  avslutat  2019-04-09  kl. OO:Ol
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Christopher  Lin

Justerare

Vid  protokollet:

Evelina  Bingmark

Sekreterare

Tove  Hen

Justera're
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