
UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna  -  Styrelsemöte

Datum:  2022-10-03

Tid:  17:23  -lg:lC)

Plats:  Arenan

Närvarande:

*  Annie  Unghanse

*  Ebba  Risberg

*  Ebba  Wiking

*  Ellen  Hjelm

*  Michaela  Mattsson

*  Michael  Svensson

*  Kristian  Wulfert

*  Saga  Kronborg

*  Sara  Kuylenstierna

*  Maja  Mattiasdotter

*  Jenny  Backman

Frånvarande:

Protokoll

il  Mötets  öppnande
Annie  förklarade  mötet  öppnat.

g2 Tillägg  av  övriga  punkter

Punkterna  "Mentorskapsprogrammet  x KD"  och  "Nya  bord  till  Arenan"  lades  till.

i3  Godkännande  av  föredragningslistan

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  föredragningslistan  med  föreslagna  ändringar.

g4  Godkännande  av  föregående  mötes  styrelseprotokoll

Styrelsen  beslutade:

Affgodkänna  föregående  mötes  styrelseprotokoll  med  föreslagna  ändringar.

j5  Beslut  fattade  per  capsulam

Per  capsulam-beslutet  läggs  till  handlingarna.

6 Godkännande  av  beslutsliggare

Styrelsen  beslutade'

Att  godkänna  beslutsliggaren  med  förslagna  ändringar.

e.p.  M.S.



j7  Val  av  justerare

Styrelsen  beslutade:

Attvä5a  Michael Svensson och Maja Mattiasdotter  till  justerare.

g8 Codkännande  av  närvaro-  och  yttranderätt

Inga  adjungeringar.

i9  Tempen  på  UG

Saga  berättade  att  samtliga  utskott  och  organ  framförde  verksamhetspitchar

under  det  senaste  UG-mötet  i syfte  att  informera  om  vad  som  händer  i de olika

utskotten  under  terminen.  Saga  informerade  UG om  den  inplanerade  midterm

kick-offen.

glO  Tempen  på  Kontaktdagarna

Saga  och  Sara  berättade  att  arbetet  går  bra  och  företagsgruppen  är igång  med  sitt

arbete.Vidare  är ansökan  om  SESUS-bidraget  godkänt.

j1l  Tempen  på  UEAM

Kristian  berättade  att  UEAM  har  haft  ett  första  uppstartsmöte.  Det  kommer

hållas  iworkshops  under  veckan  isyfte  att  utbilda  gruppen  om  olika  analyser.

Vidare  kommer  gruppen  fortsatt  att  delas  upp  itvå  grupper  där  en analys  görs

per  grupp  var  fjärde  vecka.  För  tillfället  genomförs  en  första  analys  och

utvärdering  av  innehavet  som  finns  idag.

g12 Tempen  på  ansvarsområden

Arinie  (Ordforande)  -  Annie  berättade  att  hon  arbetat  med  representation  och

har  varit  med  på kick-off  med  alla  utbildningsengagerade  på Erken.

Saga  (Vice  ordförande)  -  Saga  berättade  att  det  är  mycket  som  sker  i oktober  och

arbetsbelastningen  är  hög  i flera  utskott.  Saga  arbetar  med  att  försöka  avlasta

utskotten  så gott  det  går.  Främst  stöttar  hon  event-och  idrottsutskottet.  Vidare

planerar  hon  in  Walks  n Talks.

Ma3a  (Vice ordforande rned utbildninqsansvar)  - Maja berättade att arbetet
fortlöper  för  utbildningsutskottet  och  alla  poster  för  studentrepresentanter  är nu

tillsatta.  Utöver  det  arbetar  hon  mycket  mot  universitetet.

Sara  (Vice  ordförande  med  riäringslivsansvar)  -  Sara  berättade  att

företagsgruppen  arbetar  på  bra  och  det  är  mycket  som  händer.  Bland  annat

planeras  Back  to School  med  PwC,  lunchföreläsning  med  Lime  och  RUEnion

med  Grant  Thornton.  Sara  uppdaterar  vidare  om  att  Career  Service  går  bra.

Kristian  (Skattmastare)  -  Kristian  berättade  att  bokslutet  snart  är  klart  och  det

sker  en  vidareutveckling  av  skattmästeriet.  Han  har  beställt  nytt  bankkort  och

uppdaterat  podio-  samt  budgetutbildningen.

e.p. M.S. M.M.



Ebba  VV (Styrelseledamot  rned  alurnmansvar)  -  Ebba  berättade  att

mentorskapsprogrammet  har  sin  ansökningsperiod  öppen  för  adapter  nu.  Hon

har  varit  på samverkansmöte  för  studenters  psykiska  och  fysiska  hälsa.  Vidare

inplaneras  Mental  Health  Week  äga  rum  senare  i höst.

Ebba  R (Sekreterare)  -  Ebba  rapporterade  att  hon  arbetar  med  löpande,

rutinmässigt  arbete  och  kommit  igång  med  projekt  och  utredningar.

g13 Rapportering  från  USMOS

Saga  berättade  att  det  första  ordinarie  mötet  är genomfört.  Styrgruppen  för  det

nya  medlemssystemet  arbetar  fortsatt  framåt  och  planen  är att  lansera  det  nya

medlemssystemet  vid  årsskiftet.

g14  Rapportering  från  UUFS

Annie  berättade  att  hon  har  deltagit  på det  andra  styrelsemötet  för  terminen.

Vidare  sker  arbete  med  remisser  och  tillsättning  av studentrepresentanternas

uppdrag.

j15  Tempen  på  STRUT

Maja  berättade  att  STRUT  har  satt  igång  sitt  arbete  ordentligt.  Det  är  just  nu

fokus  på att  planera  inför  projektet  Tycka  Till.

g16  Tempen  på  utredningar  och  projekt

Stadgeutredningen  - Utredningsgruppen  hade  inget  att  rapportera.

Styrelsens  struktur  - Utredningsgruppen  har  delat  upp  ansvarsområden  och

benchmarkat  mot  andra  kårer.

Valberedningens  funktiori  - Utredningsgruppen  har  påbörjat  sitt  arbete  och

skickat  in  punkter  till  UC). Ett  möte  med  seniorskollegiet  planeras  inom  kort.

Foreriingens  ekonomi  - Utredningsgruppen  har  påbörjat  benchmark  mot  andra

kårer.  Fokusområdet  för  utredningen  har  valts  till  subventioner  inom

föreningen.

\/Vhistleblow  - Utredningsgruppen  har  skrivit  ihop  material  till  UC) och  formulerat

problemformuleringar.

Erken  - Projektgruppen  hade  inget  att  rapportera.

Foreningsstarnrria  - Projektgruppen  har  bokat  in  datum  för  terminens

föreningsstämma  och  har  påbörjat  arbetet.

HS
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Sångbtjcker  - Projektgruppen  berättade  att  arbetet  med  den  nya  sångboken  går

framåt.  benchmarkat  mot  SK.

Positxon  Green  - Projektgruppen  berättade  att  de har  haft  uppstartsmöte  med  en

hållbarhetskonsult  och  att  arbetet  med  att  utforma  plattformen  är påbörjat.

Stornnöte  - Projektgruppen  berättade  att  de har  spikat  datum  för  terminens

stormöten  varav  det  första  går  av  stapeln  den  26 oktober.  Vidare  diskuteras  en

eventuell  HLR-utbildning  för  föreningens  förtroendevalda  under  ett  av  mötena.

Grtäddan-helgen-  Projektgruppen  berättade  att  de haft  möte  med

LundaEkonomerna  och  projektgruppen  har  skickat  ut  save  the  date  till  alla

förtroendevalda.  Vidare  arbetar  de med  att  sätta  ett  schema  inför  helgen.

i17  Artist  Kontaktdagarna

Saga  presenterade  punkten  och  styrelsen  fick  ställa  trågor  på materialet.

Styrelsen  diskuterade  sedan  budgetrevidering  för  Kontaktdagarna  2022.

Styrelsen  beslutade:

Att  godkänna  Kontaktdagarnas  budgetrevidering  för  posten  artist.

j18  Gå igenom  och  godkänna  budgetrevideringen  för  september

Kristian  presenterade  punkten  och  styrelsen  fick  ställa  frågor  på materialet.

Styrelsen  diskuterade  sedan  budgetrevideringen  för  september  2022.

Styrelsen  

Attgodkänna  budgetrevideringen  för  september  2022.

i19  Övriga  punkter

A) Mentorskapsprogrammet  x KD

Ebba  W presenterade  punkten  och  styrelsen  diskuterade  möjligheter  för

Mentorskapsprogrammet  att  medverka  på Kontaktdagarna

B) Nya  bord  till  Arenan

Maja  presenterade  punkten  och  styrelsen  diskuterade  inköp  av nya  bord  till

Arenan.

g20  Tid  för  nästa  styrelsemöte

Nästa  styrelsemöte  är 2022-10-17  kl. 17:20.

g21 Mötet  avslutades

Annie  förklarade  styrelsemötet  avslutat.

e.p.  M.S.



Uppsalaekonomerna

Per  capsulam-beslut,  Semesteransökan

Enligt  reglementet  måste  en ansökan  om  semester  för  en arvoderad  ställas  skriftligen

till  styrelsen  isådan  tid  att  frågan  kan  behandlas  på ett  styrelsemöte  som  infaller  minst

14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut
fattats  per  capsulam.

Styrelsen  sammanträder  per  capsulam  och  beslutar  att:

Godkänna  semesteransökan  förSara  Kuylenstierna  fredagen  den  1l  november2022.

Beslutet  fattades  per  capsulam  2022-OC)-27

Annie  Un

Ordförande
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Sara Kuylenstierna

Vice  ordförande  med

Näringslivsansvar

a Mattiasdotter Kristian  Wulfert  »a  Wiking

Vice  ordförande  med

Utbildningsansvar

Skattmästare Styrelseledamot  med

Alumniansvar
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EllenHj@m /  MichaelaM!Yttsson pichaelSv,ef»sson
Styrelileimotmed  Styrelseledamot ptyrelseleJamot
Utbildgsansvar

Borgen,  2022-10-03



Uppsalaekonomerna

Per  capsulam-beslut,  Semesteransökan

Enligt  reglementet  måste  en ansökan  om  semester  för  en  arvoderad  ställas  skriftligen

till  styrelsen  isådan  tid  att  frågan  kan  behandlas  på ett  styrelsemöte  som  infaller  minst

14 dagar innan  semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt  har fö5ande beslut
fattats  per  capsulam.

Styrelsen  sammanträder  per  capsulam  och  beslutar  att:

Godkänna  semestemnsökan  förKristian  Wulfert  fredagen  den  18november2022.

Beslutet  fattades  per  capsulam  2022-OC)-26

Annie  Un

Ordförande

Mäaia Mattiasdotter

Vice  ordförande  med

Utbildningsansvar

Sara  Kuylenstierna

Vice  ordförande  med

Näringslivsansvar

Ebba  Wiking

Styrelseledamot  med

Alumniansvar  ,,'/'

Styre1se14darn6t med Styrelseledamot
Utbildningsansvar X:t.yrx7elselamsoston

Borgen,  2022-10-03



Vid  protokollet:

Miichael  gvensson

sterare

Ebba PisÄ
Sekreterare

Maja  Mattiasdotter

Justerare
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