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Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte 
 

Datum: 2021-03-01  
Tid: 17:41-18:39 

Plats: Zoom 

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

 
Frånvarande: 

• Joar Berglund 
 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Lisa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare 
UG beslutade: 
Att välja Elin Voksepp och Josefin Mårtenson till justerare. 
 
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
UG beslutade: 
Att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
§4 Bollplank 
Punkterna ”Namnbyte”, ”linktree” och ”Enkät hemsidan” lades till i 
bollplanksrundan. 



 
____________       ____________       ____________ 

                                                S.R.                                E.V.                                 J.M. 

 
§5 Senaste UG- och styrelsemötet 
Under senaste UG-mötet så diskuterades utredningarna och grupperna 
uppdaterade om sina framsteg.  
 
Under senaste styrelsemötet fastställdes sommarkursstipendiet, föreningens 
krispolicy reviderades och innovationspotten diskuterades.  
 
§6 Aktuellt i föreningen 
Aktuellt i föreningen just nu är bland annat det första Prequal March-eventet 
som genomfördes under morgonen Ett ytterligare event med Prequal March 
kommer att hållas inom en snar framtid.  PwC håller Excel utbildning under 
veckan och Equal March går av stapeln nästa vecka. 
 
§7 Tempen på Ordföranderiet 
Lisa berättade att ordföranderiet tillsammans med Emi genomfört en 
överlämningssittning för de som klev av HT20, genomfört det 
föreningsöverskridande eventet U9 och att ordförandens fjärde månadsbrev ska 
komma ut under kvällen.  
 
§8 Tempen på utredningar och projekt 
Betallösningar – Projektgruppen berättade att arbetet går framåt och att de har 
fördelat arbetet mellan dem. Just nu fokuserar de på att undersöka de alternativ 
som finns för betallösningar.  
 
Engagemang – Projektgruppen berättade att de har diskuterat att ha en 
medlemsundersökning, vilket de vill ha feedback på under sin punkt på mötet.  
 
Social hållbarhet - Projektgruppen berättade att de satt upp mål som de vill 
åstadkomma med utredningen. 
 
Hemsidan - Projektgruppen berättade att de arbetar med att formulera en enkät 
som de ska skicka ut angående funktionaliteten av hemsidan. De letar även 
inspiration på andra hemsidor.  
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§9 Tempen på posterna 
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hon just nu arbetar med 
budgetrevidering av utskotten, men att det är ganska lugnt i övrigt.  
 
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att allt rullar på som vanligt och att hon har 
skapat rutiner för digital signatur.  
 
Elin (Utbildningsutskottet) – Elin berättade att det går bra och att de jobbat 
vidare med planeringen av SM i ekonomi och jobbat på en guide för 
studentrepresentanter. Vidare berättade Elin att de skapat en enkät kring 
distansstudier som ska skickas ut till medlemmar i veckan.  
 
Emma-Louise (Internationella utskottet) – Emma-Louise berättade att det är en 
hel del möten nu och att ett av utskottets projekts tillsättningsperiod stänger 
ikväll.  
 
Amanda (Eventutskottet) – Amanda berättade att de haft uppstartsmöte med 
jubileumsbalen tillsammans med styrelsen. Vidare rapporterade hon att 
tillsättningen för jubileumsbalens projektgrupp har öppnat och de kommer 
tillsammans med projektledarna hålla intervjuer för denna.  
 
Marcus (Reversen) – Marcus berättade att det har kommit saker i vägen för 
reversens verksamhet, vilket har resulterat i att de inte har så mycket innehåll 
att släppa. Corona har kommit i vägen, men även andra saker har satt stopp.  
 
Elis (Idrottsutskottet) – Elis berättade att det inte är supermycket som händer, 
men de just nu diskuterar att hålla träningar över zoom, exempelvis yoga.  
 
Roy (Vice skattmästare) – Roy berättade att arbetet rullar på som vanligt och att 
han och Emi har haft skattmästeriets första budget- och podioutbildning.  
 
Josefin (Näringslivsutskottet) – Josefin berättade att det är mycket arbete med 
Equal March just nu. Vidare rapporterade hon att de går igenom budgeten till 
regattan. De ska även ha utskottsmöte tillsammans med valberedningen om ett 
par veckor och har börjat planera inför detta.  
 
Linn (Välkomstutskottet) – Linn berättade att arbetet går bra och att det som tar 
mest tid just nu är recceveckornas slutrevidering. Utskottet har även redan nu 
börjat planera Buddysystem och Master Welcoming weeks inför nästa termin. I 
övrigt så ska även tillsättningen för generaler snart sättas i gång.  
 
Marcus (Intendent) – Marcus berättade att han framåt ska arbeta med 
förbättringar på borgen.  
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Hanna (Finansutskottet) – Hanna berättade att de under morgonen haft event 
med Prequal March vilket hade gått bra. De kommer även ha utskottsmöte om 
ett par veckor vilket de redan börjat planera.   
 
Erik (IT) – Erik hade inget särskilt att rapportera.  
 
Nike (Marknadsföringsgruppen) – Nike berättade att det rullar på som vanligt. 
De har haft möten med valberedningen inför tillsättningen av förtroendevalda 
för att skapa ett bra marknadsföringsmaterial för tillsättningsperioden.  
 
Joar (Kontaktdagarna) – Joar var inte närvarande och har hade därför inget att 
rapportera.  
 
§10 Undersökning via Instagramstory (engagemangsutredningen)  
Amanda presenterade punkten som handlade om engagemangsutredningen 
och deras idé kring en kort medlemsundersökning över Instagram. UG 
diskuterade de frågor som gruppen hade med sig och utredningen tar med sig 
svaren.  
 
§12 Bollplanksrundan 

 
A) Namnbyte Utredning 

Linn presenterade punkten om namnet på den kampanj som skapades av 
tidigare utredningsgrupp. Gruppen diskuterade om namnet ska vara förståeligt 
även på engelska för att se till att fler har tillgång till materialet kring psykisk 
hälsa.  
 

B) Enkät hemsidan  
Josefin presenterade punkten kring frågor i enkät som ska utreda hemsidans 
funktioner.  
 
 

C) Linktree 
Lisa presenterade funktionen Linktree som nu Uppsalaekonomerna använder 
sig av på sina sociala medier. Hon förklarade vidare funktionerna hos Linktree 
och hur utskotten och organen kan använda sig av dessa.  
 

 

§13 Tid för nästa UG-möte 
Nästa UG-möte kommer att hållas 2021-03-15 kl. 17:30 på zoom.              
  

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

 

_______________________ 

Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

  _______________________  ________________________ 

                    Elin Voksepp                                               Josefin Mårtenson 

   Justerare     Justerare 

 
 

 




