UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna
Datum:

- Styrelsemöte

2022-OC)-1g

Tid: 17:11 -18:58
Plats: Arenan
Närvarande:
*

Annie

*

Ebba Risberg

*

Ebba Wiking

*

Ellen

*

Michaela

*

Michael

Svensson

*

Kristian

Wulfert

*

Saga Kronborg

*

Sara Kuylenstierna

*

Maja

Unghanse

Hjelm
Mattsson

Mattiasdotter

(frånvarande

under

g9-g16)

Frånvarande:
Protokoll
i1 Mötets
Annie

öppnande
förklarade
mötet

öppnat.

g2 Tillägg

av övriga

Punkterna

"Seniorskollegiet",

"Utbildning

aktier"

g3 Godkännande
Styrelsen

föredragningslistan

med föreslagna

av föregående
extrainsatta

Affgodkänna

ordinarie

Affgodkänna

extrainsatta

Beslut

"Lagmiddagar",

lades till.

mötes

ändringar.

styrelseprotokoll

beslutade:

Affgodkänna

Inga beslut

föreningsstämman",

av föredragningslistan

Jj4 Godkännande

j5

"Datum

och "Extrastämma"

beslutade:

Att godkänna

Styrelsen

punkter

fattade
fattade

per

mötets
mötets

styrelseprotokoll

styrelseprotokoll

mötets

från
från

styrelseprotokoll

2022-08-24.

2022-OC)-05.
från

2022-OC)-12.

capsulam

per capsulam.

E.P.

E.W.

S.K.

g6 Ciodkännande
Styrelsen

beslutade:

Affgodkänna
j7 Val

av beslutsliggare

beslutsliggaren

med föreslagna

ändringar.

av justerare

Styrelsen

beslutade:

Affvä5a Ebba Wiking och Saga Kronborg till justerare.
j8

Godkännande

Inga
j9

av närvaro-

och

yttranderätt

adjungeringar.

Tempen

på UG

Saga rapporterade
diskuterade

att hon haft

och fastställde

höstterminen

sitt första

UG-möte

fokusområden

som gick väldigt

som de vill

bra. UG

jobba med under

2022.

Tempen
på Kontaktdagarna
Saga och Sara rapporterade
att medarbetaransökan
till mässan under hösten
2022 har öppnat. Kontaktdagarna
har genomfört
flera event med bland annat
Recceveckorna,
Homecoming
Weeks och medarrangörer.
Kontaktdagarnas
nya
hemsida
är färdig och ska snart lanseras.
i10

gll Tempen

på UEAM

Kristian

rapporterade

att UEAM

planerar

ha sitt första

möte

g12 Tempen
Annie

arbete.

planerat

annat

inför

att hon jobbat

deltagit

och Gräddgasquen
- Saga rapporterade

och Homecoming

kalenderplanering

Maja

upplägget

höstterminen

2022 och

vecka.

rapporterade

Hon har bland

ordförande)

Recceveckorna
många

- Annie

Reccegasquen

Saga (Vice

nästa

på ansvarsområden

(Ordförande)

dagligt

planerat

samt

agerat

Weeks
bollplank

mycket

i en intervju

och

projektgrupp.

att det är mycket
inför

operativt,

med Reversen

med respektive

för tillfället.

med

med

Hon har jobbat

en fullbokad

period

med

i oktober

med

evenemang.
(Vice ordföraride

rned utbildrnngsansvar)
- Annie rapporterade
åt Maja och
att utbildningsutskottet
har tillsatt
alla studentrepresentantposter.
De
har påbörjat
arbetet kring programoch kvalitetsrapporter
och ska delta på
företagsekonomiska
institutionens
bedömarpanel
som studentrepresentanter
i
oktober.
berättade

Sara (Vice
inne

ordförande

i en planeringsfas.

ska utvecklas,

rned näringslivsansvar)
Företagsgruppen

de har bland

annat

tittat

- Sara rapporterade
jobbar

mycket

på möjligheten

att hon är

för att Career
att använda

Service

sig av Google

Analytics.

Företagsgruppen

kommande
Kristian

(Skattrnästare)

fakturering

- Kristian

arbeta

berättade

med bokslutet.

och att utveckla

(vice

och PwC den

att styrelsen

Vidare

skattmästeriet.

godkänt

är det mycket

Därtill

budget

arbete

har han haft

1 och

med

uppstart

med

skattmästare).

Ebba VV (Styrelseledamot

rned alumruansvar)

mentorskapsprogrammet
ansökan

med både KPMG

tiden.

att han har börjat
Julia

har evenemang

förbereder

för adepter.

eller ibörjan

Programmet

- Ebba berättade

inför

höstens

är beräknat

uppstart

att
och att snart

att dra igång

i slutet

öppnar

av september

av oktober.

Ebba R (Sekreterare)att förbereda

inför

Ebba berättade
kommande

att hon arbetar

styrelsemöte

samt

med rutinmässigt

protokollfört

arbete

av

det extrainsatta

styrelsemötet.
g13 Rapportering

från

Saga rapporterade

USMOS

att de har haft

ett förmöte

inför

det ordinarie

mötet

som är

den 16/9.
g14 Rapportering
Annie

från

rapporterade

UUFS

att det första

det hög arbetsbelastning
tillsättningar
börjat

Annie

remisser

är

och

Den nya handläggaren

har

arbetet.

på STRUT

rapporterade

höstens

gått bra. För tillfället

med många

studentrepresentanter.

underlättar

g15 Tempen

styrelsemötet

för UUFS i samband

av centrala

vilket

ordinarie

att STRUT

utredningar

och projekt.

utbildningsengagerade
g16 Tempen

haft

sitt första

Under

Det har även planerats

åker till kommande

på utredningar

möte.

och

mötet
inför

diskuterades

Erken

som de

helg.

projekt

Styrelseutredningar:
Stadgeutrednmgen
uppstartsmöte
Styrelsens
idäer

- Utredningsgruppen
nästa

str'uktur

hade

inget

att rapportera.

Ska ha

vecka.
- Utredningsgruppen

har konkretiserats.

har haft

De har även börjat

Valberedningens

funktion

har brainstormat

och börjat

utvärdera

- Utredningsgruppen
planera

inför

ett första

möte

rollerna

har haft

och

i styrelsen.

ett första

att benchmarka

där tankar
möte

där de

med andra

studentkårer.
Förernngens
uppstartsmöte
VVhistle

blow

uppstartsmöte

ekonomi

- Utredningsgruppen

hade

inget

att rapportera.

Ska ha

iveckan.
- Utredningsgruppen

hade

inget

att rapportera.

Ska ha

i veckan.

-%

r,,e>
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Styrelseprojekt:
Kick

off - Projektgruppen

Forerungsstärnnna
SångböcRer
påbörja
Green

med

Green
senare

Storrnöten

Styrelsen

ska ha ett första
har börjat

- Projektgruppen
upp helgen.

planera

har haft

sångboken

uppstartsmöte

för att

med Position

och har preliminärt

ett första

Saga och Annie

punkten

diskuterade

bokat

datum

möte

har skickat

där de börjat
ut anmodan

planera
till

de

Seniorskollegiet

Annie

presenterade

genomföra

sedan

punkten

en workshop

B) Datum

fick ställa

Kontaktdagarnas

[rågor

budget

på materialet.

beträffande

släppartist.

och styrelsen

tillsammans

diskuterade

med

kring

datum

för att

datum

och

Seniorskollegiet.

för föreningsstämman

presenterade

deadlines

och styrelsen

punkter

A)

punkten

och styrelsen

för föreningsstämman

hösten

diskuterade

kring

2022.

Lagmiddagar

Saga presenterade

punkten

styrelsemedlemmarnas
Utbildning

och styrelsen

närvaro

diskuterade

på lagmiddagarna

sedan

kring

höstterminen

datum

för

2022.

aktier

Ebba W presenterade

punkten

bjuda

in en gäst med

syfte

aktier

och fonder.

Annie

den gamla

Kontaktdagarna

g18 Övriga

E)

revidera

med valberedningen.

stormöten.

Saga presenterade

D)

datum

och blev lyckat.

vänkårerna.

i17 Artist

C)

har genomförts

veckan.

- Projektgruppen

och strukturera

Annie

diskuterar

har börjat

- Projektgruppen

Gräddari-helgen
bjudna

offen

den nya.

under

för terminens

att kick

- Projektgruppen

- Projektgruppen

arbetet

Position

berättade

och styrelsen

att utbilda

diskuterade

styrelsen

sedan

i sparande

möjligheten

och investeringar

Extrastämman

presenterade

potentiella

punkten

extrastämman

och styrelsen
hösten

2022.

diskuterade

sedan

datum

för den

att
i

g19 Tid
Nästa
g20
Annie

för

nästa

styrelsemöte

styrelsemöte
Mötet

är 2022-10-03

kl. 17:20.

avslutades

förklarade

styrelsemötet

avslutat.

EP

EW

a"S K.

Vid

protokollet:

Ebba

Pisberg

Sekreterare

a
Justerare

a Kronborg
Justerare

