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Föreningen  Uppsalaekonomerna  -  Utskottsgruppsmöte

Datum:  2018-11-05

Tid:  17:45-20:00

Plats:  KPMG  Arenan

Närvarande:

*  Nora  Malmberg  (mötesledare)

*  Jessica  Mattsson  (sekreterare)

*  Frida  Wallentheim

@ Tove  Henning

i+ Dennis  Leach

a Alexander  Otta

*  Karolina  Johansson

@ Emil  Källqvist

*  Hanna  Pettersson

Frånvarande:

@ Julia  Forssell

a Amanda  Fernström  Karlsson

i+ David  Jansson

a Hugo  Landberg

a Mikael  Holmgren

Mikael  Gärtner

Protokoll

jl  Mötets  öppnande

Nora  förklarade  mötet  öppnat.

g2 Val  av  justerare

UG beslutade:

Att vä5a Dennis Leach och Tove Henning till  justerare.

i3  Bollplank

Punkterna  "Attestering"  och  "Stämman"  lades  till  i bollplanksrundan.

J.M. D.L. T.H.



j4  Senaste  UG-  och  styrelsemötet

På senaste  UG-mötet  diskuterades  det  i smågrupper  om  hur  intyg  för
engagerade  ska  utformas.  Julia  sammanställde  det  som  diskuterades  och  detta
kommer  pratas  mer  om  under  detta  möte.  Utöver  det  diskuterade  UG även  hur
man  kan  utveckla  uppstartsbibeln  under  förra  mötet.

På senaste  styrelsemötet  gick  styrelsen  igenom  bokslutet  som  har  blivit
godkänt  av revisorn  samt  diskuterade  de medskick  som  styrelsen  fått  från
revisorn.  Styrelsen  gick  även  igenom  propositioner  inför  stämman,  diskuterade
hur  man  ska  hantera  semester  och  kompledigt  för  ordföranderiet  samt
uppdaterades  om  hur  arbetet  med  KårlC)  går.  Utöver  det  diskuterade  styrelsen
också  föreningens  kapitalförvaltning  genom  UEAM  där  man  berörde  ämnen
som  fondfördelning,  riskaptit  och  likviditet  för  föreningen.

j5  Aktuelltiföreningen

Aktuellt  iföreningen  den  här  veckan  är  generalsläppet  som  sker  på  torsdag
(8/11), stormöte  för  förtroendevalda  på fredag  (g/ll)  och  Univsersitetsfejden  på
lördag  (10/11).

Nästa  vecka  är det  både  höststämma  (12-13/11)  och  Kontaktdagarna  (15-16/11).

%  Tempen  på posterna

Frida  (Utbildningsutskottet)  -  Frida  berättade  att  det  går  bra  för
utbi1dningsutskottet  och  att  alla  projektgrupper  jobbar  på  bra.  Vera  letar  efter  en
inspirationsföreläsare  och  bokklubben  kommer  snart  att  starta  igång.

Alexander  (IT-ansvarig)  -  Alexander  berättade  att  hans  arbete  rullar  på  bra.
Senaste  tiden  har  Alexander  bland  annat  fixat  UIW:s  hemsida  som  kraschade.

Tove  (Vice  skattmästare)  -  Tove  berättade  att  skattmästeriet  ligger  bra  i fas  och
snart  ska  ha  en månadsavstämning.  Utöver  det  berättade  Tove  att  hon  också
jobbar  med  att  lära  sig  de sista  rutinerna  inom  skattmästeriet.

Dennis  (Eventutskottet)  -  Dennis  berättade  att  de stora  projekten  i
eventutskottet  nu  är över.  Utöver  det  berättade  Dennis  också  att  eventutskottet
tillsatt  projektgrupper  för  P3-gasquen  och  julfesten  och  håller  på att  starta  upp
dessa  projekt  nu.

Jessica  (Sekreterare)  -  Jessica  hade  inget  att  rapportera.

Hanna  (Välkomstutskottet)  -  Hanna  berättade  att  de precis  tillsatt  generalerna
till  nästa  termin  och  tycker  att  det  känns  jättebra.  Nästa  vecka  börjar
fadderintervjuerna.  ,g ,,<'
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Emil  (Internationella  utskottet)  -  Emil  berättade  att  nästa  stora  projekt  i

internationella  utskottet  är New  York  Week  om  ca 3 veckor  och  att  det  känns

som  den  projektgruppen  har  koll  på läget.  Projektgrupperna  för  European  Career

Tour  och  Uppsala  International  Week  har  kommit  igång  med  arbetet  och  har

mycket  nya  idäer  vilket  är roligt.  Utöver  det  är även  ansökan  till  Hong  Kong

Week  öppen  just  nu.

Karolina  (Finansutskottet)  -  Karolina  berättade  att  det  går  bra  i finansutskottet.

De jobbar  just  nu  med  projekten  Womenas  career  day  och  Equal  March  och  ska

utöver  det  även  ha  avslutningsmöte  med  London  Banking  Week.

j7  Intyg  Förtroendevalda

Nora  presenterade  punkten  och  visade  ett  utkast  på intyg  för  förtroendevalda

som  Julia  satt  ihop  baserat  på  det  som  diskuterades  under  förra  mötet.

UG diskuterade  förslaget  och  gav  input  till  hur  intyget  ska  utformas  så att

utkastet  kan  utvecklas  och  fortsätta  diskuteras  under  nästa  möte.

j8  Bollplanksrundan

A)  Attestering

Tove  påminde  UG om  hur  det  fungerar  med  attestering  och  vilken  info  som

behövs.  UG diskuterade  även  kort  hur  skattmästeriet  ska  hantera  försenade

fakturor.

B) Stämman

UG diskuterade  kort  hur  det  fungerar  om  man  vill  delge  stämman  information

om  en  kandidat  som  ställer  upp  till  en  förtroendepost.

g9 Middag  och  tid  för  nästa  UG-möte

Nästa  UG-möte  är 2018-11-1C) kl.  17:45  och  Dennis  och  Tove  lagar  middag.

jlO  Mötet  avslutades

Nora  förklarade  UG-mötet  avslutat.
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Vid  protokollet:
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eSSICa Mattsson

eterare

Dennis  Leach

Justerare Justerare
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