Föreningen Uppsalaekonomerna – Utskottsgruppsmöte
Datum: 2021-05-10
Tid: 17:38-18: 48
Plats: Zoom
Närvarande:
• Lisa Fälth (Mötesordförande)
• Saga Ryttegård (Sekreterare)
• Marcus Overödder
• Roy Österborg
• Amanda Höök
• Emma-Louise Maras
• Elis Melin
• Josefin Mårtenson
• Hanna Nilsson
• Elin Voksepp
• Joar Berglund
Frånvarande:
• Marcus Edström
• Linn Härndahl
• Nike Lestander Jacobs

Protokoll
§1 Mötets öppnande
Lisa förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
UG beslutade:
Att välja Elis Melin och Josefin Mårtenson till justerare.
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll
UG beslutade:
Att godkänna föregående mötesprotokoll.
§4 Bollplank
Punkterna ”Efterträdare” och ”Överlämning” lades till i bollplanksrundan.

____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

§5 Senaste UG- och styrelsemötet
Under senaste UG-mötet så rapporterades tempen på de olika utredningarna och
utskottsgruppen diskuterade hur de olika utredningarna ska gå vidare i sitt
arbete.
Under senaste styrelsemötet så fick styrelsen besök av Uppsalaekonomerna
Asset Management som presenterade ett förslag till föreningens fondfördelning.
Vidare under mötet så diskuterades föreningens resursallokering, revideringar i
åsiktsprogrammet, kallelse till extrastämma samt studentrepresentation i
styrelsen.
§6 Aktuellt i föreningen
Aktuellt i föreningen just nu är bland annat genomförandet av kontaktstarten
under morgondagen, tillsättning av företagsgruppen under ett extrainsatt
styrelsemöte på onsdag, ordinarie styrelsemöte nästa vecka, internationella
utskottets event tillsammans med SweDen, extrainsatt stämma för tillsättning
av förtroendevalda och Vårbalen.
§7 Tempen på Ordföranderiet
Lisa berättade att det är mycket i ordföranderiet just nu och att arbetet är
intensivt. De som har framröstade efterträdare har börjat involvera dem i sitt
arbete i överlämningssyfte. I övrigt så jobbar alla med avslutet på sina
styrelseutredningar samt färdigställer postspecifika uppgifter.
§8 Tempen på utredningar och projekt
Betallösningar – Projektgruppen berättade att de arbetar med att utvärdera de
olika alternativen som har tagits fram och arbetar på material att presentera för
Utskottsgruppen.
Hemsidan – Projektgruppen berättade att de har fått tillbaka ett prisförslag från
Swace angående ändringarna som de vill införa och kommer presentera den
vidare.
Engagemang – Projektgruppen berättade att utredningen går framåt och att
materialet snart är färdigställt.
Social hållbarhet - Projektgruppen berättade att de är klara och att materialet har
kommit upp på hemsidan. Gruppen arbetar nu med planer angående
marknadsföringen av innehållet.

____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

§9 Tempen på posterna
Lisa (Vice ordförande) – Lisa berättade att arbetet går framåt. Förra veckan så
arbetade hon med att skicka ut anmodan för jubileumsbalen. Vidare har hon
varit ledig under valborg vilket enligt henne var välbehövt. Sista MUM-mötet
genomfördes under förra veckan och Lisa berättade att det har varit givande. I
övrigt berättade hon att hon deltagit i möten med Consor i diskussioner kring ett
eventuellt framtida samarbete.
Saga (Sekreterare) – Saga berättade att tangentbordet går varmt då hon
förbereder protokoll samt dagordning till styrelsemöten, utskottsgruppsmöten
samt den kommande extrastämman.
Elin (Utbildningsutskottet) – Elin berättade att hon har arbetat med
tillsättningen av studentrepresentanter. Vidare har hon arbetat med
överlämningsdokument samt personfallhantering.
Emma-Louise (Internationella utskottet) – Emma-Louise berättade att de
kommer hålla event med Seweden under nästa vecka. Vidare rapporterade hon
att de även valt att flytta fram eventet Go Global till nästa termin då de har haft
ett avhopp i projektgruppen. I övrigt har de börjat involvera påklivande vice
ordförande för internationella utskottet i möten samt arbetat på
överlämningsdokument.
Amanda (Eventutskottet) – Amanda berättade att vårbalens anmälan är igång
och att denna stänger nu på onsdag. Jubileumsbalen arbetar även de vidare med
planeringen och kommer med bra idéer enligt Amanda.
Marcus (Reversen) – Marcus berättade att de har haft projektgruppsmöte med
tillsatta projektmedlemmar. Han berättade att reversen ska släppa ett poddavsnitt under veckan, men att den planerade live-podden under kontaktstarten
istället kommer att bli förinspelad, då representanter från SEB inte kunde vara
tillgängliga under dagen.
Elis (Idrottsutskottet) – Elis berättade att idrottsutskottet fortfarande är
begränsat på grund av pandemin, men att padel-träningarna har haft högt tryck,
vilket har lett till frågor från medlemmar kring andra typer av träningar, vilket
är kul.
Roy (Vice skattmästare) – Roy berättade att arbetet rullar på som vanligt. Det har
inte funnits jättemycket att göra men att han tillsammans med Skattmästare
Emi jobbar med överlämning. Vidare rapporterade han att han tillsammans med
Emi hade hållit i en budget- och podio-utbildning för projektledare och
projektmedlemmar.

____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

Josefin (Näringslivsutskottet) – Josefin berättade att allt går bra och att det är
relativt lugnt i utskottet. Hon berättade att det har planerats in ett par till event
på terminen som ska genomföras innan maj är slut. Dock har ett par event med
Vera har blivit inställda då föreläsare har avbokat, vilket är trist. I övrigt arbetar
de med planeringen av regattan som just nu har många osäkerheter i dess
planer på grund av pandemin.
Linn (Välkomstutskottet) – Linn var inte närvarande och hade därför inget att
rapportera.
Marcus (Intendent) – Marcus var inte närvarande och hade därför inget att
rapportera.
Hanna (Finansutskottet) – Hanna berättade att de event som de genomfört
under tidigare vecka har varit uppskattade samt att de har funderat på att
genomföra fler, men att saker har kommit i vägen, exempelvis att föreläsaren för
brudar och börs har ställt in då hon inte kunde närvara, vilket gjorde att utskottet
bestämde sig att skjuta på den andra upplagan av eventet till nästkommande
termin.
Nike (Marknadsföringsgruppen) – Nike var inte närvarande och hade därför
inget att rapportera.
Joar (Kontaktdagarna) – Joar var inte närvarande och hade därför inget att
rapportera.
§10 Social Hållbarhet Release
Hanna presenterade punkten som handlade om hur marknadsföringen av
informationen kring mental hälsa, som nu ligger upp på hemsidan, ska se ut och
bad om synpunkter och idéer. Projektgruppen tog med sig Utskottsgruppens tips
och råd och kommer vidare att planera hur marknadsföringen av hemsidans
nya flik ska se ut.
§11 Hemsidan
Josefin presenterade punkten som handlade om det prisförslag som de fått av
Swace. Projektgruppen kommer vidare med att gå igenom det avtal som är
skrivet med Swace för att formulera alternativ och skapa en rekommendation.
§12 Engagemangsutredningen
Elis presenterade punkten som handlade om ett förslag från tidigare
utskottsgrupper kring att ha tillsättningsperioder i en facebookgrupp i stället för
ett event. De ville höra Utskottsgruppens synpunkter på detta då de var osäkra
på om det var ett förslag som skulle fungera i praktiken. De tog med sig
gruppens synpunkter och kommer att formulera ett förslag för att presentera på
ett framtida möte.
____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

§13 Bettallösningar
Roy öppnade frågan kring hur många företag eller produkter som de ska lämna
fram förslag kring när det kommer till betallösningar. Vidare tog han upp hur ett
eventuellt överlämningsdokument skulle behöva se ut om utredningen inte
skulle bli helt klar under terminen.
§14 Bollplanksrundan
A) Efterträdare
Lisa informerade att nästa möte med utskottsgruppen är det sista mötet för
terminen, vilket betyder att de som sitter som vice ordförande i ett utskott eller
organ kommer att närvara på mötet för att få se hur ett möte går till innan de
kliver på en ordförandepost.
B) Överlämning
Lisa vände sig till utskottsgruppen för förslag kring kommande överlämning.
Utskottsgruppen kom med åsikter som Lisa tog med sig till styrelsen.
§15 Tid för nästa UG-möte
Nästa UG-möte kommer att hållas 2021-05-24 kl. 17:30 över zoom.
§16 Mötet avslutades
Lisa förklarade mötet avslutat.

____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

Vid protokollet:

_______________________
Saga Ryttegård
Sekreterare

_______________________

________________________

Josefin Mårtenson

Elis Melin

Justerare

Justerare

____________
S.R.

____________
E.M.

____________
J.M.

