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Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte 
 
Datum: 2018-11-28 
Tid: 17:30-19:15 
Plats: KPMG Arenan 
Närvarande: 

• Julia Forssell (mötesledare) 
• Jessica Mattsson (sekreterare) 
• Tove Henning 
• Dennis Leach 
• Alexander Otta 
• Karolina Johansson 
• Hanna Pettersson 
• Amanda Fernström Karlsson 
• David Jansson 
• Mikael Gärtner 
• Emelie Garton (Påklivande ordförande för marknadsföringsgruppen VT19) 
• Evelina Bingmark (Påklivande sekreterare VT19) 
• Anna Eriksson (Påklivande ordförande för utbildningsutskottet VT19) 

 
Frånvarande: 

• Frida Wallentheim 
• Emil Källqvist 
• Mikael Holmgren 
• Hugo Landberg 

 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Julia förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare 
UG beslutade: 
Att välja Julia Forssell och Karolina Johansson till justerare. 
 
§3 Bollplank 
Punkterna ”Överlämningshelgen”, ”Språk på utskottsmöte” och 
”Tillsättningsperiod #5” lades till i bollplanksrundan. 
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§4 Senaste UG- och styrelsemötet 
Senaste UG-mötet diskuterade gruppen föreningens verksamhetsplan och vad 
UG kan göra gällande tillhörighet och engagemangserbjudandet. Utöver det 
pratade UG också om överlämning och delgav varandra tips.  
 
Senaste styrelsemötet deltog de nyvalda styrelseledamöterna och sekreterare 
för nästa termin på mötet. Styrelsen valde även in skattmästare för nästa 
termin. Styrelsen gick igenom föreningsbudgeten och beslutade om en 
budgetrevidering. Utöver det diskuterade styrelsen subventionering för vår- och 
julfest, pratade om användandet av pins i föreningen och valde styrelseledamot 
med alumniansvar till nästa år. Slutligen gick styrelsen även igenom 
föreningens integritetspolicy och pratade om vad man eventuellt ska förändra 
med denna. 
 
§5 Aktuellt i föreningen 
Aktuellt i föreningen den här veckan är sittningen för förtroendevalda på 
torsdag (29/11) samt ”På spåret-kväll” på fredag (30/11). Nästa vecka är det 
kårvecka, extrastämma #1 (3/12) samt överlämningshelg för alla förtroendevalda 
(8-9/12).  
 
§6 Tempen på utredningar och projekt 
Välmåendeutredningen – Projektgruppen rapporterade att de ska skicka ut en 
enkät för att ta reda på hur engagerade medlemmar i föreningen mår.  
 
§7 Tempen på posterna 
Julia (Vice ordförande) – Julia berättade att det varit mycket representation den 
senaste tiden. Julia har även suttit och arbetat med att revidera 
föreningsbudgeten, haft möte med Stockholms nation samt arbetat en hel del 
med generalerna för recceveckorna VT19 som nu är igång och har spikat tema. 
Utöver det berättade Julia att ordföranderiet hade en egen liten sittning igår 
vilket var roligt.  
 
Alexander (IT-ansvarig) – Alexander berättade att han håller på att arbeta med 
det sista innan han ska lämna över till nya IT-ansvarig.  
 
Tove (Vice skattmästare) – Tove berättade att hon varit med i arbetet med att 
revidera föreningsbudgeten den senaste tiden samt haft fullt upp med 
överlämningen till Skattmästare.  
 
Dennis (Eventutskottet) – Dennis berättade att det är ganska lugnt för 
eventutskottet just nu. De har tillsatt projektgrupp för P3-gasquen och arbetet 
inför Julfesten går bra. 
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Amanda (Marknadsföringsgruppen) – Amanda berättade att de ska börja 
tillsätta nästa termins Marknadsföringsgrupp inom kort. Amanda berättade 
också att MG börjat prata med generalerna angående material till recceveckorna 
nästa termin. I övrigt är det inte så många projekt kvar den här terminen.  
 
Jessica (Sekreterare) – Jessica hade inget att rapportera.  
  
David (Kontaktdagarna) – David berättade att han nu håller på att arbeta med 
det sista och att Agnes har börjat fakturera efter mässan. I övrigt är det väldigt 
lugnt för Kontaktdagarna just nu och David berättar att de hoppas på att snart få 
efterträdare för att kunna börja med överlämning.  
 
Hanna (Välkomstutskottet) – Hanna berättade att det varit mycket att göra med 
faddertillsättningen som fick många ansökningar. Hanna berättade också att de 
nu börjat dra igång med arbetet inför nästa termins recceveckor samt ska 
tillsätta projektgruppen till Buddysystem VT19. 
 
Mikael (Intendent) – Mikael berättade att hans arbete rullar på och att det inte är 
så mycket att göra just nu. Mikael har beställt nya adaptrar till projektorn i 
KPMG-arenan.  
 
Karolina (Finansutskottet) – Karolina berättade att det är Women´s Career Day 
nästa vecka och att förberedelserna inför det går bra. Karolina är också klar med 
planeringen inför överlämningen och ska påbörja denna snart. 
 
Anna (Utbildningsutskottet) – Anna berättade att hon just nu håller på med 
undersökningen Tycka till. Utöver det berättade hon att utbildningsutskottets 
projektgrupper går bra och att hållbarhetsgruppen hade ett lyckat event förra 
veckan. Slutligen berättade Anna att de ska tillsätta projektgrupper inför nästa 
termin nu i slutet av den här terminen. 
 
§8 Borgens afton 
Julia presenterade punkten som handlade om upplägget på eventet Borgens 
afton nästa termin. Hanna berättade om de medskick hon fått med sig efter att 
ha diskuterat Borgens afton med terminens faddrar. Utskottsgruppen 
diskuterade sedan hur man kan utveckla eventet samt hur det ska organiseras 
för att det ska bli enklast för alla förtroendevalda.  
 
§9 Update om intyg 
Julia presenterade ett nytt utkast på ett intyg för förtroendevalda och 
engagerade. Utskottsgruppen diskuterade sedan de diskussionspunkter som 
Julia bifogat i materialet.  
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§10 Bollplanksrundan 
 

A) Överlämningshelgen 
 Julia informerade om upplägget på workshopsen under överlämningshelgen 
nästa vecka.   

 
B) Språk på utskottsmöte 

Utskottsgruppen diskuterade kort hur föreningen ska göra med språk på 
utskottsmöten om det är så att någon som kommer till utskottsmötet inte pratar 
svenska. Utskottsgruppen diskuterade även möjligheten att bedriva en 
utredning om detta under nästa termin. 
 

C) Tillsättningsperiod #5 
Amanda lyfte att marknadsföringsgruppen kommer lägga upp väldigt många 
lediga poster under tillsättningsperiod #5 och utskottsgruppen diskuterade 
sedan kort huruvida MG istället bör tillsätta sina poster i en egen period innan 
tillsättningsperiod #5. 
 
§11 Middag och tid för nästa UG-möte 
Nästa UG-möte är 2018-12-13 kl. 16:30.  
                
§12 Mötet avslutades 
Julia förklarade UG-mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
 

_______________________ 

Jessica Mattsson 

Sekreterare 

 

  _______________________  ________________________ 

                     Julia Forsell                                                     Karolina Johansson 

   Justerare     Justerare 

 
 

 


