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Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte 

Datum: 2021-03-08 
Tid: 17:33 – 22:56  
Plats: Arenan 
Närvarande:  

• Erik Baehre  
• Olivia Andersson 
• Vilhelm Westberg 
• Emi Holmberg 
• Lisa Fälth 
• Saga Ryttegård 
• Hanna Olai 
• Ida Åström 
• Linnéa Frizell 
• Louise Pettersson 
 

 
Frånvarande: 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Erik förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Tillägg av övriga punkter 
Punkterna ”Stämmordförande”, ”Sexmästeriet”, ”LinkedIn” och ”Propositioner” 
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 med föreslagna 
ändringar.  
 
§5 Beslut fattade per capsulam 
Inga beslut fattade per capsulam.  
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§6 Godkännande av beslutsliggare 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna beslutsliggaren. 
 
§7 Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
Att välja Emi Holmberg och Lisa Fälth till justerare. 
 
§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt  
Inga adjungeringar.  
 
§9 Tempen på UG 
Lisa berättade att gruppen håller bra diskussioner och att utredningarna har 
kommit i gång med att skapa material och genomföra undersökningar för sina 
respektive frågeställningar.  
 
§10 Tempen på Kontaktdagarna 
Vilhelm och Lisa berättade att projektgruppen är tillsatt och har haft ett första 
zoom-möte med hela gruppen som Vilhelm och Lisa besökte. De har även börjat 
hålla uppstartsmöten med projektgruppen.  
 
§11 Tempen på UEAM 
Emi berättade att hon har fått in veckorapporten som vanligt och att UEAM har 
genomfört sitt andra möte. Styrelsen fick lämna kommentarer och ställa frågor 
på rapporten och Emi tar med sig till den feedback som gavs till projektgruppen.  
 
§12 Tempen på ansvarsområden 
Erik (Ordförande) – Erik berättade att han tillsammans med Oliva har medverkat 
på terminens första studentsamverkan, skrivit och publicerat det tredje 
månadsbrevet på reversen.se, bokat in walk and talks med sina kontaktpersoner 
och arbetat tillsammans med Lisa på en ny organisationskarta.  
 
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hon har genomfört terminens tredje 
UG-möte samt deltagit på utskottsmöten, vilka hon rapporterade har gått bra och 
har haft bra uppslutning. Hon har även reviderat UG-budgeten samt haft 
uppstartsmöte med jubileumsbalens projektledare. Lisa rapporterade även att 
hon har arbetat tillsammans med Lundaekonomerna kring planeringen av den 
kommande digitala versionen av eventet Ugglan. 
 
Olivia (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Olivia berättade att hon har 
haft efterarbete med U9 och att allt rullar på som vanligt. Hon berättade att hon 
har jobbat med remisser för UUFS och att det övrigt är mest arbete med STRUT.  
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Vilhelm (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Vilhelm berättade att arbetet 
förra veckan har kretsat kring Prequal March, vilken har hittills varit uppskattad. 
Vidare rapporterade han att en Excelutbildning med PWC har genomförts och 
att valberedningen ska besöka FTG för att diskutera nytillsättningen. Vidare 
berättade han att ett case-event är planerat tillsammans med Medievetarna, 
Systemvetarna, Entrepreneurs Academy och Drivhuset i slutet av mars. 
 
Emi (Skattmästare) – Emi berättade att hon har skickat in en ansökan för 
omställningsstöd för Uppsalaekonomerna, har reviderat föreningsbudgeten för 
februari månad, jobbat på styrelsematerial och skapat en mall för UEAM-
rapporter. Hon har även genomfört den första Budget- och Podioutbildningen för 
projektgrupper tillsammans med Vice skattmästare.  
 
Hanna (Alumnansvar) – Hanna berättade att hon och Erik har haft ett möte 
angående LinkedIn-sidan för alumnverksamheten.  
 
Linnéa (Utbildningsansvar) – Linnéa berättade att hon på grund av sjukdom inte 
kunnat arbeta som vanligt och har därför inget att rapportera. 
 
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att hon har arbetat främst med utredningen 
för interna kommunikationskanaler. I övrigt så har arbetet fortgått som vanligt.  
 
§13 Rapportering från USMOS  
Erik berättade att han har deltagit på förmötet och att han och Emi ska delta på 
ordinarie möte som tar plats i veckan. Han har tillsammans med projektgruppen 
för medlemssystemet jobbat vidare för att hitta sätt att effektivisera det. 
 
§14 Rapportering från UUFS 
Olivia berättade att de tagit upp hur det ska se ut i framtiden med studerande 
skyddsombud samt studerande huvudskyddsombud och hur dessa ska arbeta. 
Uppsalaekonomerna kommer att ta över som studerande huvudskyddsombud 
för observatoriet, vilket ger föreningen huvudansvar för att driva 
arbetsmiljöfrågor för bland annat Ekonomikum. UUFS har även beslutat att de 
ska öka anställningsgraden för student- och doktorandombuden ytterligare. 
Erik rapporterade att han driver frågan kring ett standar för UUFS och att det går 
framåt. De håller även på att utreda samarbetet med doktorandnämnden samt 
arbetar med internationaliseringsfrågor, bland annat översättning av 
styrdokument för kårer och föreningar. 
 
§15 Tempen på STRUT  
Olivia berättade att de fört diskussioner kring hur de jobbar internt tillsammans i 
STRUT och att de även har en enkät ute just nu kring distansundervisning. 
Denna ska ge STRUT information kring vad studenterna tycker om hur 
tentamen genomförs i dagsläget.  
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§16 Tempen på utredningar och projekt  
Styrelseutredningar: 
Föreningens ekonomi – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera.  
Föreningens miljöpåverkan – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera.  
Interna kommunikationskanaler – Projektgruppen berättade att utredningen 
närmar sig ett material som kommer att presenteras på nästkommande 
styrelsemöte.  
Kommunikationsstrategi – Projektgruppen berättade att de kommer presentera 
material på nästkommande möte.  
Kåransökan 2022 – Projektgruppen berättade att de har kommit i gång med att 
planera en medlemsvecka där de kommer att marknadsföra medlemskapet och 
medlemserbjudandet.  
Samarbetspartners – Projektgruppen kommer att presentera material senare 
under mötet. 
Social hållbarhet – Projektgruppen berättade att de har tagit kontakt med 
universitetets lika villkorsspecialister. 
Utveckling av skattmästeriet– Projektgruppen berättade att de har diskuterat 
kring överlämningsdokument tillsammans med vice skattmästare och att de 
kommer att diskutera vidare hur de ska integrera Kontaktdagarnas bokföring i 
de nya funktioner och rutiner som skattmästeriet har infört. 
 
Styrelseprojekt: 
Föreningsstämman – Projektgruppen arbetar främst kring att bestämma formen 
på stämman och hur den ska genomföras med hänsyn till den rådande 
pandemin. 
Jubileumsfirande 2021 – Projektgruppen berättade att de haft uppstartsmöte 
med projektledarna och projektgruppen håller på att tillsättas.  
Medlemsundersökningen – Projektgruppen berättade att de har arbetat med de 
frågor som de vill ha med i enkäten. Vidare berättade de att de har blivit 
tilldelade en grafiker av marknadsföringsgruppen och att de tillsammans jobbar 
på att skapa grafiskt material för undersökningen. Undersökningen kommer att 
genomföras under vecka 18.  
Mentorskapsprogrammet – Projektgruppen berättade att projektet börjar bli redo 
att lanseras och att de fått första utkastet på det grafiska materialet. De kommer 
att tillsätta projektledare under Tillsättningsperiod #3 och att det kommer att 
lanseras en flik på hemsidan för programmet.  
Stormöten – Projektgruppen hade inget speciellt att rapportera.  
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§17 Sommarkursstipendium  
Erik presenterade punkten som handlade som föreningens 
sommarkursstipendium och hur det regleras i reglementet och styrelsen fick 
ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring kraven för 
sökande till sommarkursstipendiet under sommaren VT21.  
 
Styrelsen beslutade: 
Att frångå reglementet med avseende på Kapitel 15. Sommarkursstipendiet och: 
 
Att Sommarkursstipendiet som delas ut under 2021 kan finansiera avgiftsbelagda 
sommarkurser vid svenska lärosäten. 
Att Sommarkursstipendiet som delas ut under 2021 inte finansierar resa 
och boende för ansökningar där utbildningen hålls på distans eller ansökningar 
för sommarkurser vid svenska lärosäten. Om synnerliga skäl finns kan 
styrelsen besluta om undantag.  
Att ansökningar som gäller studier vid utländska universitet premieras över 
svenska lärosäten. 
 
Att styrelsen godkänner revidering 1 i bilaga 1 ”Sommarkursstipendiet: 
Undantagsbeslut och reglementesändringar.” 
Att styrelsen godkänner revidering 2 bilaga 1 ”Sommarkursstipendiet: 
Undantagsbeslut och reglementesändringar.” 
Att styrelsen godkänner revidering 3. bilaga 1 ”Sommarkursstipendiet: 
Undantagsbeslut och reglementesändringar.” 
 
§18 Utvärdering: Arvodering av skattmästare 
Emi och Louise presenterade punkten som handlade om utvärdering av 
skattmästarrollen samt arvodering av skattmästare. Styrelsen fick ställa frågor 
på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring de arbetsuppgifter som åligger 
en arvoderad skattmästare via de frågor som utredningsgruppen hade 
framställt. Utredningsgruppen tar med sig styrelsens feedback och går vidare 
med utvärderingen av rollen. Diskussionen kommer att återupptas under 
kommande ordinarie möte.  
 
 
§19 Partnerutredning 
Vilhelm presenterade punkten och styrelsen diskuterade tillsammans 
utredningens framsteg och framtid. Utredningsgruppen tar med sig styrelsens 
synpunkter och fortsätter med sitt arbete. 
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§20 Budgetrevidering 2020/2021 februari 
Emi presenterade budgetrevideringen för februari månad och styrelsen fick 
ställa frågor på materialet.  
 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna en budgetrevidering med ett resultat på 76 538 kr för februari 2021.  
 
 
§21 Workshop gällande organisationskarta  
Lisa och Erik presenterade den nya organisationskartan som de tillsammans 
tagit fram och styrelsen fick ställa frågor. Styrelsen diskuterade sedan kring de 
diskussionsfrågor som Lisa och Erik tagit med sig. De kommer att ta med sig 
den återkoppling som styrelsen gav och revidera förslaget.  
 
 
§22 Revidering av reglemente  
Olivia presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. 
Styrelsen diskuterade den redaktionella ändringen som behövde göras i 
reglementet för att det ska stämma med tidigare ändringar.  
 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna revideringsförslaget i bilaga 2, ”Revidering av syftningsfel”.  
 
 
§23 Övriga punkter 
 

A) Sexmästeriet  

Hanna informerade om att sittande sexmästare i torsdags släppte ansökan till 
sexmästeriet som kommer att vara öppen i en vecka. 
 

B) LinkedIn 

Hanna kommer att publicera ett inlägg om vad som har hänt i föreningen under 
januari och februari som kommer att läggas upp på Uppsalaekonomernas 
Linkedin-sida.  
 

C) Propositioner  

Under våren hålls ingen stadgeutredning på det sättet som görs under hösten, 
men Erik informerade om att det är dags att se över de stadgar som står inför 
andra. 

 
D) Stämmoordförande  

Erik presenterade punkten kring stämmoordförande och styrelsen diskuterade 
kring förutsättningarna. 
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§24 Tid för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är 2021-03-22 kl. 17:25.  
   
§25 Mötet avslutades 
Erik förklarade styrelsemötet avslutat.  
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Vid protokollet: 

 

_______________________ 

 Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

   _______________________             ________________________                   

      Emi Holmberg                                                    Lisa Fälth 

        Justerare                      Justerare 
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Sommarkursstipendiet 
- Undantagsbeslut och reglementesändringar 

 

Sommarkursstipendiet under 2021 

Distansstudier 

Under 2021 kommer det vara möjligt att finansiera distansstudier vid utländska 
universitet med stipendiet. Då detta inte går emot reglementet kommer inte ett 
beslut om att frångå reglementet göras för detta. 

Undantag 

Studier i Sverige med kursavgift 

Så som Sommarkursstipendiet är utformat idag ska ansökan innehålla ett 
utländskt universitet som tilltänkt resmål. Med anledning av rådande 
pandemiläge, samt osäkra framtidsutsikter, finns det ett värde i att stipendiets 
avgränsning vidgas temporärt. Detta för att kunna erbjuda våra studenter fler 
alternativ inför stundande sommarstudier, både med motivering av smittoläget 
samt en tuffare arbetsmarknad. 

Resa och boende 

Vid studier i Sverige, eller på distans, täcker stipendiet inte kostnader för resa 
och boende. 

Reseberättelse 

Det tidigare kravet om att skriva en reseberättelse gäller fortfarande om 
Uppsalaekonomernas styrelse finner det lämpligt. Ifall reseberättelse inte passar 
kan annan redogörelse för studietiden göras. 

Premiering av utländska ansökningar 

Ansökningar som gäller studier vid utländska universitet kommer premieras 
över ansökningar för studier vid svenska lärosäten. 

 

Förslag till beslut om att frångå reglementet 

att frångå reglementet med avseende på Kapitel 15. 
Sommarkursstipendiet och: 



2021-02-25 
Olivia Andersson & Erik Baehre 

 

att Sommarkursstipendiet som delas ut under 2021 kan finansiera 
avgiftsbelagda sommarkurser vid svenska lärosäten. 

att Sommarkursstipendiet som delas ut under 2021 inte finansierar resa 
och boende för ansökningar där utbildningen hålls på distans eller 
ansökningar för sommarkurser vid svenska lärosäten. 

att ansökningar som gäller studier vid utländska universitet premieras 
över ansökningar vid svenska lärosäten. 

 

Revidering av reglemente 

Projektgruppens kommentar 

1. Då samrådsgruppen för ekonomprogrammet inte finns längre anser 
projektgruppen att denna ska tas bort. Projektgruppen anser även att 
denne inte bör ersättas med ett utlåtande för motsvarigheten, 
programrådet för ekonomieprogrammet, då detta kan …. program vid 
andra institutioner samt masterprogram. 

2. Projektgruppen anser att andemeningen i tidigare lydelsen bör behållas 
men ersättas med förslaget för att inte premiera rankinglistor. 

3. Projektgruppen anser att styrelsen bör kunna välja att inte dela ut 
stipendiet ifall ingen lämplig kandidat sökt. Då stipendiet syftar till “att 
främja studieengagemang, skapa incitament för att studera och premiera 
medlemmar som uppnått goda studieresultat” och ska finansiera 
sommarkurser vid prestigefyllda universitet bör styrelsen kunna välja att 
inte dela ut stipendiet om det inte fyller detta syfte. 

Föreslagen lydelse 

Kapitel 15. Sommarkursstipendiet 

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.(1) Med ”val av universitet” åsyftas 
att den sökande valt ett prestigefyllt universitet med högt anseende och hög 
utbildningskvalitet. som rankas högt på en eller flera erkända rankinglistor 
såsom exempelvis Financial Times Ranking. Om flera sökande valt olika  
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prestigefyllda universitet rangordnar inte styrelsen universitetet mellan sig utan 
väljer då istället kandidater utifrån övriga urvalskriterier.(2)  

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. Finner styrelsen att ingen lämplig kandidat har sökt 
stipendiet kan styrelsen välja att inte dela ut det.(3) 

 

Yrkande 

att styrelsen godkänner revidering 1. 

att styrelsen godkänner revidering 2. 

att styrelsen godkänner revidering 3. 
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Revidering av reglemente 

Presenterades: 2021-03-08 av Olivia Andersson 

Kommentar 

Under rubriken ”Mandat” under kapitel 9. i reglementet hänvisar det i dagsläget 

till § 2 som inte längre heter § 2 utan endast ”Ändamål”. Förslaget innebär 

hänvisningen justeras därefter. 

Föreslagen lydelse 

9. Strategiska utbildningsrådet 

Mandat 

Strategiska utbildningsrådet har genom mandat från Föreningen 

Uppsalaekonomernas styrelse rätt att representera föreningen och besluta kring 

de ändamål som det strategiska utbildningsrådet syftar till att bedriva. Dessa 

ändamål definieras ovan i § 2. Undantag för mandatet gäller i de fall då 

strategiska utbildningsrådets beslut går emot Föreningen Uppsalaekonomernas 

stadgar och värdegrund 

Yrkande 

Att styrelsen godkänner revideringen 




