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Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte 
 

Datum: 2021-03-15 

Tid: 17:37-19:48 
Plats: Zoom 

Närvarande: 
• Lisa Fälth (Mötesordförande) 
• Saga Ryttegård (Sekreterare) 
• Marcus Overödder  
• Roy Österborg 
• Amanda Höök 
• Emma-Louise Maras 
• Nike Laestander Jacobs 
• Josefin Mårtenson 
• Hanna Nilsson 
• Elin Voksepp 
• Joar Berglund 
• Linn Härndahl 

 
Frånvarande: 

• Marcus Edström 
• Elis Melin  
• Erik Sterner  

 
 
Protokoll 
§1 Mötets öppnande 
Lisa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare 
UG beslutade: 
Att välja Roy Österborg och Nike Laestander Jacobs till justerare. 
 
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
UG beslutade: 
Att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
§4 Bollplank 
Punkterna ”Hemsidan”, och ”Borgens afton” lades till i bollplanksrundan. 
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§5 Senaste UG- och styrelsemötet 
Under senaste UG-mötet så diskuterades utredningarna som bedrivs i terminens 
utskottsgrupp för att de olika utredningsgrupperna skulle komma vidare i sitt 
arbete.  
 
Under senaste styrelsemötet så fastställdes sommarkursstipendiet, den 
arvoderade skattmästarrollen började utvärderas, en diskussion om hur 
partnerutredningens framtid hölls, en reglementesändring gjordes samt så hölls 
en workshop kring en revidering av Uppsalaekonomernas organisationskarta. I 
övrigt så godkändes även revideringen av budgeten för februari månad.  
 
 
§6 Aktuellt i föreningen 
Aktuellt i föreningen just nu är Uppsalaekonomernas mentorskapsprogram som 
lanserades förra veckan, ansökan till att söka förtroendevald har öppnat, Vera 
har killmiddag på onsdagen och föreningens förtroendevalda kommer att 
genomföra det digitala eventet Ugglan tillsammans med Lundaekonomerna. 
Vidare så kommer de förtroendevalda att genomföra en hållbarhetsutbildning 
med PwC nästkommande vecka, aktietävlingen öppnar samt så kommer två 
utskottsmöten att hållas.  
 
§7 Tempen på Ordföranderiet 
Lisa berättade att den löpande verksamheten flyter på. På grund av att man kan 
spåra Corona-smittan tillbaka till campus så har de jobbat med att få ut budskap 
om att stanna hemma till medlemmarna. Olivia jobbar för tillfället med att 
sammanställa enkäten kring digitala examinationer för att kunna göra dem 
tillgängliga för alla. Ordföranderiet har även jobbat med planeringen av Ugglan. 
 
§8 Tempen på utredningar och projekt 
Betallösningar – Projektgruppen berättade att de har fortsatt jobba med 
benchmarking. 
 
Hemsidan – Projektgruppen berättade att de har släppt sin enkät och inväntar 
svar, samt letat inspiration på andra hemsidor.  
 
Engagemang – Projektgruppen berättade att de främst har jobbat med den 
feedbacken från förra mötet, samt gjort ett utkast på en Instagram-story som 
kommer att skickas till MG.  
 
Social hållbarhet - Projektgruppen berättade att arbetet har gått bra sedan senast.  
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§9 Tempen på posterna 
 
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hennes arbete går bra. Det har 
mestadels varit mejlande, möten och annan löpande verksamhet.  
 
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att arbetet rullar på som vanligt.  
 
Elin (Utbildningsutskottet) – Elin berättade att hon har mycket jobb med 
planeringen av SM i Ekonomi, och att det är en utmaning att se till att allt går 
rätt till. Hon har även hjälpt Olivia med sammanställandet av enkäten om 
digitala examinationer.  
 
Emma-Louise (Internationella utskottet) – Emma-Louise berättade att det är 
mycket arbete just nu i utskottet. De har nyligen tillsatt en projektgrupp som ska 
startas upp. Vidare berättade hon att de har flera spännande projekt på gång som 
alla just nu kräver tid och arbete.  
 
Amanda (Eventutskottet) – Amanda berättade att projektgrupp för 
jubileumsbalen är tillsatt och ska ha uppstartsmöte snart.  
 
Marcus (Reversen) – Marcus berättade att de har släppt den första artikeln i en 
serie som ska ge inblick i föreningens olika organ och utskott. De har mycket att 
släppa framöver, vilket han tycker är kul.  
 
Elis (Idrottsutskottet) – Elis var inte närvarande och hade därför inget att 
rapportera. 
 
Roy (Vice skattmästare) – Roy berättade att skatt rullar på som vanligt. Det har 
dock varit en hel del mejl den senaste veckan. 
 
Josefin (Näringslivsutskottet) – Josefin berättade att de arbetar med 
slutrevidering och utvärdering av eventet Equal march. De kommer att ha ett 
utskottsmöte som kommer att handla om hur man söker förtroendevald 
tillsammans med Valberedningen nästa vecka och ska genomföra Killmiddagen 
under denna vecka.  
 
Linn (Välkomstutskottet) – Linn berättade att det inte är jättemycket arbete just 
nu, men att de fyller tiden med att arbeta kring Buddy System och Master 
Welcoming Weeks som de vill ändra mycket på.   
 
Marcus (Intendent) – Marcus var inte närvarande och hade därför inget att 
rapportera. 
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Hanna (Finansutskottet) – Hanns berättade att Equal march är avklarat för deras 
del och det har gått bra. Vidare berättade hon att Aktietävlingen drar igång nästa 
vecka samt att de har bestämt datum för Brudar och Börs. 
 
Erik (IT) – Erik var inte närvarande och hade därför inget att rapportera. 
 
Nike (Marknadsföringsgruppen) – Nike berättade att allt flyter på som det ska 
och att hon tycker om gruppen som har tillsatts denna termin. De är duktiga och 
gör stora framsteg.   
 
Joar (Kontaktdagarna) – Joar berättade att arbetet rullar på som vanligt.  
 
§10 Hemsidan gällande Social hållbarhet 
Linn presenterade punkten beträffade det material som utredningsgruppen för 
social hållbarhet har skapat för hemsidan. Utredningsgruppen ville ha feedback 
på det material som de framställt av UG. De kommer att behålla namnet DU E 
viktig. De ska till nästa möte framställa ett färdigt material.  
 
§12 Bollplanksrundan 

 
A) Hemsidan 

Utredningsgruppen presenterade de resultat som de har fått in från den enkät 
som de har genomfört. UG gick tillsammans igenom ett par andra kårers 
hemsidor för inspiration.  
 

B) Borgens afton  
Lisa tog upp frågan kring hur vi ska göra våra medlemmar medvetna om vad en 
förtroendevald är. På grund av pandemins omständigheter så har inte eventet 
borgens afton kunnat hållas som vanligt. Lisa tog upp idén kring att hålla ett 
”utskottsmöte” eller något annat event för att informera kring vad föreningen 
gör, utöver det utskottsmöte som ska hållas nästa vecka.  
 

§13 Tid för nästa UG-möte 
Nästa UG-möte kommer att hållas 2021-03-29 kl. 17:30 på Zoom.              
  

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

_______________________ 

Saga Ryttegård 

Sekreterare 

 

  _______________________  ________________________ 

                Roy Österborg                                            Nike Laestander Jacobs 

   Justerare     Justerare 

 
 

 




