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Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte 

Datum: 2021-02-22 
Tid: 17:43 – 20:33  
Plats: Arenan 
Närvarande:  

• Erik Baehre  
• Olivia Andersson 
• Vilhelm Westberg 
• Emi Holmberg 
• Lisa Fälth 
• Saga Ryttegård 
• Hanna Olai 
• Ida Åström 
• Linnéa Frizell 
• Louise Pettersson 
• Jenny Gustafson Backman (närvarande från §21) 

 
Frånvarande: 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Erik förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Tillägg av övriga punkter 
Punkterna ”Inspektor”, ”Ansvarsområde skattmästare”, ”Hangouts” och 
”Stormöte” lades till. 
 
§3 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.  
 
§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.  
 
§5 Beslut fattade per capsulam 
Per capsulam-beslutet läggs till handlingarna. 
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§6 Godkännande av beslutsliggare 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna beslutsliggaren med föreslagna ändringar.  
 
§7 Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
Att välja Erik Baehre och Linnéa Frizell till justerare. 
 
§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt  
Inga adjungeringar.  
 
§9 Tempen på UG 
Lisa berättade att UG hade haft det tredje mötet för terminen och att alla 
utredningar som ska drivas under terminen har påbörjats.  
 
§10 Tempen på Kontaktdagarna 
Vilhelm berättade att en stor del av projektgruppen nu blivit. I övrigt 
rapporterade Vidare håller Vilhelm och Lisa en löpande dialog med 
projektledarna.   
 
§11 Tempen på UEAM 
Emi berättade att UEAM har haft sitt första möte och att det har gått bra. Till 
dagens möte hade UEAM bifogat sin första rapport gällande portföljens 
utveckling som styrelsen diskuterade. Vidare undrade Emi om styrelsen hade 
några kommentarer att skicka med till projektgruppen på det material som de 
ställt upp.  
 
§12 Tempen på ansvarsområden 
Erik (Ordförande) – Erik berättade att har haft ett möte med Uppsala kommun 
gällande bidrag till studentkårer efter pandemin. Vidare rapporterade Erik att 
han och Olivia planerat och genomfört konferensen med U9, där 
Uppsalaekonomerna denna gång stod för värdskapet. I övrigt berättade han att 
han deltagit på aktiviteten med Deloitte som hölls för alla förtroendevalda under 
förra veckan.  
 
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hon har arbetat med att planera FTV-
överlämningen för de som klev av HT20, haft möte med UG och har deltagit i 
krissamverkan.  
 
Olivia (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Olivia berättade att hon arbetat 
med att ordna och genomföra U9 tillsammans med Erik under helgen, samt att 
hon har även börjat arbeta mer aktivt med arbetsmiljöfrågan mot universitetet. 
 
Vilhelm (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Vilhelm berättade att 
företagsgruppen har arbetat med att genomföra två företagsevent under förra 
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veckan och att han deltagit på både Gallery Walk med Deloitte och Amazing 
Case med EY.  
 
Emi (Skattmästare) – Emi berättade att hon har arbetat med utfall för olika 
projekt samt gått igenom föreningens konton. Vidare rapporterade hon att 
skattmästeriet genomfört den första budgetutbildningen för projektgrupper, 
något som i framtiden alltid kommer att hanteras av skattmästeriet.  
 
Hanna (Alumnansvar) – Hanna berättade att hon har framför allt arbetat med att 
få ordning på föreningens LinkedIn-grupper.  
 
Linnéa (Utbildningsansvar) – Linnéa berättade att hon arbetar med att gå 
igenom det överlämningsmaterial som lämnats till henne av Olivia angående 
det fokusområde på mastersstudenter som hon tilldelats. Hon har även deltagit 
på det senaste STRUT-mötet.  
 
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att hon har deltagit på UG-mötet under förra 
veckan samt försökt se till att alla i UG blir mer bekanta med hur de signerar 
digitalt.  
 
§13 Rapportering från USMOS  
Erik berättade att han tillsammans med representanter från andra kårer träffat 
systemadministratören för medlemssystemet som används av kårer och 
nationer. Detta för att se över möjligheter och kostnader för att se till att 
systemet har de funktioner som behövs och efterfrågas.  
 
 
§14 Rapportering från UUFS 
Erik berättade att nästa ordinarie sammanträdande kommer att genomföras 
imorgon. 
 
§15 Tempen på STRUT 
Olivia berättade att de har diskuterat kring hur STRUT i nuläget arbetar med 
arbetsmiljöfrågor och skapandet av en handbok för studentrepresentanter. I 
övrigt berättade hon att de hade diskuterat borttagandet av tentaarkivet på 
Uppsalaekonomernas hemsida.  
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§16 Tempen på utredningar och projekt  
Styrelseutredningar: 
Föreningens ekonomi – Projektgruppen berättade att de sett över alternativ för 
kontotyper och sparande och kommit fram till vad som att användas i 
fortsättningen.  
Föreningens miljöpåverkan – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera. 
Interna kommunikationskanaler – Projektgruppen berättade att de tillsammans 
med styrelsen har testat kommunikationskanaler och att de kommer att 
utvärdera dessa tillsammans under kommande utredningsmöte.  
Kommunikationsstrategi – Projektgruppen berättade att de har arbetat med 
benchmarking mot en liknande utredning från 2017.  
Kåransökan 2022 – Projektgruppen berättade att de har genomfört en workshop 
tillsammans med seniorskollegiet för att få idéer till ansökan. De har även börjat 
fila på olika kampanjer som kan hållas under året för att informera om 
föreningens medlemserbjudande.  
Samarbetspartners – Projektgruppen berättade att de har arbetat på att 
färdigställa ett material som kommer presenteras för styrelsen under nästa 
möte.  
Social hållbarhet – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera.  
Utveckling av skattmästeriet– Projektgruppen berättade att det inlett arbetet 
med att försöka integrera Kontaktdagarna i utvecklingen av skattmästeriet. De 
arbetar också på att hitta en digital lösning för de funktioner som idag är rosa 
och blå lappar.   
 
Styrelseprojekt: 
Föreningsstämman – Projektgruppen berättade att de kommer ha ett första 
möte under nästa vecka.  
Jubileumsfirande 2021 – Projektgruppen berättade att de har färdigställt den 
anmodan som ska skickas ut. Två projektledare för Jubileumsbalen har även 
tillsatts.  
Medlemsundersökningen – Projektgruppen berättade att de börjat diskutera 
både innehåll och marknadsföring av undersökningen.  
Mentorskapsprogrammet – Projektgruppen berättade att de fortsatt arbetet med 
det överlämningsdokument som kommer användas av de framtida 
projektledarna. De har även tillsammans med MG börjat skapa en grafisk profil.  
Stormöten – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera.  
 
 
§17 Sommarkursstipendium  
Erik presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. 
Styrelsen diskuterade sedan kring hur stor summan för stipendiet ska vara.  
 
Styrelsen beslutade: 
Att fastställa sommarkursstipendiet till 30 000 SEK för sommaren 2021. 
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§18 Innovationspott 
Erik presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. 
Styrelsen diskuterade sedan kring hur vi intresserar medlemmar till att söka 
innovationspotten.  
 
§19 Krispolicy 
Erik presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. 
Styrelsen diskuterade sedan kring de kontaktuppgifter som just nu står med i 
krispolicyn. 
 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna revideringen av Uppsalaekonomernas krispolicy med föreslagna 
ändringar.  
 
§20 Semesteransökan  
Olivia presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på den ansökan som 
hon lämnat in.  
 
Styrelsen beslutade: 
Att bevilja Olivia Andersson ledighet i enlighet med semesteransökan.  
 
 
§21 Övriga punkter 
 

A) Inspektor 

Erik presenterade punkten och informerade om att val av inspektor kommer att 
ske under vårstämman. 
 

B) Ansvarsområde skattmästare 

Emi presenterade punkten och lät styrelsen diskutera kring arbetsuppgifter i 
skattmästeriet och hur styrelsen ska utvärdera posten. Styrelsen bestämde sig 
för att se till att de dokument som specificerar skattmästarens post ska 
utvärderas och revideras vid behov.  
 

C) Hangouts 

Lisa presenterade punkten som tar avstamp i utredningen som handlar om 
interna kommunikationskanaler, där hon bad styrelsen att utvärdera veckans 
användning av plattformen Hangouts.  
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D) Stormöte 

Emi presenterade punkten som handlar om vilka ämnen som ska tas upp och i 
vilken form som stormötet ska hållas denna termin. Projektgruppen tar med sig 
de diskussioner som fördes i styrelserummet.  

 
 
§22 Tid för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är 2021-03-08 kl. 17:25.  
   
§23 Mötet avslutades 
Erik förklarade styrelsemötet avslutat.  
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Vid protokollet: 

 

_______________________ 

Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

   _______________________             ________________________                   

     Erik Baehre                                                    Linnéa Frizell 

        Justerare                      Justerare 
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Sommarkursstipendiet 

Texten nedan är kopierat från Föreningen Uppsalaekonomernas reglemente kapitel 

15. 

15. Sommarkursstipendium 

Beslut fattades av styrelsen 2016-03-10 

Stipendiets syfte 

Stipendiets syfte är att främja studieengagemang, skapa incitament för att studera 

och premiera medlemmar som uppnått goda studieresultat. Stipendiet ska finansiera 

sommarkurser vid prestigefyllda utländska universitet för medlemmar i Föreningen 

Uppsalaekonomerna. Medlen kommer att helt eller delvis finansiera kostnader för 

resa tur och retur, boende samt kursavgift för den som tilldelas stipendiet. 

Stipendiets storlek 

Beloppet med vilket stipendiet ska delas ut är ett fast belopp som bestäms av 

styrelsen före den officiella utannonseringen av stipendiet. Beloppsstorleken baseras 

på utbildningsfondportföljens storlek för att säkerställa en kontinuerlig utdelning i 

framtiden. Vid avgörandet av beloppet är de kostnader som tillkommer vid studier 

omfattande 7,5 - 15 högskolepoäng vid av styrelsen beslutat internationellt universitet 

som fungerar som fingervisning. 

Styrelsen kan besluta att dela upp stipendiet i två delbelopp där det första 

delbeloppet betalas ut innan resetillfället medan det andra delbeloppet betalas när 

det i förhand formulerade motkravet är uppfyllt. 

Krav på sökande 

Den sökande ska vid ansökningstillfället: 

● Vara ordinarie medlem i Föreningen Uppsalaekonomerna 

● Vara registrerad för studier omfattande minst 30 högskolepoäng, med syfte att ta 

en examen i ett ekonomirelaterat ämne vid Uppsala universitet. 

● Ha minst 30 avklarade högskolepoäng i ekonomirelaterade ämnen från Uppsala 

universitet vid ansökningstillfället, samt totalt 45 avklarade högskolepoäng från 

Uppsala universitet vid avresetillfället. 

Till ekonomirelaterade ämnen räknas företagsekonomi (inklusive handelsrätt), 

nationalekonomi, statistik, ekonomisk historia och kulturgeografi med inriktning 

relaterat till ekonomi. 
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Ansökningens innehåll 

Ansökan ska innehålla: 

● Ansökan till utländskt universitet inklusive valda kurser eller antagningsbesked 

● Motivationsbrev 

● Kostnadskalkyl innehållandes kostnader för resa, boende och kursavgift 

● Intyg för nuvarande studier 

● Betyg för avklarade studier 

● Förteckning över ideella studentengagemang 

Beslut 

Beslut angående beviljande av stipendium grundas i en helhetsbild av betyg, 

motivationsbrev, val av universitet, kostnadsförslag samt engagemang i 

studentorganisationer. Urval av person som tilldelas stipendium görs av 

Uppsalaekonomernas styrelse efter utlåtande från samrådsgruppen för 

ekonomprogrammet vid Uppsala universitet. Med ”val av universitet” åsyftas att den 

sökande valt ett prestigefyllt universitet som rankas högt på en eller flera erkända 

rankinglistor såsom exempelvis Financial Times Ranking. Om flera sökande valt olika 

prestigefyllda universitet rangordnar inte styrelsen universitetet mellan sig utan väljer 

då istället kandidater utifrån övriga urvalskriterier.  

Stipendiet kan maximalt ges en gång per person och kan inte delas ut till person som 

vid ansökningstillfället eller beslutstillfället är en del av Föreningen 

Uppsalaekonomernas styrelse. Styrelsen kan vid beslutstillfället välja en 

reservkandidat som erhåller stipendiet i det fall att den ordinarie ansökande väljer att 

inte utnyttja stipendiet för sommarkurs i utländskt universitet. Om både ordinarie och 

reservkandidat väljer att inte använda stipendiet betalas inte något stipendium ut. 

Styrelsens motivering 

Den sökande som beviljas stipendium kommer tillsammans med de tilldelade medlen 

få en motivering till varför stipendiet erhållits och denna motivering kommer 

tillsammans med den ansökandes namn att publiceras på Föreningen 

Uppsalaekonomernas marknadsföringskanaler. 

Motkrav från den som beviljas stipendium 

Den som beviljas stipendium från Föreningen Uppsalaekonomerna får inte använda 

de tilldelade medlen till annat än vad stipendiet är avsett till. Som motkrav för 

tilldelning av stipendiet ska stipendiaten efter fullgjord sommarkurs kunna visa upp ett 
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betygsunderlag med godkänt resultat, motsvarande de kurser denne uppgav i 

ansökan. Stipendiaten åtar sig också att skriva en reseberättelse som beskriver hur 

det var att studera vid det utländska universitetet. Denna reseberättelse kommer att 

publiceras i Föreningen Uppsalaekonomernas tidning Reversen eller i andra av 

föreningens kanaler såsom föreningens hemsida. Delar av stipendieprocessen 

tillsammans med reseberättelsen kan också komma att användas i 

marknadsföringssyfte för att sprida kunskapen om stipendiet i kommande 

utdelningar. Ett avtal mellan stipendiat och förening omfattande motkrav skall 

tecknas. Dessa motkrav skall vara en kopia av de motkrav stipulerade i föreningens 

reglemente. Om stipendiaten inte svarar mot de motkraven i avtalet kan denne bli 

återbetalningsskyldig. Beslut om återbetalning tas av föreningens styrelse. Om 

stipendiaten oavsett anledning inte undertecknar avtalet tillfaller stipendiet 

nästkommande reservstipendiat förutsatt att denne undertecknar avtalet. 

Deadline för ansökan och eventuella kompletteringar 

Ansökan och eventuellt kompletterande handlingar ska vara Uppsalaekonomernas 

styrelse tillhanda på det av styrelsen uppsatta datumen. 

 

 

Förslag till beslut: 

Att fastställa sommarkursstipendiet till 30 000 SEK. 
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Innovationspott 

Texten nedan är kopierat från Föreningen Uppsalaekonomernas reglemente kapitel 

14. 

14. Innovationspott 

Beslut fattades av styrelsen 2018-06-01 

Syfte 

Uppsalaekonomernas innovationspott finns till för att främja innovation bland 

Uppsalaekonomernas medlemmar genom att ge dem möjlighet att ansöka om 

ekonomiska medel för att förverkliga sina idéer. 

Ansökan 

Alla som är medlemmar i Uppsalaekonomerna kan ansöka om ekonomiska medel ur 

innovationspotten för att finansiera ett projekt eller evenemang. Ansökan skickas in 

via mail till Uppsalaekonomernas ordförande och bör innehålla en beskrivning av 

projektet med preliminär tidsplan, om möjligt uppvisande av kostnader, önskat belopp 

samt en motivering till varför ekonomiska medel ska delas ut. 

Sökande 

Den eller de som ansöker om medel från Uppsalaekonomernas innovationspott 

måste vara registrerade studenter vid Uppsala universitet. Sökande måste vara 

medlemmar i Uppsalaekonomerna och får inte företräda någon annan organisation i 

ansökan. 

Kriterier 

Sökande till innovationspotten samt projekt som finansieras utav 

Uppsalaekonomernas innovationspott måste uppfölja vissa kriterier vilka specificeras 

nedan. 

● Projektet ska vara i linje med Uppsalaekonomernas värdegrund 

● Projektet ska rikta sig mot studenter vid Uppsala universitet 

● Projektet ska inte vara vinstdrivande 

● Projektet ska ha en tydlig början och slut 

● Sökande måste skriva under ett avtal där exempelvis summa och syfte för 

utdelning specificeras 
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● Efter projektets slut skall Uppsalaekonomernas styrelse ta del av en utvärdering av 

projektet 

Beslut 

Beslut om utbetalning från Uppsalaekonomernas innovationspott fattas av styrelsen 

och baseras på den skriftliga motiveringen samt en presentation av projektgruppen. 

Beslutet baseras på styrelsens riktlinjer och grundas i en helhetsbedömning utifrån 

projektet, motiveringen, sökande samt sökandes förmåga att genomföra projektet. 

Detta för att säkerställa att de kriterier som ställts utifrån detta reglemente följs. 

Beslut om storleken på beloppet som utbetalas baseras på det önskade beloppet, de 

kostnader som kan uppvisas samt det återstående beloppet i innovationspotten. 

Uppföljning 

Senast två veckor efter projektets slut ska en utvärdering skickas till 

Uppsalaekonomernas ordförande och projektgruppen ska även delta på ett 

styrelsemöte för att presentera utfallet av projektet. 

Diskussionspunkt: 

- Hur kan vi marknadsföra innovationspotten på ett sådant sätt att vi fångar 

intresse på bred front hos våra medlemmar? T.ex. att få folk som normalt inte 

engagerar sig att driva igenom ett projekt får upp intresset. Särskilt aktuellt nu i 

tider av isolering. 

 



  Styrelsemöte 2021-02-22 
  Material gällande semestersansökan 
  För: Beslut/diskussion/information 

 
 

Semesteransökan  
Föredragande: Olivia Andersson  

Presenterades: 2021-02-22 
 

Syfte 

Att ansöka om semester under 2021-03-12, 2021-04-23, 2021-05-14, 2021-05-24. 
Semesteransökan gäller Olivia Andersson. 
 

Semesteransökan  

Datum: 2021-03-12, 2021-04-23, 2021-05-14, 2021-05-24 

Anledning till semesteransökan: 12 mars fyller min pappa år och de övriga 
dagarna är för återhämtning. 

Antal utnyttjade semesterdagar:  2 (av 16) 

Eventuella åtagande i föreningen under semestern: 12 mars är det Equal March 
jag planerar att delta som privatperson om det behövs på eventen då jag inte har 
ett åtagande kopplat till min post. 24 maj är en måndag vilket innebär att jag 
missar ett SKUM-möte men det går att åtgärdas med att jag skickar in 
synpunkter via mejl. Utöver det är det ingenting inplanerat i dagsläget. 

Beskrivning av förväntad arbetsbörda som kommer belasta styrelsen till följd 
av semestern:  Ingenting. 

 

Förslag 

Att styrelsen beviljar Olivia Andersson ledighet för den 2021-03-12 
Att styrelsen beviljar Olivia Andersson ledighet för den 2021-04-23 
Att styrelsen beviljar Olivia Andersson ledighet för den 2021-05-14 
Att styrelsen beviljar Olivia Andersson ledighet för den 2021-05-24 

 






