KALLELSE EXTRASTÄMMA #1
VÅRTERMINEN 2022
Härmed kallas medlemmar i Uppsalaekonomerna till extrastämma #1 VT2022.
Datum: Tisdagen den 17 maj 2022
Tid och plats: 16:15, Hörsal 4, Ekonomikum.

Föredragningslista:
Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2022-04-20
Propositioner
§10 Proposition 1 VT2022
Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter

Avslutningsvis
§12 Röstresultat
§13 Meddelanden
§14 Övriga frågor
§15 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!
Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse,

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

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till
Extrastämma #1 17/5 2022
Styrelseledamot (1 post, 1 termin)
Michaela Mattsson

Intendent (1 post, 1 termin)
Charles Persson

Propositioner
Styrelsen har rätt att inför varje stämma förbereda och skicka in propositioner.
Propositioner som skickas in behandlas av styrelsen i förväg, och styrelsen kan
också komma med ett yrkande. Propositioner som inte innebär
stadgeändringar behöver inte läsas på två stämmor utan verkställs vid bifall
efter en stämma.

Proposition 1 VT2022

Bilaga 1

Styrelsens kommentar
Enligt Uppsalaekonomernas stadgar finns det tre typer av medlemsskap ordinarie medlem, stödmedlem och hedersmedlem. Uppsalaekonomernas
medlemmar kan föreslå kandidater till hedersmedlemmar för stämman.
Ur Uppsalaekonomernas stadgar kapitel 2:
“§2 Hedersmedlem
En person som anses förtjänt av titeln hedersmedlem utses av
föreningsstämman genom en proposition eller motion.
Hedersmedlemmar är befriade från eventuell medlemsavgift.“
Propositioner som föreslår hedersmedlemmar innebär inga stadgeändringar
och behöver därför inte gå igenom två läsningar. Beslut fattas med enkel
majoritet.
Uppsalaekonomernas styrelse VT2022 vill på dessa grunder föreslå att Peter
Götlind väljs till hedersmedlem i Uppsalaekonomerna med följande
nominering.
“Peter Götlind har sedan 2004 varit intendent vid campus Observatoriet, där
Ekonomikum ligger. Peter har under många år arbetat för studenternas fysiska
och psykiska studiemiljö på ekonomikum. Han har alltid haft ett stort
engagemang i studenterna och inte minst i Uppsalaekonomerna, där han
arbetat för att få studenternas röster hörda i intendenturstyrelsen. Peter är en
stor bidragande faktor i Uppsalaekonomernas relation till universitetet genom
sitt ständigt goda bemötande och engagemang, inte minst när det kommer till
Uppsalaekonomernas möjlighet till marknadsföring på campus. Peter har
dessutom varit drivande i projektet att förvandla Tryckeriet till en av Sveriges
främsta studieplatser, om inte den allra främsta.

Uppsalaekonomerna har även till mångt och mycket Peter Götlind att tacka för
att föreningens största projekt, Kontaktdagarna, är en av Sveriges främsta
arbetsmarknadsmässor. Med hjälp av stort engagemang, ständig tillgänglighet
och lösningsorienterade anda såväl innan som under mässan underlättar han
för de hundratals uppsalaekonomer som är involverade i Kontaktdagarna varje
år. Genom Peters välvilja att låta oss hålla vår mässa på campus ser han till att
vår relation till universitet och inte minst våra campusstudenter stärks
ytterligare.
Ekonomikums studenter i allmänhet och Uppsalaekonomerna i synnerhet har
Peter Götlind och hans stora studenthjärta att tacka för otroligt mycket. Därför
anser styrelsen att han bör utses till hedersmedlem i föreningen.”

Förslag
Uppsalaekonomernas styrelse VT2022 föreslår, enligt föreningens stadgar
kapitel 2 §2, genom denna proposition att Peter Götlind ska tilldelas titeln
hedersmedlem.

Yrkande
Att godkänna proposition 1 VT2022.

