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Föreningen  Uppsalaekonomerna  - Utskottsgruppsmöte

Datum:  2020-11-OC)

Tid:  17:30-1C1:56

Plats:  Arenan

Närvarande:

*  Lisa  Fälth  (Mötesordförande)

*  Svea  Johansson  (Sekreterare)

@ Alessandra  Westerlund

*  Ellinor  Hansson

*  Emma  Sjöberg

*  Erik  Berglund

*  Hanna  Olai

*  Ida  Åström

Joakim  Gerdstigen

Julia  Nylöf

Klara  Arvidson

Linnea  Frizell

Louise  Pettersson

Tina  Sperring

Frånvarande:

*  Marcus  Edström

Protokoll

@1 Mötets  öppnande
Lisa  förklarade  mötet  öppnat.

i2  Val  av justerare
UG beslutade:

Attväl5a  Ellinor  Hansson och Julia  Nylöf  till  justerare.

Jj3 Godkännande  av  föregående  mötesprotokoll

UG beslutade:

.4ffgodkänna  föregående  mötesprotokoll.

Jj4 Bollplank

Punkterna  "Engagemang",  "Tycka  till-enkäten"  och "Julfesten"  lades till  i
bollplanksrundan.
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i5  Senaste  UG-  och styrelsemötet
Under  senaste  UG-mötet  diskuterades  Instagram  och  de nya  riktlinjerna  som

införts  under  terminen.

Under  senaste  styrelsemötet  beslutade  styrelsen  att  fastställa  en reviderad

föreningsbudget  1 och diskuterade  bland annat betalningsrutiner  för försä5rnng
samt  propositioner  och  redaktionella  ändringar  inför  Höststämman  HT20.

i6  Aktuellt  i föreningen

Aktuellt  i föreningen  just  nu  är att  höststämman  10-11/11,  Kontaktdagarnas  pre-

event  12-13/11,  idrottsutskottets  yoga  13/11  samt  Kontaktdagarna  vecka  48, 23-

27/11.

g7  Tempen  på  Ordföranderiet

Lisa  berättade  att  de arbetat  mycket  med  stämman,  Lisa  och  Vilhelm  har  haft

generalintervjuer,  de har  beställt  nya  UE-tröjor  samt  haft  möten  med

Kontaktdagarna.

g8  Tempen  på utredningar  och  projekt

Kvalitetssäkring  -  Projektgruppen  berättade  att  arbetet  går  bra  och  att  de

skickat  in  en punkt  till  dagens  möte.

Engagemang  -  Projektgruppen  berättade  att  de benchmarkat  med  andra

studentföreningar  men  att  de nu  inte  riktigt  vet  hur  de ska  arbeta  vidare  med

utredningen  och  kommer  ta  upp  detta  på bollplanksrundan  för  att  diskutera  och

få idäer  från  UG

Social  hållbarhet  - Projektgruppen  berättade  att  de haft  Zoom-möte  och  kommit

fram  till  mer  konkreta  områden  att  arbeta  vidare  med  och  även  ska  R'rbereda  ett

material  till  kommande  UG-möte,  de har  även  skickat  in  en punkt  till  dagens

möte.

i9  Tempen  på posterna
Lisa  (Vice  ordförande)  -  Lisa  berättade  att  hon  bland  annat  arbetat  med

stämman  och  diverse  slutrevideringar.

Svea  (Sekreterare)  -  Svea  berättade  att  även  hon  arbetat  mycket  inför

föreningsstämman  men  hade  i övrigt  inget  särskilt  att  rapportera.

Linnea  (Utbi1dningsutskottet)  -  Linnea  berättade  att  det  går  bra,  det  har  fortsatt

varit  en del  arbete  med  Tycka  till-enkäten  som  nu  är färdigställd  och  hon

arbetar  med  planering  av  marknadsföring  inför  denna.
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Erik  (Internationella  utskottet)  -  Erik  berättade  att  ombyggnationen  av  utskottet

är centralt  vilket  är förenat  med  mycket  nya  möjligheter.  De ska  även  ha  möte

med  ordföranderiet  gällande  detta.

Ernma  (Eventutskottet)  - Emma  berättade  att  det  är ganska  lugnt  iutskottet  just

nu,  projektgruppen  till  Julfesten  är igång  och  de undersöker  olika  möjligheter

för att genomföra  eventet i en ny tappning  till  fö5d av omständigheterna  med
Covid-19.

Alessandra  (Reversen)  -  Alessandra  berättade  att  arbetet  qår  bra,  de nya

poddansvariga  har  släppt  första  poddavsnittet  och  projektgruppen  i stort  är

drivna  och  gör  ett  bra  arbete.

Ida  (Idrottsutskottet)  -  Ida  berättade  att  det  går  bra,  det  är fortsatt  många  som

går  på träningarna,  de arbetar  med  planering  inför  Unifejden  tillsammans  med

projektgruppen  där  de arbetar  för  att  göra  evenemanget  Coronaanpassat.  Utöver

det  arbetar  de med  småändringar  som  exempelvis  se över  facebookgruppen

Uppsalaekonomernas  IF.

Ellinor  (Vice  skattmästare)  -  Ellinor  berättade  att  arbetet  går  bra  men  att  det  inte

finns  jättemycket  att  göra  när  inte  så många  projekt  är igång.  De har

implementerat  en  integration  mellan  SEB och  Fortnox  som  fungerat  väldigt  bra

och  underlättat  arbetet  och  hon  ska  nu  börja  med  en överlämning  för  vice

skattmästare.

Joakirn  (Näringslivsutskottet)  -  Joakim  berättade  att  det  just  nu  inte  händer

jättemycket  iutskottet,  projektgruppen  för  Equal  March  är igång.

Marcus  (Välkomstutskottet)  -  Marcus  var  inte  närvarande  och  hade  därför  inget

att  rapportera.

Tina  (Intendent)  -  Tina  berättade  att  arbetet  går  bra  och  att  intendentposten  är

väldigt  rolig.

Klara  (Finansutskottet)  -  Klara  berättade  att  det  är lugnt  i utskottet,  WCD  närmar

sig  och  kommer  gå av  stapeln  2/12  och  genomföras  digitalt  på grund  av

omständigheterna  med  Covid-lC).

Julia  (IT) -  Julia  berättade  att  hon  ska  uppdatera  hemsidan  och  fått

förfrågningar  från  bland  annat  företagsgruppen  med  förslag  på ändringar.

Hanna  (Marknadsföringsgruppen)  -  Hanna  berättade  att  hon  haft  möte  med

Olivia  gällande  UTB:s  grafiska  profil  och  dess  marknadsföring,  MG kommer
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även  tillsätta  en  egen  grafiker  till  UTB.  Därutöver  berättade  Hanna  att  bilderna

från  Recceveckorna  är färdiga.

Louise  (Kontaktdagarna)  -  Louise  berättade  att  de fått  göra  om  Kontaktdagarna

som  nu  kommer  genomföras  helt  digitalt.  Iveckan,  12-13/11,  har  de även  Pre

events  och  därutöver  arbetar  de fortsatt  med  planeringen  inför  Kontaktdagarna-

veckan  23-27/11.

g10  Rutiner  och  förväntningar  på UCI

Lisa  presenterade  punkten  som  handlade  om  rutiner  och  förväntningar  på UG

och  gruppen  diskuterade  sedan  gällande  detta  samt  hur  de inför  kommande

möten  ska  arbeta  och  förbereda  sig.

@11 Workshop:  huvudpunkter  till  hemsidan
Ellinor  presenterade  punkten  som  projektgruppen  för  social  hållbarhet  skickat

in. De planerar  uppdatera  hemsidan  med  en kampanj  "dUE  viktig"  med  bild  och

information  om  social  hållbarhet  och  rådfrågade  UG om  idåer  på vad  gruppen

tycker  är väsentligt  att  ha  med.  Projektgruppen  planerar  sedan  sammanställa

ett  material  till  kommande  UG-möte.

Ämnen  som  togs  upp  var  bland  annat  stress  och  alkoholvanor.  Organisationer

som  togs  upp  var  bland  annat  Studenthälsan,  Uppsalaekonomernas  IF,

Universitetskyrkan,  Tjejzonen  samt  Blåsenhus  psykologmottagning.  Tanken  är

att  tydliggöra  och  informera  om  vart  man  kan  vända  sig  då detta  i nuläget  inte

är allmänt  känt  bland  studenter  trots  att  det  finns  mycket  bra  hjälp  att  få.

i12  Intervjuupplägg
Julia  presenterade  punkten  som  projektgruppen  för  kvalitetsutredningen

skickat  in. Projektgruppen  arbetar  nu  med  en grundmall  för  intervjuer  och

frågade  UG hur  utskotten  idag  lägger  upp  sina  intervjuer  samt  hur  fördelningen

ser  ut  mellan  generella  och  mer  projektspecifika  frågor.

g13 Bollplanksrundan

A) Engagemangsutredningen

Emma  presenterade  punkten  gällande  engagemangsutredningen  för  att  få råd

och  vägledning  hur  de fortsatt  kan  arbeta  med  utredningen  då förslagen  de

arbetat  med  är svåra  att  implementera  i nuläget  då omständigheterna  med

Corona  inte  möjliggör  fysiska  evenemang  i särskilt  stor  utsträckning.  UG

diskuterade  olika  alternativ  och  förslag  och  kom  fram  till  att  gruppen  tydligt  ska

dokumentera  vad  de hittills  gjort  för  att  framtida  grupper  ska  kunna  arbeta

vidare  med  det  när  läget  är annorlunda  och  att  de nu  ska  fokusera  på

evenemangserbjudandet  under  Covid-lC)-pandemin  och  hur  man  fortsatt  kan  få

studenter  att  engagera  sig  trots  att  evenemangserbjudandet  inte  är lika  brett

som  det  vanligtvis  är.
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B) Tycka  till-enkäten

Linnea  presenterade  punkten  gällande  UTB:s  Tycka  till-enkät  och  hur  man  kan

arbeta  för  att  nå  ut  till  så många  som  möjligt  nu  när  möjligheten  för  fysisk

marknadsföring  i Lokis  inte  är ett  alternativ.  Gruppen  diskuterade  olika  förslag

bland  annat  gällande  att  poängtera  vilka  förändringar  som  tidigare  genomförts

till  fö5d av studenters  åsikter  samt tydliggöra  vilka  skillnaderna  är mellan
vanliga  kursutvärderingar  och  Tycka  till-enkäten.

C) Julfesten

Emma  presenterade  punkten  och  la fram  förslag  för  hur  Julfesten  skulle  kunna

genomföras  i ny  tappning  till  följd  av  omständigheterna  med  Covid-lg.  Gruppen

diskuterade  sedan  detta  och  fick  komma  med  egna  förslag  och  synpunkter.

g14 Tid  för  nästa  UG-möte

Nästa  UG-möte  kommer  att  hållas  2020-11-23  kl. 17:30  iArenan.

@15 Mötet  avslutades
Lisa  förklarade  mötet  avslutat.



Vid  protokollet:

Svea  Jo  ansson

Sekreterare

Ellinor  Hansson
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