Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte
Datum: 2021-04-26
Tid: 17:39-18:52
Plats: Arenan
Närvarande:
• Lisa Fälth (Mötesordförande)
• Saga Ryttegård (Sekreterare)
• Marcus Overödder
• Roy Österborg
• Amanda Höök
• Emma-Louise Maras
• Nike Lestander Jacobs
• Josefin Mårtenson
• Hanna Nilsson
• Elin Voksepp
• Joar Berglund
• Marcus Edström
• Linn Härndahl
Frånvarande:
• Elis Melin
• Erik Sterner

Protokoll
§1 Mötets öppnande
Lisa förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
UG beslutade:
Att välja Elin Voksepp och Hanna Nilsson till justerare.
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll
UG beslutade:
Att godkänna föregående mötesprotokoll.
§4 Bollplank
Punkterna ”Återkoppling intervjuer”, ”Alumni-middag” och ”Mat till vårbalen”
lades till i bollplanksrundan.
____________
S.R.

____________
E.V.

____________
H.N.

§5 Senaste UG- och styrelsemötet
Under senaste UG-mötet så togs tempen på utredningarna och vidare arbete
diskuterades.
Under senaste styrelsemötet fick vi besök av ett studentkonsultbolag, tog ett
beslut kring intern kommunikationspolicy, diskuterade medlemssystem och
föreningens resursallokering.
§6 Aktuellt i föreningen
Aktuellt i föreningen just nu är att föreningen genomfört sin vårstämma för
terminen under förra veckan. Alla poster blev inte tillsatta och en till stämma
kommer att hållas för att fylla de vakanta posterna. Under nästa vecka kommer
ett digitalt stormöte att hållas som alla förtroendevalda ska medverka på.
§7 Tempen på Ordföranderiet
Lisa berättade att det har varit mycket med förberedelserna inför stämman och
att de har påbörjat överlämningsarbetet till efterträdare på ordföranderiposterna.
§8 Tempen på utredningar och projekt
Betallösningar – Projektgruppen berättade att de sedan senast haft ett möte med
Invajo för att få höra om deras produkterbjudande.
Hemsidan – Projektgruppen berättade att de har haft möte med Thomas från
Swace där de presenterade sina idéer och att han ska återkomma med en offert
snarast.
Engagemang – Projektgruppen berättade att de arbetat på materialet, specifikt
kalendern, men att det inte är helt färdigställt än.
Social hållbarhet - Projektgruppen hade inget att rapportera.
§9 Tempen på posterna
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att hon har haft mycket att göra, det
känns kul att ha en efterträdare och att det är full fart.
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att hon har många protokoll som ska
renskrivas, men att arbetet annars är som vanligt.
Elin (Utbildningsutskottet) – Elin berättade att utskottet har jobbat med
överlämning till påklivande i utbildningsutskottet, jobbat med fallärenden,

____________
S.R.

____________
E.V.

____________
H.N.

genomfört STRUT-möte och påbörjat arbetet med tillsättning av
studentrepresentanter.
Emma-Louise (Internationella utskottet) – Emma-Louise berättade att de har
haft möten inför ett kommande event i maj. De ska även börja ha med sig
påklivande vice för utskottet på kommande möten i överlämningssyfte.
Amanda (Eventutskottet) – Amanda berättade att de har arbetat tillsammans
med vårbalen för att förbereda eventet som kommer att genomföras digitalt den
22 maj.
Marcus (Reversen) – Marcus berättade att det går bra och att de jobbar på att
planera en eventuell livepodd under kontaktdagarnas förberedande event
kontaktstarten och att de kommer att släppa en artikel på reversen.se med en
intervju med en ekonom från folkhälsomyndigheten.
Elis (Idrottsutskottet) – Elis var inte närvarande och hade därför inget att
rapportera.
Roy (Vice skattmästare) – Roy berättade att det kommer bli lite mer arbete precis
innan sommaren, speciellt med överlämning.
Josefin (Näringslivsutskottet) – Josefin berättade att allt går bra och att de ska
ha utskottsmöte nästa vecka. De har jobbat vidare med Vera som har ett
kommande frukostmöte som ska planeras samt arbetat vidare med planeringen
av Regattan.
Linn (Välkomstutskottet) – Linn berättade att de under tillsättningsperiod #4
lanserar ett nytt evenemang från välkomstutskottet. De kommer även att börja
hålla intervjuer med de som sökt fadder inom kort.
Marcus (Intendent) – Marcus hade inget att rapportera.
Hanna (Finansutskottet) – Hanna berättade att utskottet ska lansera sitt eget
facebookforum i nästa vecka samt annonsera vinnare för aktietävlingen.
Erik (IT) – Erik var inte närvarande och hade därför inget att rapportera.
Nike (Marknadsföringsgruppen) – Nike berättade att de planerar ett öppet MGevent och en avslutning förprojektgruppen.
Joar (Kontaktdagarna) – Joar berättade att det är mycket som händer nu inför
kontaktstarten, kontaktdagarnas förberedande event, och att de har börjat skriva
på avtal med berörda parter.

____________
S.R.

____________
E.V.

____________
H.N.

§10 Hemsidan
Projektgruppen presenterade punkten som handlade om budgeten för
hemsidans ändringar. UG diskuterade kring vilka alternativ för hemsidans
ändringar som är möjliga. Gruppen sammanställer frågor som de vill ha svar på
och skickar till ordföranderiet som återkopplar till projektgruppen med
alternativ.
§11 Interna kommunikationskanaler
Lisa presenterade punkten som handlade om den nya kommunikationspolicyn
som styrelsen nu har bestämt ska lanseras. Hon presenterade syftet med bytet
av kommunikationsstrategi och hur detta kommer att påverka
kommunikationen mellan förtroendevalda.

§12 Bollplanksrundan
A) Återkoppling intervjuer
Fadderintervjuerna är många och Linn vill diskutera hur återkopplingen till
fadderansökan ser ut för de som inte blir eller blir valda till faddrar.
B) Alumni-middag
Hanna presenterade punkten kring den alumni-middag som ska anordnas. Den
kommer att hållas digitalt över zoom och Hanna ville diskutera formatet för att
göra middagen så lyckad som möjligt.
C) Mat till vårbalen
Amanda tog upp frågan kring mat på Vårbalen. Det fanns ett par olika alternativ
på hur mat ska serveras, då man antingen ska laga själv eller beställa catering
från nation.
§13 Tid för nästa UG-möte
Nästa UG-möte kommer att hållas 2021-05-10 kl. 17:30 på zoom.
§14 Mötet avslutades
Lisa förklarade mötet avslutat.

____________
S.R.

____________
E.V.

Skriv text här
____________
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Vid protokollet:

_______________________
Saga Ryttegård
Sekreterare

_______________________
Elin Voksepp

________________________
Hanna Nilsson
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