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Uppsalaekonomerna  -  Utskottsgruppsmöte

Datum:  2022-OC)-26

Tid:  17:15-1C):28

Plats:  Arenan

Närvarande:

*  Saga  Kronborg  (Mötesordförande)

*  Agnes  Törnerud

*  Ebba  Risberg

*  Carl  Ögren

@ Charles  Persson

*  Douglas  Wass

*  Ebba  Bossen

@ Gustav  Eliasson

*  Julia  Alriksson

*  Linus  Gustavsson

@ Nils  Sjöberg

@ Aldo  Machado

*  Karl  Krusell

*  Oskar  Holm

*  Lage  Hultman

*  Sara  Olsson

Frånvarande:

*  Ebba  Gustafsson

Protokoll

i1 Mötets  öppnande

Saga  förklarade  mötet  öppnat.

j2  Val  av  justerare

UG beslutade:

Attvä5a  Nils Sjöberg och Carl Ögren till  justerare.

Godkänna  föregående  mötes  UCi protokoll

UG beslutade:

Att  godkänna  föregående  mötes  UG protokoll

i3  Bollplank
Punkten  "Tillsättning  av projektgrupp"  lades  till

-r -' C.ö.



j4  Aktuellt  i föreningen

Aktuellt  i föreningen  just  nu  är att  vi  har  inplanerat  lagmiddagar  samt

medlemsdagen.  Under  nästa  vecka  påbörjas  den  andra  ti11sättningsperioden.

g5 Tempen  på  posterna

Saga  (Vice  ordförande)  -.  Saga  berättade  att  hon  har  haft  sitt  första  MUM  möte

för  terminen  vilket  gick  bra.  Hon  kommer  skicka  ut  förfrågan  om  walks  and

talks  med  alla  kontaktpersoner.  Utöver  det  arbetar  hon  med  utredningar  och

planering  inför  gräddan.

Ebba  (Sekreterare)  -  Ebba  berättade  att  hon  utför  dagliga  uppgifter  som  att

protokollföra  möten  och  hon  har  kommit  igång  med  sina  projekt  och

utredningar.

Ebba  (Utbi1dningsutskottet)  -  Ebba  berättade  att  hon  har  planerat  inför  kick

offen  med  utbildningsutskottet  på Erken.  Vidare  har  samtliga

studentrepresentanter  nu  tillsatts.

Gustav  (Internationella  utskottet)  -  Gustav  berättade  att  de har  stängt  ansökan

för  Germany  career  tour.

Sara  (Eventutskottet)  -  Sara  berättade  att  det  har  varit  mycket  jobb  med  att

förbereda  inför  oktobers  evenemang.

Oskar(Reversen)  -  Oskar  berättade  att  Reversen  förväntas  att  släppas  på fredag.

Samtliga  artiklar  är klara  och  det  har  varit  stort  fokus  på redaktionellt  arbete.

Vidare  är nu  båda  poddarna  är igång.

Aldo  (Idrottsutskottet)  -  Aldo  berättade  att  KMPG  Open  ska  arrangeras  nästa

måndag  och  arbetar  med  att  få klart  de sista  förberedelserna.  Vidare  är det

mycket  på gå:ng,  bland  annat  planering  inför  eventet  FIFA.

Julia  (Vice  skattmästare)  -  Julia  berättade  att  hon  inte  har  något  att  rapportera

Nils  (Näringslivsutskottet)  -  Nils  berättade  att  vera  göra  om  budget  med  kylen

Douglas  (Välkomstutskottet)  -  Douglas  berättade  att  olika  event  för

Recceveckorna  är igång,  bland  annat  lagmiddagarna  som  började  ihelgen.  HCW

evenemangen  är iprincip  avslutat,  sista  evenemanget  är gasquen  som  planeras

inom  två  till  tre  veckor..

Charles  (Intendent)  -  Charles  berättade  att  städningen  på  borgen  ser  bra  ut  och

att  han  arbetat  med  att  inventera



Carl  (Finansutskottet)  -  Carl  berättade  att  uppstartsmöte  med  StatEcon  hade

genomförts  och  arbetet  för  projektgruppen  nu  var  igång.  Framtidsbenet  planerar

också  att  ha  en kick-off  med  sina  projektgrupper.

Linus  (IT) -  Linus  berättade  att  han  arbetar  löpande  med  nätverk  och  datorer  på

borgen

Karl  (Marknadsföringsgruppen)  -  Karl  berättade  att  det  har  hållts  i en  kick  off  för

MG  och  annars  är det  som  vanligt,  mycket  som  händer.

Ebba  (Kontaktdagarna)  -  Ebba  närvarade  inte  under  mötet.

Lage  (FTG)-  Lage  berättade  att  GT planeras  in  som  sponsor  för  Gräddgasquen

och  för  medlemsdagen.

EY samarbetar  med  kontaktdagarna  och  ska  ha  en kick  off  med  projektgruppen.

SEB är även  de involverade  ikontaktdagarna.

KPMG  har  evengemanget  KPMG  open  och  bowling  som  väntar,  vidare  bidrar

även  de med  spons  till  Kontaktdagarna.

Deolitte  ska  anordna  le-mans  nästa  termin  med  gokart  och  en eventuell  sittning

efteråt.  Vidare  ska  det  arrangeras  ett  event  med  utbildningsutskottet  och  de

planerar  in  ett  UE-poddar  avsnitt  samt  har  allmän  planering  inför  KD.

Det  fanns  ingen  uppdatering  om  PVVC eftersom  att  deras  kontaktperson  inte

kunde  närvara  under  senaste  mötet.  Event  med  prospektering.

Agnes  (kommunikatör)  - Agnes  berättade  att  hon  arbetar  löpande  med  grafiskt

material  varav  mycket  arbete  är mindre  projekt  som  inte  läggs  upp  på podio.

g6 Verksamhetspitchar

Saga  presenterade  punkten  och  samtliga  utskott  samt  organ  höll  en översiktlig

presentation  om  hur  höstterminen  förväntas  att  se ut.

!i13 Bollplanksrundan

A) Budget  och  podioutbildning

Julia  presenterade  punkten  och  UG förde  en diskussion  om  hur  budget-  och

podioutbildningar  bör  bokas  in  för  smidigast  för  att  se till  att  alla  engagerade  ska

ha  genomgått  utbildningen.

j14  Tid  för  nästa  UC;-möte

Nästa  UG-möte  kommer  att  hållas  2022-10-10  kl.  17:30  i Arenan.

g15 Mötet  avslutades

Saga  förklarade  mötet  avslutat.



Vid  protokollet:

Nils  Sjöberg

Justerare

Ebba  Pisberg

Sekreterare

(:fG;tar Ögren

Justerare


