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Varmt välkomna!
Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse,

Daniel Busk, Amanda Höök, Hanna Olai, Sara Asperheim, Roy Österborg,
Filip Weinestål, Ebba Wiking, Ellen Hjelm, Michael Svensson, Axel Gullikson

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till
vårstämman 20/4 2022
Ordförande (1 post, 2 terminer)
Annie Unghanse
Vice ordförande (1 post, 2 terminer)
Saga Kronborg
Vice ordförande med näringslivsansvar (1 post, 2 terminer)
Sara Kuylenstierna
Vice ordförande med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer)
Greta Jenset Petrén
Maja Mattiasdotter
Skattmästare (1 post, 2 terminer)
Johanna Steiner
Kristian Wulfert
Styrelseledamot (1 post, 1 termin)
Vakant
Sekreterare (1 post, 1 termin)
Ebba Risberg
Vice skattmästare (1 post, 1 termin)
Julia Alriksson
Vice Ordförande Eventutskottet (1 post, 2 terminer)
Ida Henriksson
Rebecca Agnerius
Vice Ordförande Finansutskottet (1 post, 2 terminer)
David Stolt
Viktor Lennerbrant
Vice Ordförande Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)
Gustav Brished
Hanna Månsson

Vice Ordförande Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)
Inez Hintze
Moa Nyberg
Vice Ordförande Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)
Alfred Granzelius
Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)
Judith Lilja
Silas Garpe
Vice Ordförande Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)
Maria Idrén
Vice Ordförande Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)
Emilia Salemyr
Vice Ordförande Valberedningen (1 post, 2 terminer)
Fabian Zetterberg
Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)
Karin Mild
Intendent (1 post, 1 termin)
Vakant
Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)
Saga Nilsson

Ej nominerade sökanden som kandiderar på stämman
Vice skattmästare (1 post, 2 terminer)
Alessandro Stocker

Personer som ej är nominerade har ej genomgått valberedningens process, utan ställer
upp som motkandidat. Kandidater som icke blivit nominerade av valberedningen kan
ställa upp på stämman i enlighet med föreningens stadgar Kapitel 5 Föreningsstämma
§13 Kandidaturer utöver valberedningens nomineringar.
Har du frågor kring denna process är du välkommen att höra av dig till
ordf@uppsalaekonomerna.com

Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas
Vårstämma 2022
Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar hur verksamheten ska
bedrivas; det är därför viktigt att det som finns reglerat i stadgarna
överensstämmer med hur det praktiska arbetet i föreningen faktiskt
genomförs. Eftersom föreningen ständigt utvecklas behöver även stadgarna ses
över, därför bedriver styrelsen en stadgeutredning en gång per år, där stadgarna
grundligt gås igenom med syftet att uppdatera dem och reda ut eventuella
otydligheter. Förslag på stadgeändringar behöver godkännas på två av
varandra följande ordinarie föreningsstämmor enligt lydelsen i kapitel 18 § 1.
Lägg därför märke till om en proposition är uppe för första eller andra läsning.
Den andra läsningen av propositioner som godkänns kommer att införas i
stadgarna, medan den första läsningen av propositioner som godkänns
kommer att behöva läsas upp på ordinarie föreningsstämman höstterminen
2022 för att godkännas. Förslag på redaktionella ändringar behöver godkännas
på en ordinarie föreningsstämma enligt lydelsen i kapitel 18 §2. Redaktionella
ändringar som godkänns under vårstämman 2022 kommer därmed att införas
i stadgarna. För propositioner som innebär en stadgeändring krävs bifall av
minst 3/4 av avgivna röster. Propositioner som inte innebär en stadgeändring
kräver endast bifall på en stämma. För att en proposition som inte innebär en
stadgeändring ska träda i kraft krävs endast enkel majoritet av stämman, alltså
mer än hälften av stämmans avgivna röster.
Vi vill betona att dessa ändringar är förslag från styrelsen, och att det är upp till
stämman att gå till beslut.
Föreningen Uppsalaekonomernas Styrelse,
Daniel Busk, Amanda Höök, Sara Asperheim, Hanna Olai, Roy Österborg,
Filip Weinestål, Ebba Wiking, Michael Svensson, Ellen Hjelm, Axel Gullikson

Stadgeändringar
Propositioner för andra läsning VT2022
Följande propositioner innebär stadgeändringar och behöver därmed enligt
Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar röstas igenom på två av varandra
följande ordinarie stämmor. Följande propositioner fick bifall under
höststämman 2021 på första läsningen. Dessa läses alltså nu upp för andra
gången för att antingen få bifall och därmed träda i kraft, eller få avslag.

Proposition 1 HT2021

Bilaga 1

Styrelsens kommentar
Namnet Föreningen Uppsalaekonomerna har skapat förvirring ända sedan
Uppsalaekonomerna fick kårstatus 2016. Det är en återkommande fråga om
man ska referera till Uppsalaekonomerna som “föreningen” eller “kåren”, eller
om bägge ska användas men i olika sammanhang. I student-Sverige är det
förenat med viss status att vara en kår, varför det är problematiskt att det
nuvarande namnet ger en bild av att vi inte skulle vara kår.
Uppsalaekonomerna har mycket att vinna på att det tydligt framgår vilken typ
av organisation det är. Därför föreslår vi att ordet “Föreningen” tas bort för att
inte antyda att vi inte skulle vara en kår, då de flesta andra studentkårer har
just ordet “studentkår” i sitt namn och som inte har kårstatus har ordet
“förening” i namnet. Vi anser även att Uppsalaekonomerna är ett så pass starkt
varumärke att det inte behöver föranledas med begreppet “förening” för att det
ska framgå vad vi sysslar med.
Det engelska namnet idag är också missvisande på samma vis som att vi heter
“förening” istället för “studentkår” i det svenska namnet, så benämns
Uppsalaekonomerna som “association” (förening) istället för “union” (kår) även i
det engelska namnet. Utöver detta indikerar det engelska namnet även att vi är
en kår som endast innefattar företagsekonomer samt nationalekonomer
(“business and economics”) vilket inte är fallet då vi även är kår för
statistikstudenter och från och med nästa termin även för den
ekonomisk-historiska institutionen som vi enligt våra stadgar ämnar vara kår
för i framtiden.
Anledningen till att namnen eventuellt skulle skilja sig åt rent
översättningsmässigt beror helt enkelt på att vi menar att Uppsalaekonomerna
är ett starkt varumärke i Sverige, men att det krävs ett tydliggörande i ett mer
internationellt sammanhang.

Föreslagen lydelse
Kapitel 1 Allmänna stadganden
§1 Namn
Föreningens svenska namn ska vara Föreningen Uppsalaekonomerna.
Föreningens engelska namn ska vara Uppsalaekonomerna Student Union
Business and Economics Association.

Yrkande
Att godkänna proposition 1 HT2021.

Proposition 2 HT2021

Bilaga 2

Styrelsens kommentar
Styrelsen menar att detta stycke i nuläget försvårar kommunikation mellan
valberedning och styrelse, samt ger upphov till flera olika tolkningar av
valberedningens tystnadsplikt. Denna otydlighet i stadgarna har gjort det svårt
för både valberedningen och styrelsen, varpå styrelsen anser att detta stycke
måste förtydligas gällande exakt vad tystnadsplikten gäller, när den gäller och
till vilka den gäller. Styrelsen föreslår därför att lägga till att tystnadsplikten
även gäller för antalet inkomna ansökningar, förutom till styrelsen. Detta för att
styrelsen behöver veta OM det inkommit ansökningar för att underlätta
planeringen för extrastämmor, då det är styrelsen som kallar till och anordnar
alla stämmor. Styrelsen vill även lägga till att tystnadsplikten endast hävs för
de som deltar under en tillsättning, alltså stämmans deltagare under stämman
och styrelsen under tillsättning på styrelsemöten.

Föreslagen lydelse
Kapitel 13 Valberedningen
§5 Åligganden
Valberedningen har tystnadsplikt avseende antalet inkomna ansökningar,
vilka som sökt, ansökningarnas innehåll samt vad som sagts under
intervjuerna. Valberedningens tystnadsplikt avseende antalet inkomna
ansökningar gäller inte till styrelsen. Tystnadsplikten hävs gällande vilka som
de sökande som kandiderar på föreningsstämman och till styrelsen. till
förtroendeposter. Tystnadsplikten avseende ansökningarnas innehåll, samt
vad som sagts under intervjuerna hävs till stämmans deltagare under
stämman, samt till styrelsemedlemmar under styrelsemöten där
förtroendeposter tillsätts.

Yrkande
Att godkänna proposition 2 HT2021.

Proposition 3 HT2021

Bilaga 3

Styrelsens kommentar
Samtliga förtroendeposter i Uppsalaekonomerna är just förtroendeposter för att
de anses vitala för verksamheten. Skulle en post fortfarande vara vakant efter
extrastämma #1 blir det väldigt knappt om tid att tillsätta posten innan den nya
terminen börjar, samt att hinna ge den påklivande en värdig överlämning. I ett
sådant skede är varje dag värdefull, och processen att tillsätta någon genom
styrelsebeslut är mycket kortare än att planera och kalla till ytterligare en
extrastämma. Dessutom belastar det styrelsen hårt att rodda ihop en stämma,
vilket gör att övrig verksamhet blir lidande. Närvaron är dessutom vanligtvis
väldigt låg på extrastämma #2 och framåt.
Notera även att i denna proposition förekommer även en redaktionell ändring
sedan första läsningen under HT21. Detta för att “Proposition 1 VT2021” gick
igenom för andra läsningen under höststämman 2021. Propositionen
innefattade att formalisera valet av inspektor på föreningsstämman vilket
resulterade i att stämman röstade igenom att införa en ny §17 som beskriver
stämmans åtagande att var tredje år välja inspektor till Föreningen
Uppsalaekonomerna. Detta leder i sin tur till att numren på paragraferna även i
detta fall kommer att behöva ändras till förslaget nedan och förslaget som
lästes upp under första läsningen, alltså att “§17 Fyllnadsval” nu istället
kommer att presenteras som §18 osv. Röstar du igenom denna proposition för
andra läsning röstar du även igenom den redaktionella ändringen som ser till
att alla paragrafer står benämnda med korrekt nummer.

Föreslagen lydelse
Kapitel 5 Föreningsstämma
§17 §18 Fyllnadsval
Om någon av posterna i kapitel 5 §15 eller §16 är vakanta efter ordinarie
stämma samt en (1) extrastämma kan styrelsen, om särskilda skäl finns,
fyllnadsvälja dessa poster genom ett styrelsebeslut. Detta gäller ej vid
fyllnadsval av styrelsemedlemmar, ordförande i valberedningen, vice
ordförande i valberedningen samt valberedningsledamot.

§18 §19 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma ska protokollföras av stämman vald
sekreterare. Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast
sju vardagar efter föreningsstämman. När protokollet har justerats av stämman
valda justerare enligt kapitel 5 §6 ska säkerhetskopia tas av protokollet. Det ska
förvaras på säkert ställe. Protokollet ska föredra upptagna ärenden samt
yrkanden, beslut och reservation samt formella frågor.
§19 §20 Misstroendeförklaring
Misstroendeförklaring gentemot personer som innehar en förtroendepost inom
föreningen träder i kraft om motion eller proposition som tagits med på en till
kallelsen bifogad föredragningslista får bifall av 2/3 av stämmans
röstberättigade medlemmar.
§20 §21 Bordläggning
För bordläggning av ärende som tagits med på en till kallelsen bifogad
föredragningslista, krävs bifall av 2/3 av stämmans röstberättigade
medlemmar

Yrkande
Att godkänna proposition 3 HT2021.

Proposition 4 HT2021

Bilaga 4

Styrelsens kommentar
Styrelsen anser att det finns en lucka i stadgarna när det kommer till de
rådgivande organen. I nuläget har Uppsalaekonomerna de rådgivande organen
Seniorskollegiet, inspektorn, Strategiska utbildningsrådet och
Uppsalaekonomerna Asset Management. För att ge dessa legitimitet och bättre
återspegla verksamheten bör de rådgivande organen föras in i stadgarna. Våra
rådgivande organ kommer även att finnas med på den nya organisationskartan
vilket skapar en kontinuitet i relationen mellan stadgar och kartan för att
lättare kunna skapa sig en förståelse för föreningens verksamhet. Anledningen
till att Strategiska utbildningsrådet och inspektor är de rådgivande organ som
explicit står med är att de redan återfinns i andra delar av dessa stadgar.

Föreslagen lydelse
Kapitel 11 Rådgivande organ
§1 Definition
Föreningens rådgivande organ är Strategiska utbildningsrådet,
Uppsalaekonomernas inspektor, samt de organ som finns angivna i
föreningens reglemente och är underställda styrelsen.
§2 Syfte
Syftet med rådgivande organ är att bevaka Uppsalaekonomernas verksamhet,
samt rådge styrelsen i sitt arbete. Varje rådgivande organ besitter
spetskompetens inom sitt område som de delar med styrelsen, för att styrelsen
på bästa sätt ska kunna driva föreningen framåt genom välgrundade beslut.
§3 Verksamhet
Föreningens rådgivande organ ska i huvudsak verka för att rådge styrelsen i
styrelsens arbete.

§4 Rådgivande organens åliggande
Det åligger de rådgivande organen i Föreningen Uppsalaekonomerna att, i
enlighet med föreningens stadgar och reglemente, verka i sitt ämbete.

Kapitel 11 12 Företagsgruppen
………….

Kapitel 12 13 Föreningstidningen
…………..

Kapitel 13 14 Valberedningen
…………..

Kapitel 14 15 Ekonomi
………….

Yrkande
Att godkänna proposition 4 HT2021.

Proposition 5 HT2021

Bilaga 5

Styrelsens kommentar
I nuläget är vice ordförande i föreningen den som har ansvar över
medlemssystemet och även för infomailen dit de flesta skriver om de vill
utträda ur föreningen. Därför vill vi ändra denna lydelse till att man kan begära
utträde från vem som helst av medlemmarna i ordföranderiet för att förenkla
fördelningen mellan ordföranderiets arbetsuppgifter då dessa ibland kan vara
flytande och allokeras om internt. För att parera detta problem menar styrelsen
att man bör byta ut ordet “ordförande” mot “ordföranderi”. Man delar i så fall på
ansvaret rent formellt och bryter inga stadgar om t ex vice ordförande skulle
sköta utträdelseprocessen helt.

Föreslagen lydelse
Kapitel 2 Medlemmar
§6 Upphörande av medlemskap
Ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i föreningen upphör automatiskt
då studier vid Uppsala universitet avslutas, undantaget arvoderade av
Föreningen Uppsalaekonomerna.
Medlem, som ej längre önskar vara medlem, äger rätt att begära omedelbart
utträde. Begäran om utträde görs skriftligen till föreningens ordföranderi.
Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Yrkande
Att godkänna proposition 5 HT2021.

Proposition 6 HT2021

Bilaga 6

Styrelsens kommentar
Detta kapitel är i dagsläget lite rörigt enligt styrelsen, då det dels är
inkonsekvent sett till de efterföljande kapitlen i stadgarna som mer utförligt
beskriver varje del av föreningens verksamhet, samt sett till föreningens
organisationskarta. Styrelsen har därför gjort en del ändringar i detta kapitel
för att ge en bättre överblick av föreningens verksamhetsfördelning.
Strategiska utbildningsrådet har plockats bort ur §1 och i stället lagts till under
“rådgivande organ” som ska syfta till alla våra rådgivande organ som i
dagsläget även innefattar, Uppsalaekonomerna Asset Management,
Seniorskollegiet och Inspektorn. Vi anser att strategiska utbildningsrådet inte
längre behöver regleras separat då de inte längre har ett beslutande mandat.
Utöver det anser styrelsen även att våra rådgivande organ bör specificeras i
stadgarna för att legitimera deras verksamhet, men också för att skapa en
förståelse och insyn i deras roll och funktion i föreningen (se mer om detta i
proposition 4 där styrelsen även föreslår ett helt nytt kapitel i våra stadgar som
heter “rådgivande organ”).
Vidare är utbildningsutskottet det enda utskott som är reglerat i §1. Vi vill byta
ut det mot bara “utskott” i listan för att sedan, i den tillhörande texten under,
specificera att föreningens utskott består av just utbildningsutskottet, samt de
organ som förts in i utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente.
Anledningen till att utbildningsutskottet är det enda utskott som måste finnas
med i stadgarna är att vi är kår och därmed alltid måste ha ett sådant. Vidare
vill vi lägga till “övriga operativa organ”, de har ett eget kapitel senare i
stadgarna så det är bara rimligt att de även finns med i denna lista.
Styrelsen har även gjort ändringar och tillägg under §2 ansvarsskyldighet för
att ge en bättre bild av hur organisationen faktiskt fungerar.

Föreslagen lydelse
Kapitel 3 Organisation
§1 Verksamhetsfördelning
Föreningen Uppsalaekonomernas organ är:
a) Föreningsstämman
b) Styrelsen
c) Ordföranderiet
d) Strategiska utbildningsrådet
e) d) Utskottsgruppen
f) Utbildningsutskottet
e) Utskott
f) Övriga operativa organ
g) Rådgivande organ
g) h) Företagsgruppen
h) i) Valberedningen
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ.
Ordföranderiet är, på mandat av styrelsen, föreningens beslutande och
verkställande organ i operativa frågor.
Strategiska utbildningsrådet är, på mandat av styrelsen, föreningens
beslutande och verkställande organ i studiefrågor.
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt föreningens reglemente.
Utskottsgruppens verksamhet regleras ytterligare av föreningens reglemente.
Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller
utbildningsfrågor och studiebevakning.
Föreningens utskott är utbildningsutskottet, samt de organ som förts in i
utskottsbeskrivningar i föreningens reglemente.

Föreningens operativa organ är de som benämns under kapitel 10 §1.
Föreningens rådgivande organ är Strategiska utbildningsrådet som är
föreningens beredande organ i studiefrågor, föreningens inspektor, samt de
rådgivande organ som förts in i föreningens reglemente.
Företagsgruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens
samarbetspartners och näringslivskontakt i employer branding syfte.
Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till föreningsstämman.
Föreningens verksamhet granskas av stämman vald revisor.
§2 Ansvarsskyldighet
Styrelsen och valberedningen svarar inför föreningsstämman för sin
verksamhet.
Ordföranderiet och strategiska utbildningsrådet svarar inför styrelsen för sin
verksamhet.
Föreningens arbetande organ, undantaget valberedningen, svarar inför
styrelsen för sin verksamhet. Föreningens projektmedlemmar svarar inför
utskottets ordförande för sin verksamhet.
Valberedningen svarar inför föreningsstämman.

Yrkande
Att godkänna proposition 6 HT2021.

Proposition 7 HT2021

Bilaga 7

Styrelsens kommentar
Att ha med “i första hand” i denna mening antyder att det ska komma ett “i
andra hand”, alltså att UG har en sekundär uppgift som ska nämnas senare i
meningen. Det specificeras aldrig vad denna andra uppgift skulle vara.
Utskottsgruppen bedriver idag mer verksamhet än bara informationsdelning,
vilket regleras i reglementet. Därför yrkar vi för att “i första hand” tas bort helt
och meningen läggs till som specificerar att det i reglementet finns en mer
utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, likt utskotten och de operativa organen
beskrivs.

Föreslagen lydelse
Kapitel 8 Utskottsgruppen
§1 Definition
Utskottsgruppen är i första hand ett organ för informationsdelning för
utskotten och de ledamöter som har bestämts enligt föreningens reglemente.
Utskottsgruppens verksamhet regleras ytterligare i reglementet.

Yrkande
Att godkänna proposition 7 HT2021.

