












                                     Stadgeutredning 
Färdigställt: 2020-11-02 

För: Beslut/Diskussion/Information  
 
 

STADGEUTREDNING 
Projektgrupp: Amina Duderija, Olivia Andersson 
 

Stadgeändringar 
 
Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas 
Höststämma 2020 
 
Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar hur verksamheten ska bedrivas; det 
är därför viktigt att det som finns reglerat i stadgarna överensstämmer med hur det 
praktiska arbetet i föreningen faktiskt genomförs. Eftersom föreningen ständigt 
utvecklas behöver även stadgarna ses över, därför bedriver styrelsen en 
stadgeutredning en gång per år, där stadgarna grundligt gås igenom med syftet 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 en 
proposition är uppe för första eller andra läsning. Den andra läsningen av 
propositioner som godkänns kommer att införas i stadgarna, medan den första 
läsningen av propositioner som godkänns kommer att behöva läsas upp på ordinarie 
föreningsstämman vårterminen 2021 för att godkännas. Förslag på redaktionella 
ändringar behöver godkännas på en ordinarie föreningsstämma enligt lydelsen i 
kapitel 18 § 2. Redaktionella ändringar som godkänns under höststämman 2020 
kommer därmed att införas i stadgarna. Vi vill betona att dessa ändringar är förslag 
från styrelsen, och att det är upp till stämman att gå till beslut. 
 
Föreningen Uppsalaekonomernas Styrelse, 
 
Erik Baehre, Lisa Fälth, Vilhelm Westberg, Olivia Andersson, Emi Holmberg, Svea 
Johansson, Alma Ahlrik, Amina Duderija, Caroline Montenius, Frida Karlsson 
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Redaktionella ändringar HT2020 
 
Redaktionell ändring 1 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Det fattas ett bindestreck i ordet “icke-facklig”. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 1 Allmänna stadganden 
 
§4 Obundenhet 
 
Föreningen är både partipolitiskt och religiöst obunden, samt icke-facklig. 
Föreningen har dock möjlighet att uttala sin åsikt i utbildningsrelaterade 
frågor. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 1 HT2020. 
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Redaktionell ändring 2 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Lydelsen “titeln hedersmedlem” upplevs som mer korrekt än “titel till 
hedersmedlem”. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 2 Medlemmar 
 
§2 Hedersmedlem 
 
En person som anses förtjänt av titeln titel till hedersmedlem utses av 
föreningsstämman genom en proposition eller motion. 
 
Hedersmedlemmar är befriade från eventuell medlemsavgift. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 2 HT2020. 
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Redaktionell ändring 3 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Ändring av meningens subjekt och objekt för att meningen ska bli en tydligare 
del av paragrafen samt förtydliga att revisorn är vald av stämman. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 3 Organisation 
 
§1 Verksamhetsfördelning 
 
Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: 
 
a) Föreningsstämman 
b) Styrelsen 
c) Ordföranderiet 
d) Strategiska utbildningsrådet 
e) Utskottsgruppen 
f) Utbildningsutskottet 
g) Företagsgruppen 
h) Valberedningen 
 
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 i första hand ett organ för informationsdelning för 
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt föreningens reglemente. 
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Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller 
utbildningsfrågor och studiebevakning. 
 
Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens 
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding-syfte. 
 
Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till föreningsstämman. 
 
Revisorerna granskar fFöreningens verksamhet granskas av stämman vald 
revisor. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 3 HT2020. 
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Redaktionell ändring 4 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Förtydligande om att samtliga reglementen utformas och ändras av styrelsen. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 4 Reglemente 
 
§2 Ändring av reglemente 
 
Föreningen Uppsalaekonomernas reglementen utformas av styrelsen och 
ändras genom styrelsebeslut. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 4 HT2020. 
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Redaktionell ändring 5 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Meningen har förenklats för att underlätta läsning. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§7 Kallelse 
 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska ske senast 14 dagar i förväg. 
Kallelsen anslås i föreningens lokal, på föreningens hemsida samt på 
föreningens anslagstavlor på Ekonomikum och ska hållas uppdaterad. 
Kallelsen ska innehålla föredragningslista för föreningsstämman, samt 
kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter, motioner och 
propositioner. Kallelsen ska kompletteras med motioner och propositioner 
senast 7 dagar innan föreningsstämman. 
 
Till höststämman ska även föregående verksamhetsårs revisionsberättelse för 
föregående verksamhetsår, verksamhetsberättelse för föregående 
verksamhetsår, resultaträkning och balansräkning för föregående 
verksamhetsår bifogas i kallelsen. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 5 HT2020. 
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Redaktionell ändring 6 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Ordningen i paragraf 15 har ändrats till den faktiska ordningsföljden som 
efterföljs på stämman. Förtydliga att redaktör för Reversen ska väljas in och att 
Reversens redaktion inte är ett utskott. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§15 Vårstämma 
 
Vid föreningens vårstämma åligger det stämman att: 
a) välja revisor 
a) b) välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, 
vice ordförande med utbildningsansvar 
b) c) välja skattmästare 
c) d) välja sekreterare 
d) e) välja vice ordföranden till föreningens utskott. 
e) välja revisor 
f) välja vice skattmästare 
g) välja vice ordförande i valberedningen 
h) välja valberedningsledamot 
i) välja intendent 
j) välja vice ordförande i marknadsföringsgruppen 
k) välja redaktör för Reversen 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 6 HT2020. 
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Redaktionell ändring 7 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Ordningen i paragraf 16 har ändrats till den faktiska ordningsföljden som 
efterföljs på stämman. Förtydliga att redaktör för Reversen ska väljas in och att 
Reversens redaktion inte är ett utskott. 
 
Angående meningen “Antalet platser att välja styrs av utskottsbeskrivningen 
enligt kapitel 9” anser styrelsen att den är överflödig, då stämman alltid väljer 
in en vice till varje utskott (förutsatt att det finns nominerade kandidater). 
Eftersom antal utskott dessutom regleras i reglementet är denna mening inte 
heller relevant i stadgarna. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§16 Höststämma 
 
Vid föreningens höststämma åligger det stämman att: 
 
a) granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
b) behandla revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår 
c) fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår 
d) besluta om disposition av överskott eller täckande underskott 
e) pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för föregående verksamhetsår 
avseende deras förvaltning. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej 
rösträtt i denna fråga 
a) f) välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 §2 
b) g) välja sekreterare 
c) h) välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja 
styrs av utskottsbeskrivningen enligt kapitel 9. 
d) granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
e) behandla revisionsberättelsen för föregående år 
f) fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår 
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g) besluta om disposition av överskott eller täckande underskott 
h) pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för föregående verksamhetsår 
avseende deras förvaltning. 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 vice ordförande i marknadsföringsgruppen 
n) välja redaktör för Reversen 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 7 HT2020.   
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Redaktionell ändring 8 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Majoritet innebär att mer än hälften av de röstberättigade medlemmarna röstar 
för ett förslag. För denna lydelse är det därför ordet “bifall” som är korrekt. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§18 Misstroendeförklaring 
 
Misstroendeförklaring gentemot personer som innehar en förtroendepost inom 
föreningen träder i kraft om motion eller proposition som tagits med på en till 
kallelsen bifogad föredragningslista får bifall majoritet av 2/3 av stämmans 
röstberättigade medlemmar. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 8 HT2020. 
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Redaktionell ändring 9 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Majoritet innebär att mer än hälften av de röstberättigade medlemmarna röstar 
för ett förslag. För denna lydelse är det därför ordet “bifall” som är korrekt. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§19 Bordläggning 
 
För bifall av bordläggning av ärende som tagits med på en till kallelsen bifogad 
föredragningslista, krävs 2/3 bifall majoritet av stämmans röstberättigade 
medlemmar. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 9 HT2020. 
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Redaktionell ändring 10 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
På första raden är den nuvarande lydelsen utskotts-ordförande, här vill 
styrelsen ta bort bindestrecket och lägga till ett mellanslag, då meningen syftar 
syftar på ett utskotts ordförande och inte en utskottsordförande. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 9 Utskott 

 
§7 Fyllnadsval 
 
Om misstroendeförklaring gentemot ett utskotts- ordförande bifallits på 
föreningsstämman eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under 
pågående mandatperiod tillträder vice utskottsordförande i dess ställe. Om vice 
utskottsordförande ej vill inträda i utskottsordförandes ställe sker fyllnadsval 
vid ordinarie eller extra föreningsstämma. 
 
Om misstroendeförklaring gentemot 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 redaktionell ändring 10 HT2020. 
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Redaktionell ändring 11 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Ordet “branding” är felstavat. Det saknas ett bindestreck i “employer 
branding-syfte”. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 11 Företagsgruppen 

 
§1 Definition 

 
Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens 
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer brandning-syfte. 

 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 11 HT2020. 
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Redaktionell ändring 12 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
“Vice ordförande” är felstavat. Bokstaven “s” i slutet av ordet “styrelsen” ska tas 
bort. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 11 Företagsgruppen 

 
§3 Företagsgruppens sammansättning  

 
Företagsgruppen består av vice ordförande med näringslivsansvar, 
kontaktpersoner för föreningens samarbetspartners och andra, av styrelsen 
utsedda, företagsgruppsmedlemmar.  
 
Vid frånvaro av föreningens vice vide ordförande med näringslivsansvar 
delegeras ansvar samt befogenheter till av styrelsens vald ersättare.  
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 12 HT2020. 
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Redaktionell ändring 13 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Det saknas ett “s” i valberedningens ordförande på första raden i första stycket. 
Sedan vill styrelsen ta bort ett bindestreck på första raden i andra stycket där 
det nu står misstroende-förklaring. Detta är ett ord som inte skrivs med 
bindestreck. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 13 Valberedningen 
 
§6 Fyllnadsval 
 
Om misstroendeförklaring gentemot valberedningens ordförande bifallits på 
föreningsstämmans eller om personen väljer att avsäga sig sitt åtagande under 
pågående mandatperiod tillträder valberedningens vice ordförande i dess 
ställe. Om vice ordförande ej vill inträda i ordförandes ställe sker fyllnadsval 
vid ordinarie eller extra föreningsstämma. 
 
Om misstroende förklaring gentemot valberedningens vice ordförande, eller 
valberedningsledamoten, 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 redaktionell ändring 13 HT2020. 
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Redaktionell ändring 14 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
“Angivna” är fel ordval, ordet “avgivna” är korrekt i sammanhanget. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 17 Ändring av dessa stadgar 

 
§2 Redaktionell ändring 

 
För redaktionell ändring av dessa stadgar krävs beslut på en ordinarie 
föreningsstämma. Med redaktionell ändring avses ändring som ej anses ändra 
innebörden av en lydelse. Sådant beslut kräver bifall av minst ¾ av avgivna 
angivna röster. Förslag om redaktionell ändring ska vara angivet i 
föredragningslistan. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner redaktionell ändring 14 HT2020. 
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Propositioner för andra läsning HT2020 
 
Proposition 1 VT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Under höststämman HT19 beslutades det om att stödmedlemmar ska få söka 
förtroendevald, med undantag för posterna ordförande, vice ordförande med 
utbildningsansvar och utbildningsutskottet. Anledningen till detta är att dessa 
poster är utbildningsrelaterade och arbetar med föreningens studiebevakning, 
således anses studenter som ej studerar ekonomirelaterade studier inte på 
bästa sätt kunna utföra arbetet gällande föreningens studiebevakning. 
Eftersom posten som skattmästare kommer att vara heltidsarvoderad från och 
med HT20, samt förvalta föreningens ekonomi, anser styrelsen att även denna 
post endast bör kunna sökas av ordinarie medlemmar vars utbildning är 
ekonomirelaterad. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§12 Valbara personer till stämma 
 
Valbara personer till sökbara poster, beskrivna under kapitel 5 §15 och §16 med 
undantag §15 e/, är ordinarie medlemmar och stödmedlemmar i Föreningen 
Uppsalaekonomerna.  
 
Stödmedlemmar är berättigade att söka poster beskrivna under kapitel 5 §15 
och 5 §16 med undantag för ordförande, vice ordförande med 
utbildningsansvar, och utbildningsutskottet och skattmästare. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner andra läsningen av Proposition 1 VT2020. 
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Proposition 2 VT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen anser att den arvoderingsnivån som finns i föreningen idag ska 
motsvara CSN-bidraget, som i sin tur baseras på fyra veckors studiemedel. I 
nuläget är stadgan baserad på att en arbetsmånad är 8,63 procent längre än 
dessa 28 dagar exklusive skottår. Styrelsen menar att en heltidsarvoderad 
förtroendevald ska erhålla lika stort arvode som en studerande, vilket innebär 
att stadgan i sin nuvarande form strider mot detta. Denna beräkning är 
samtidigt överflödig i stadgarna. Därmed yrkar styrelsen på att ta bort 
beräkningen av vad en månads studiemedel innebär från stadgarna. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 15 Arvoderingar 
 
§12 Arvoderingens storlek för heltidsarvoderade 
 
Den månatliga utbetalningen som mottages av den heltidsarvoderade ska efter 
skatt och avgifter motsvara en månads* studiemedel (bidrag + lån) från CSN. 
 
*En månads studiemedel motsvarar 108,63 procent av fyra veckors 
studiemedel, beräknat utifrån att en genomsnittlig månad, exklusive skottår, är 
8,63 procent längre än fyra veckor. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner andra läsningen av Proposition 2 VT2020. 
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Propositioner för första läsning HT2020 
 
Proposition 1 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
I dagsläget är föreningens engelska namn Uppsala Business & Economics 
Student Association. Detta namn används mycket sällan, då föreningen i 
vardagligt tal brukar refereras till som endast “Uppsalaekonomerna”, på såväl 
engelska som svenska. Det nuvarande engelska namnet går dessutom inte att 
koppla till varumärket Uppsalaekonomerna på något nämnvärt sätt, vilket kan 
ge upphov till förvirring vid kontakt med såväl engelsktalande medlemmar 
som intressenter. Det engelska namnet innefattar dessutom endast 
ämnesområdena företagsekonomi och nationalekonomi, medan Föreningen 
Uppsalaekonomerna också är kår för statistiska institutionen, och ämnar vara 
kår för Ekonomisk-historiska institutionen. Styrelsen anser därför att 
Föreningen Uppsalaekonomernas engelska namn bör vara 
Uppsalaekonomerna Student Association. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 1 Allmänna stadganden 

 
§1 Namn 
 
Föreningens svenska namn ska vara Föreningen Uppsalaekonomerna. 
 
Föreningens engelska namn ska vara Uppsalaekonomerna Student 
Association. Uppsala Business & Economics Student Association. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 HT2020. 
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Proposition 2 HT2020 

 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen anser att föreningens inspektor i första hand ska berättigas 
närvarorätt vid föreningsstämma. I praktiken innebär detta att inspektor 
prioriteras före stödmedlemmar om det skulle uppstå platsbrist på en 
föreningsstämma. Styrelsen menar att detta är viktigt bland annat för att 
stämman väljer inspektor samt att det är viktigt för inspektor i sin roll att vara 
rådgivande för styrelsen att vara införstådd i hur stämman fungerar. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§2 Rösträtt och motionsrätt 
 
Rösträtt och motionsrätt vid föreningsstämma tillkommer endast ordinarie 
medlemmar. 
 
Röstning får ej ske genom fullmakt. 
 
Närvarorätt berättigas i första hand ordinarie medlemmar, föreningens revisor, 
föreningens inspektor, samt kandidater till förtroendeposter, i andra hand för 
övriga medlemmar, samt i sista hand för icke-medlemmar. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 HT2020. 
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Proposition 3 HT2020 

 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen anser att kallelsen ska läggas upp med kandidaturer till aktuella 
förtroendeposter senast 14 dagar innan föreningsstämman, och sedan 
kompletteras med motkandidaturer, motioner och propositioner senast 7 dagar 
innan föreningsstämman. Styrelsen vill även förtydliga att 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
för föregående verksamhetsår ska bifogas kallelsen senast 7 dagar innan 
föreningsstämman. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§7 Kallelse 
 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska ske senast 14 dagar i förväg. 
Kallelsen anslås i föreningens lokal, på föreningens hemsida samt på 
föreningens anslagstavlor på Ekonomikum och ska hållas uppdaterad. 
Kallelsen ska innehålla föredragningslista för föreningsstämman och 
kandidaturer till aktuella förtroendeposter, samt kompletteras med 
kandidaturer till aktuella förtroendeposter, motioner och propositioner. 
Kallelsen ska kompletteras med motkandidaturer, motioner och propositioner 
senast 7 dagar innan föreningsstämman. 
 
Till höststämman ska även revisionsberättelse för föregående verksamhetsår, 
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår, resultaträkning och 
balansräkning för föregående verksamhetsår bifogas i kallelsen senast 7 dagar 
innan föreningsstämman. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 HT2020. 
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Proposition 4 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen anser att det krävs ytterligare en röstningsomgång vid lika röstetal 
vid personval innan valet går till lottning. Detta med bakgrund i att en 
ytterligare röstningsomgång är ett mer rättvist tillvägagångssätt, exempelvis 
då tre kandidater kandiderar till samma post, varav två får lika röstetal. I en 
sådan situation anser styrelsen att stämman ska genomföra ytterligare en 
röstningsomgång mellan de kandidater som fått lika röstetal. Skulle 
röstningsresultatet visa lika ännu en gång bör stämman gå till lottning. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 5 Föreningsstämma 
 
§10 Omröstning 
 
Omröstning sker öppet, via acklamation eller handuppräckning, såvida inte 
någon närvarande medlem fordrar att det ska 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 genomförs ytterligare valomgång mellan de 
kandidater med lika röstetal. Vid ytterligare lika röstetal vid personval skiljer 
lotten. Lottning genomförs av rösträknarna och observeras av observatören. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 HT2020. 
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Proposition 5 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen anser att det är onödigt att både anslå styrelseprotokoll i 
föreningslokalen och på föreningens hemsida. Dels bidrar detta till onödiga 
utskrifter och arbetsbelastning, och styrelsen anser dessutom att protokoll som 
görs tillgängliga på hemsidan inte behöver anslås på Borgen. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 6 Styrelsen 
 
§14 Protokoll 
 
Varje styrelsemöte ska protokollföras av styrelsens sekreterare och senast sju 
dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i 
föreningens lokaler samt på föreningens hemsida. 
 
Protokollet ska föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och 
reservation. Till protokollet ska även bilagor till beslut bifogas. 
 
Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 HT2020. 
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Proposition 6 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
Att utbildningsutskottet har som övergripande syfte att öka kunskapsnivån 
kan tolkas som att utbildningsutskottet ska bedriva utbildningsverksamhet 
och/eller verka för att göra utbildningen svårare. Med den nya lydelsen 
förtydligas även utbildningsutskottets syfte att ha ansvar för 
studiebevakningen. Lydelsen är direkt taget ur högskolelagen om en 
studentkårs syfte. Lydelsen “undantaget Campus Gotland” lades till för att 
Uppsalaekonomerna inte bedriver verksamhet där. 
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 9 Utskott 

 
§2 Verksamhet 
 
Utbildningsutskottet ska verka för att bevaka och förbättra ekonomirelaterade 
ämnen vid Uppsala universitetet, undantaget Campus Gotland, med det 
övergripande syftet att öka kunskapsnivå och förbättra utbildningens kvalitet 
huvudsakligt syfte att utveckla utbildningen och förutsättningarna för studier. 
 
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 6 HT2020. 
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Proposition 7 HT2020 
 
Styrelsens kommentar 
I dagsläget kan det tolkas som att valberedningens tystnadsplikt hävs gällande 
vilka som sökt och vad som sagts på intervjuerna, vilket inte stämmer. 
Styrelsen vill därför förtydliga att tystnadsplikten fortfarande gäller angående 
vilka som sökt, ansökningarnas innehåll samt vad som sagts under 
intervjuerna, men att valberedningen ska delge vilka som ämnar kandidera på 
stämman och till styrelsen.  
 
Föreslagen lydelse 
 
Kapitel 13 Valberedningen 

 
§5 Åligganden 

 
Inför val av förtroendeposter ansvarar valberedningen för urvalsprocessen 
samt att nominera lämpliga kandidater. Nomineringar till ovanstående poster 
ska 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 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 gällande Valberedningen ska delge de sökande som 
kandiderar på föreningsstämman och till styrelsen.  
 
Tillsammans med övriga förtroendevalda förväntas valberedningen sträva 
efter att delta i diverse gemensamma föreningsaktiviteter såsom 
överlämningshelg, kickoffhelg och interna utbildningar. 
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Yrkande 
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 HT2020. 
 


