
UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen  Uppsalaekonomerna  - Utskottsgruppsmöte

Datum:  2019-04-01

Tid:  17:30-1C1:22

platS:  KPMG  Arenan

Närvarande:

*  Julia  Forssell  (mötesledare)

*  Evelina  Bingmark  (sekreterare)

*  Dennis  Leach

*  Olivia  Blomqvist

*  Hanna  Pettersson

*  Emma  Bevegård

*  Jenny  Lidman  (närvarande  till  @ C))
*  Kani  Hamasdi

*  Sophia  Bragd

*  Elin  Nilsson

*  Emelie  Garton

*  Anders  Gombrii (suppleant  till  Anna Eriksson, närvarande  till  @ 10)

Frånvarande:

*  Anna  Eriksson

*  Viktor  Mattsson

*  Maria  Ivic

*  William  Axenborg

Protokoll

il  Mötets  öppnande
Julia  förklarade  mötet  öppnat.

g2 Val  av  justerare

UG beslutade:

Att vä5a Kani Hamasdi och Anders Gombrii till  justerare.

53 Punkter  till bollplanksrundan
Punkten  "Master  Welcoming  Weeks  och  Buddysystem"  lades till  i
bollplanksrundan.
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@5 Senaste  UG-  och  styrelsemötet

Senaste  UG-mötet  diskuterade  vi  kring  vad  vi tar  med  oss från  Lundahelgen,  lite

kring  tillsättningsperiod  #3 och  ansökan  till  Förtroendevald.  Vidare  gick

gruppen  även  igenom  hur  en potentiell  spontanansökan  skulle  kunna  se ut.

Under  senaste  styrelsemötet  pratade  de om  att  potentiellt  digitalisera  Reversen

och  lade  fram  propositioner  om  en arvoderad  Skattmästare.  Vidare  gick

styrelsen  igenom  övriga  propositioner  som  är uppe  för  andra  läsning  och  tog

beslut  om  utformningen  av arvoderingsavtal  för  ordföranderiet  och

skattmästaren  för  höstterminen  201C) till  vårterminen  2020.

%  Aktuellt  i föreningen

Aktuellt  i föreningen  nu  är att  alla  förtroendevalda  ska  ha  en sittning  på

Stockholms  nation  och  Sportresan  samt  ECT  äger  rum  denna  vecka.  Vidare  har

tillsättningsperiod  #3 öppnat  och  nästa  vecka  drar  medlemsundersökningen

igång.  Till  sist  börjar  mid-terms  nästa  vecka.

g7  Tempen  på posterna

Julia  (Vice  ordförande)  -  Julia  berättade  att  hon  haft  generalintervjuer,  deltagit

på en ordföranderisittning  och  haft  MUM  #2. Vidare  har  hon  varit  på semester

några  dagar,  haft  Walks  and  talks  och  öppnat  tillsättningsperiod  #3.

Love  (Idrottsutskottet)  -  Love  berättade  att  Sportresan  kommer  äga  rum  på

[redarg  vilket  är väldigt  kul.  Vidare  har  de satt  datum  för  Universitetsfejden  nästa

vår  och  de ska  även  tillsätta  projektgruppen  för  Surfresan.

Anders  (Suppleant,  Utbildningsutskottet)  -  Anders  berättade  att  VERA  hade  ett

frukostmöte  föregående  vecka  och  Hållbarhetsgruppen  ska  ha  ett  frukostmöte

denna  vecka.  Utöver  det  har  Anders  och  Anna  haft  dialoger  med  Christopher  om

studiebevakning  och  potentiella  förändringar  i framtiden.

Jenny  (Näringslivsutskottet)  -  Jenny  berättade  att  Regattan  har  släppt  sitt

event  på Facebook  och  att  de ska  börja  ta emot  ansökningar.  Equal  March  ska

skicka  in  sin  slutrevidering  och  PWC  Escape  Room  kommer  äga  rum  nästa

vecka.

Denms  (IT-ansvarig)  -  Dennis  hade  inget  särskilt  att  berätta.

Maria  (Vice  skattmästare)  -  Maria  var  inte  närvarande  och  rapporteringen

uteblev  därför.

Olivia  (Eventutskottet)  -  Olivia  berättade  att  planeringen  inför  Medlemsdagen

och  Vårbalen  är i full  gång.  Aktuellt  är att  utskottet  utlyser  en projektgrupp  till

Vårfesten  just  nu  i tillsättningsperiod  #3.
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E.melie  (Marknadsföringsgruppen)  -  Emelie  berättade  att  arbetet  går  bra  och  att

de har  börjat  med  överlämningen  för  terminen.

Emrna  (Kontaktdagarna)  -  Emma  berättade  att  företagsgruppen  har  fått  in  sina

första  företag  och  att  samtliga  grupper  har  haft  uppstartsmöten.  Vidare  ska  de

ha  sitt  andra  stormöte  på onsdag.

Williarn  (Intendent)  -  William  var  inte  närvarande  och  rapporteringen  uteblev

därför.

Sophia  (Internationella  utskottet)  -  Sophia  berättade  att  hon  och  Amina  var  på I-

Forum  i helgen  vilket  är en konferens  i Stockholm  för  representanter  från  olika

ekonomföreningar  i Sverige.  Vidare  kommer  ECT  äga  rum  på söndag  och  Sophia

har  bokat  flyg  och  hostel  till  New  York  Week.  Till  sist  har  UIW  valt  ut  sina  värdar

(hosts)  och  ska  snart  ha  en kick-off.

Elin  (Finansutskottet)  -  Elin  berättade  att  utskottet  hade  sin  Alumnimiddag  i

torsdags  vilket  blev  lyckat.  Statecon  är imorgon  och  planeringen  inför  DATO  är i

full  gång.

Kani  & Viktor  (Reversen)  -  Kani  berättade  att  andra  Reversen  är färdig  och  är på

färgprov  just  nu.  Reversen  ska  anordna  ett  releasemingel  nästa  vecka.

Hanna  (Välkomstutskottet)  -  Hanna  berättade  att  de har  tillsatt  generalerna  till

nästa  termin  vilket  är jättekul.  Vidare  jobbar  hon  just  nu  med  Buddysystem  och

Master  Welcoming  Weeks  som  utlyses  i tillsättningsperiod  #3.

g8  Betallösning

Julia  presenterade  punkten  och  utskottsgruppen  fick  prova  olika  hemsidor  som

skulle  kunna  vara  en  potentiell  betallösning.  Utskottsgruppen  gav  sen  sina

åsikter  och  medskick  till  projektgruppen  som  sitter  på utredningen

"Betallösning".

g9 Hantering  av  projektgrupper

Julia  presenterade  punkten  och  utskottsgruppen  fick  diskutera  i mindre  grupper

om  hur  vi ska  arbeta  med  utvärderingar  och  jämställdhet  samt  hållbarhet.

g10  Bollplanksrundan

A) Buddysystem  & Master  Welcoming  Weeks

Hanna  presenterade  punkten  i syfte  att  se över  hur  Uppsalaekonomerna

presenterar  sig själv  på Buddysystem  och  Master  Welcoming  Weeks  event.

Utskottsgruppen  diskuterade  kring  detta  och  hur  föreningen  kan  bli  bättre  på att
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få internationella  studenter  och  mastersstudent  att  känna  sig mer  inkluderade  i

Uppsalaekonomerna.

511 Tid  för  nästa  UG-möte

Nästa  UG-möte  är 201C)-04-15  kl. 17:30.

@12 Mötet  avslutades
Julia  förklarade  UG-mötet  avslutat  kl. 1C):15.

Vid  protokollet:

Evelina  Bingmark

Kani  Hamasdi

Justerare

Sekreterare

Amders',Combrii

Justerare
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