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Föreningen  Uppsalaekonomerna  -  Utskottsgruppsmöte

Datum:  2021-11-08

Tid:  17:33-1C):06

Plats:  Arenan

Närvarande:

*  Amanda  Höök  (Mötesordförande)

@ Hanna  Bohlin  (Sekreterare)

*  Annie  Unghanse

*  Daniel  Tanta

*  Beata  Lampers

*  Ellen  Hjelm

*  Ebba  Wiking

@ Isak  Askelöf

*  Marcus  Wilsenius

*  Samuel  Fellin

*  Tim  Svedberg

*  Kani  Hamasdi

*  MichaeI  Svensson

Frånvarande:

*  Carl  Skoog

*  Filip  Weinestål

Protokoll

j1 Mötets  öppnande

Amanda  förklarade  mötet  öppnat.

g2 Val  av  justerare

UG beslutade:

,4ffvä5a  Kani Hamasdi  och Marcus  Wilsenius  till  justerare.

j3  Giodkännande  av  föregående  mötesprotokoll

UG beslutadea

,4ffgodkänna  föregående  mötesprotokoll  med  föreslagna  ändringar.

g4  Bollplank

Punkterna  "Budget  och  podio",  "Julfest"  och  "Guide  för  inskick  av  punkter"  lades

till  i bollplanksrundan.
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i5  Senaste  UG-  och  styrelsemötet

Under  senaste  UG-mötet  beslutade  Utskottsgruppen  om  terminens  utredningar

och  godkände  syften  för  utredningarna  " Code  of Conduct"  och  "UG-arkivet".

Under  senaste  styrelsemötet  diskuterade  styrelsen  kring  stadgeändringsförslag

inför  föreningsstämman  och  hur  man  skulle  kunna  utveckla  intendentposten.

Vidare  fattade  styrelsen  beslut  om  överskottet  från  föregående  verksamhetsår.

g6 Aktuellt  i föreningen

Aktuellt  i föreningen  den  här  veckan  är föreningsstämman,  aktiemiddag  med

Vera,  Kontaktboosten  och  StatEcon.  Nästa  vecka  börjar  Kontaktdagarna  och

tillsättningsperiod  4.

g7 Tempen  på  Ordföranderiet

Amanda  berättade  att  Ordföranderiet  har  haft  många  representationsuppdrag

och  lagt  mycket  tid  på att  planera  inför  föreningsstämman.  Vidare  sitter

Amanda  och  Sara  med  på generalintervjuer  tillsammans  med

Välkomstutskottet.

j8  Tempen  på  utredningar

UG-arkivet  -  Projektgruppen  berättade  att  utredningsarbetet  går  framåt.  De har

diskuterat  Utskottsgruppens  synpunkter  från  det  senaste  UG-mötet  angående

var  UG-arkivet  borde  ligga  och  GDPR.

Code  of Conduct  -  Projektgruppen  berättade  att  de fortfarande  är i

uppstartsfasen  men  att  de planerar  att  ha  ett  möte  nu  i veckan  för  att  påbörja

utredningsarbetet.

Medlemsnytta  -  Projektgruppen  berättade  att  de haft  ett  möte  i förra  veckan  där

de framförallt  diskuterade  syftet  med  utredningen.

j9  Tempen  på  posterna

Annanda  (Vice  ordförande)  -  Amanda  berättade  att  hon  arbetat  med

budgetrevidering

och  varit  på representation.  Hon  har  även  haft  överlämning  med  Samuel

gällande  den  nya  hemsidan  och  varit  med  på generalintervjuer.

Hanna  (Sekreterare)  -  Hanna  berättade  att  hon  framförallt  arbetar  med  att

planera  inför  föreningsstämman.
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Tinn  (Utbildningsutskottet)  -  Tim  berättade  att  Utbildningsutskottet  kommit

igång  med  studiebevakning.  Han  berättade  även  att  han  planerat  inför  ett

stormöte  med  studentrepresentanterna  och  att  han  varit  på en utbildning  med

Vice  ordförande  angående  fallärenden.

Ellen  (Internationella  utskottet)  -  Ellen  berättade  att  Internationella  utskottet

håller  på att  tillsätta  Copenhagen  future  track  och  att  intervjuer  hålls  löpande.

Vidare  berättade  hon  att  tillsättningen  av  go global  är på gånrg.

Beata  (Eventutskottet)  -  Beata  berättade  att  de påbörjat  tillsättningen  till

julfesten  men  att  det  i övrigt  är lugnt  just  nu.

Annie  (Reversen)  -  Annie  berättade  att  nästa  månadsnummer  av  Reversen

släpps  nästa  måndag  och  att  UEpoddar  är tillbaka  denna  vecka  med  ett  nytt

avsnitt.

Isak  (Idrottsutskottet)  -  Isak  berättade  att  Idrottsutskottet  har  tillsatt  skidresan

och  att  de haft  uppstart  med  de nya  projektmedlemmarna.

Darnel  (Vice  skattmästare)  -  Daniel  berättade  att  han  haft  två  budget-  och

podioutbildningar  under  förra  veckan  och  att  han  nu  ligger  i fas  med  allt  arbete.

Marcus  (Näringslivsutskottet)  -  Marcus  berättade  att  Näringslivsutskottet  har

aktiemiddag  imorgon  och  att  de håller  på med  tillsättningen  av Equal  March.

Michael  (Välkomstutskottet)  -  Michael  berättade  att  generalintervjuer  hålls

löpande  och  att  de kommer  tillsätta  projektmedlemmar  till  Homecoming  weeks

under  tillsättningsperiod  4. Han  berättade  även  att  han  arbetat  med

slutrevidering  av  avslutade  projekt.

Kani  (Intendent)  -  Kani  berättade  att  städdagen  i söndags  gick  bra.  Hon

berättade  även  att  hon  förhandlat  kaffepriset  och  att  arbetet  med  att  köpa  in en

ny  diskmaskin  till  Borgen  går  framåt.

Carl  (Finansutskottet)  -  Carl  var  inte  närvarande  och  hade  därför  inget  att

rapportera.

Sarnuel  (IT) -  Samuel  berättade  att  han  arbetat  med  att  lösa  IT-problem  och  att

han  fått  överlämning  av  Amanda  angående  den  nya  hemsidan.

Ebba  (Marknadsföringsgruppen)  -  Ebba  berättade  att  de haft  ett  möte  med

Marknadsföringsgruppen  där  de bland  annat  gick  igenom  rutiner  för  publicering

av  bilder.

'r\."R
H.B.'

st u iVDO



Filip  (Kontaktdagarna)  -  Filip  var  inte  närvarande  och  hade  därför  inget  att

rapportera.

g10 UG-budget

Amanda  presenterade  punkten  som  handlade  om  UG-budgeten.  Därefter  fick

Utskottsgruppen  ställa  frågor.

j11 Medlemsnytta

Samuel  presenterade  ett  förslag  på syfte  till  utredningen  "Medlemsnytta".

Utskottsgruppen  fick  därefter  komma  med  synpunkter  angående  det  föreslagna

syftet.

UG beslutade:

Affgodkänna  syftet  för  "Medlemsnytta".

j12  UG-arkivet

Kani  presenterade  punkten  och  Utskottsgruppen  fick  komma  med  synpunkter

angående  hur  man  bör  hantera  ofärdiga  utredningar.

j13  Bollplanksrundan

A)  Budget  och  podio

Daniel  bad  om  Utskottsgruppens  synpunkter  angående  när  nästa  budget-  och

podioutbildning  skulle  kunna  hållas.  Han  informerade  även  om  att  han  kommer

skicka  ut ett  anmälningsformulär  till  de projektmedlemmar  som  ska  delta.

B) Julfesten

Beata  informerade  om  att  hon  kommer  skicka  ut  ett  formulär  nu  i veckan  till
Utskottsgruppen  inför  julfesten.

C) Guide  för  inskick  av  punkter

Amanda  gick  igenom  hur  man  går  tillväga  för  att  skicka  in  en punkt  och  hur

man  lägger  upp  tillhörande  material  på Podio.

g14  Tid  för  nästa  UCi-möte

Nästa  UG-möte  kommer  att  hållas  2021-11-22  kl. 17:30  iArenan.

g15 Mötet  avslutades

Amanda  förklarade  mötet  avslutat.
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Vid  protokollet:

Kani  Hamasdi

Justerare

Hanna  Bohlin

Sekreterare

(,l6,i/(7Hta
Marcus  Wilsenius

Justerare
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