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Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte 
 

Datum: 2021-02-15 

Tid: 17:36-18.50  
Plats: Zoom 

Närvarande: 
• Lisa Fälth (Mötesordförande) 
• Saga Ryttegård (Sekreterare) 
• Roy Österborg 
• Amanda Höök 
• Emma-Louise Maras 
• Nike Lestander Jacobs 
• Elis Melin 
• Josefin Mårtensson 
• Erik Sterner 
• Hanna Nilsson 
• Elin Voksepp 
• Joar Berglund 
• Marcus Edström 
• Linn Härndahl 
• Marcus Overödder 

 
Frånvarande: 
 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Lisa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare 
UG beslutade: 
Att välja Joar Berglund och Amanda Höök till justerare. 
 
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
UG beslutade: 
Att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
 
 
§4 Bollplank 
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Punkterna ”Vem får uttala sig om psykisk ohälsa” och ”Efterfrågan på 
betallösningar” lades till i bollplanksrundan. 
 
§5 Senaste UG- och styrelsemötet 
Under senaste UG-mötet valdes utredningar samt utredningsgrupper. 
  
Under senaste styrelsemötet fastställde styrelsen ett nytt arvoderingsavtal för 
kommande heltidare, godkände den senaste revideringen av föreningsbudgeten 
och pratade om rutiner för sexmästeriet.  
 
§6 Aktuellt i föreningen 
Aktuellt i föreningen just nu är det kommande Amazing Case med EY under 
morgondagen, följt av ett middagsevent för förtroendevalda dagen efter det. 
Under helgen så kommer Olivia, Erik, Lisa och Linnéa från styrelsen att hålla i 
U9, ett event för ekonomföreningar över hela landet. Utöver detta så har även 
Event- och Välkomstutskottet utskottsmöten under nästa vecka samt så är 
överlämningshelgen för de förtroendevalda som klev av HT20 planerad till den 
27/2–2021. 
 
§7 Tempen på Ordföranderiet 
Lisa berättade att ordföranderiet har diskuterat hur föreningen ska förhålla sig 
till att hålla idrottsträningar framöver samt tagit ställning till utföranden av 
andra projekt och event. Utöver det så genomfördes en FTV-kickoff i hybridform 
tillsammans med resten av styrelsen och att de nu gemensamt planerar för den 
kommande överlämningen som ska hållas för förtroendevalda som klev av 
HT20. 
 
§8 Tempen på utredningar och projekt 
Betallösningar – Projektgruppen berättade att de haft ett digitalt uppstartsmöte 
och har arbetat med att ta reda på möjligheter och avgränsningar för 
utredningen.  
 
Betallösningar – Projektgruppen berättade att de har haft uppstartsmöte och lagt 
upp en plan för hur de ska genomföra utredningen.  
 
Engagemang – Projektgruppen berättade att de har haft uppstartsmöte förra 
veckan och diskuterat avgränsning för utredningen.  
 
Social hållbarhet - Projektgruppen berättade att de har haft uppstartsmöte och 
att de har läst igenom de tidigare material som kom ur utredningen förra 
terminen.  
 
§9 Tempen på posterna 
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Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hon jobbar på som vanligt och har en 
del möten med olika utskott och projekt under veckorna. I övrigt rapporterade 
Lisa att hon har gjort revidering av UG-budgeten samt diskuterat 
Kontaktdagarnas budget 1 tillsammans med Filip.  

 
 
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att hon har jobbat med föreningens revisor 
för att utforma ett passande system för digitala signaturer, både för UG och för 
styrelsen. 
 
Elin (Utbildningsutskottet) – Elin berättade att arbetet går bra. Vidare 
rapporterade hon att de tillsatt en ny studentrepresentant och att de just nu 
jobbar med SM i ekonomi.  
 
Emma-Louise (Internationella utskottet) – Emma-Louise berättade att hon och 
Ellen ska ha möte under morgondagen angående internationella utskottets 
reformering och framtid.  
 
Amanda (Eventutskottet) – Amanda berättade att de ska ha uppstart med 
jubileumsbalen samt att de har utskottsmöte nästa vecka, där de vill försöka 
marknadsföra tillsättningen av vårbalen extra.  
 
Marcus (Reversen) – Marcus berättade att de har haft möte angående UE-
poddars framtid. Vidare berättade han att Reversen har fått en flik på hemsidan.  
 
Elis (Idrottsutskottet) – Elis berättade att det inte är så mycket just nu, men att de 
jobbar på aktiviteter som går att genomföra trots Corona.  
 
Roy (Vice skattmästare) – Roy berättade att det går bra i skatt och att han ska 
hålla den första budget- och podioutbildningen med Emi nu på fredag.  
 
Josefin (Näringslivsutskottet) – Josefin berättade att de tillsatt regattan och ska 
ha uppstart med dem imorgon. I övrigt rapporterade hon att evenemanget för 
Equal March kommer läggas upp på torsdag. 
 
Linn (Välkomstutskottet) – Linn berättade att det är ganska lugnt för tillfället, 
men att de ska ha utskottsmöte under veckan med fokus på Buddy System och 
Master Welcoming weeks.  
 
Marcus (Intendent) – Marcus hade inget speciellt att rapportera. 
 



 
____________       ____________       ____________ 

                                                S.R.                                J.B.                                 A.H. 

Hanna (Finansutskottet) – Hanna berättade att de har haft möte med UEAM för 
att inkludera dem mer i utskottets verksamhet samt att de ska ha uppstart med 
ett par projektgrupper i veckan.  
 
Erik (IT) – Erik berättade att han har många små uppgifter som han arbetar med, 
speciellt med hemsidan.  
 
Nike (Marknadsföringsgruppen) – Nike berättade att marknadsföringsgruppen 
rullar på som det ska och att de har fått in material-förfrågan till kommande 
projekt i bra tid.  
 
Joar (Kontaktdagarna) – Joar berättade att alla intervjuer är klara och att de 
preliminärt ska börja ringa till de som tillsatts på fredag.  
 
 
 
 
§10 Utredningens möjligheter och begränsningar: Hemsidan 
Josefin presenterade punkten där hon ställde frågan kring vad med hemsidan är 
mest relevant att fokusera på.  
 
§11 Hur stor fokus vid internationalisering: Engagemang 
Amanda presenterade punkten som handlade om tillsättningsperioderna och 
hur stort fokus de ska lägga på att internationalisera dessa. En ytterligare fråga 
som togs upp var hur tillsättningsperioderna ska utformas för att nå olika 
målgrupper såsom mastersstudenter, internationella studenter och 
programstudenter.   
 
§12 Bollplanksrundan 

 
A) Vem får uttala sig om psykisk ohälsa? 

Joar presenterade frågan om vem som får uttala sig kring vad som är ett 
symptom på psykisk ohälsa. UG tog upp frågor kring källkritik och om vart man 
hämtar information rörande psykisk ohälsa samt hur man kan skriva material 
om de typerna av problem utan att lägga värdering i det som skrivs.  
 

B) Efterfrågan på betallösningar 
Roy tog upp frågan kring vilka funktioner som utskotten och föreningen i stort 
efterfrågar på en betallösning.  
 

§13 Tid för nästa UG-möte 
Nästa UG-möte kommer att hållas 2021-03-01 kl. 17:30 på zoom.              
  

§14 Mötet avslutades 
Lisa förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
 

_______________________ 

Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

  _______________________  ________________________ 

                 Joar Berglund                                                     Amanda Höök  

   Justerare     Justerare 

 
 

 


