
KALLELSE HÖSTSTÄMMA 2022

Härmed kallas Uppsalaekonomernas medlemmar till ordinarie
Höststämma 2022.

Datum: 7-8 november 2022

Tid och plats:

7 november kl. 17:00 i hörsal 4, Ekonomikum

8 november kl. 16:00 i hörsal 4, Ekonomikum

Föredragningslista:

Första dagen

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 Extrastämma 2022-05-17
§10  Frågor  från  föreningens  medlemmar



Stadgeändringar
§11 Redaktionell ändring 1 HT2022
§12 Första läsningen av Proposition 1 HT2022

Årsredovisning 2021/2022
§13 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
§14 Fastställande av årsredovisning 2021/2022
§15 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021/2022
§16 Beslutande om disposition av överskott

Andra dagen

Inledning
§17 Återuppta Höststämma 2022 dag 2

Förtroendeval
§18  Val  av  förtroendeposter

Avslutning
§19 Röstresultat
§20 Meddelanden
§21 Övriga frågor
§22 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas  styrelse,

Annie Unghanse, Saga Kronborg, Maja Mattiasdotter, Sara Kuylenstierna, Kristian Wulfert,
Ellen Hjelm, Ebba Wiking, Michaela Mattsson, Michael Svensson & Ebba Risberg



Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till
Höststämman 7/11 – 8/11 2022

Styrelseledamot (4 platser, 2 terminer)

Sara Olsson

Agnes Westlund

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Vakant

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Getoar Luta

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Malte Gustafsson

Lily Pairawan

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Victor Ihrman

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Wilma Näslund

Max Stolt

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Nora Lawlor

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Maja Lundh

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Minna Hassan



Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Wilmer Bremvik

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Oliver Löschner

Linus Sjögren

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Julia Alriksson

Intendent (1 plats, 1 termin)

Oskar Holm

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Rut Bruse

Alexander Werkström



Stadgeändringar

Propositioner till Uppsalaekonomernas Höststämma 2022

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 vårterminen 2023 för att
godkännas. Förslag på redaktionella ändringar behöver godkännas på en
ordinarie föreningsstämma enligt lydelsen i kapitel 18 §2. Redaktionella
ändringar som godkänns under höststämman 2022 kommer därmed att införas
i stadgarna.

Vi vill betona att dessa ändringar är förslag från styrelsen, och att det är upp till
stämman att gå till beslut.

Uppsalaekonomernas styrelse,

Annie Unghanse, Saga Kronborg, Maja Mattiasdotter, Sara Kuylenstierna, Kristian Wulfert,
Ellen Hjelm, Ebba Wiking, Michaela Mattsson, Michael Svensson & Ebba Risberg



Redaktionella ändringar HT2022

Redaktionell ändring 1 HT2022 Bilaga 1

Styrelsens kommentar
I dagsläget har vi fyra fondportföljer; fastighetsfondportföljen,
jubileumsfondportföljen, reservfondportföljen och utbildningsfondportföljen. I
stadgarna benämns reservfondportföljen som reservfond, det vill säga fel
benämning. Vi anser att alla fondportföljer ska benämnas lika.

Föreslagen lydelse

Kapitel 17 Kapitalförvaltning

§1 Reservfondportfölj
Reservfondportföljen har som syfte att säkerställa Uppsalaekonomernas
långsiktiga finansiella stabilitet. Reservfondportföljen förvaltas enligt
föreningens reglemente.

Yrkande
Att stämman godkänner redaktionell ändring 1 HT2022.



Propositioner för första läsning HT2022

Proposition 1 HT2022 Bilaga 1

Styrelsens kommentar
Under föregående termin, ämnade föregående styrelse att se över kårens
fondportföljer. De fondportföljer som kåren innehar idag har väldigt specifika
syften, och därmed blir ändamålen för användande av portföljerna få.
Portföljerna som kåren i dagsläget innehar är fastighetsfondportföljen,
utbildningsfondportföljen, jubileumsfondportföljen, reservfondportföljen samt
aktieportföljen som aktivt förvaltas av Uppsalaekonomerna Asset
Management. Styrelsen fann utrymme för att utöka Uppsalaekonomernas
innehav med ytterligare en portfölj som inte ska regleras av ett lika tydligt
syfte, vilken fick benämningen tillväxtfondportföljen. Denna portfölj ämnar
komma till användning vid investeringar i verksamheten i vilket syftet med
investeringen inte faller under någon av de andra portföljernas syfte och
ändamål.

Föreslagen lydelse

Kapitel 17 Kapitalförvaltning

§6 Tillväxtfondportfölj
Tillväxtfondportföljen har som syfte att säkerställa Uppsalaekonomernas
tillväxt i ekonomiskt sparande. Tillväxtfondportföljen förvaltas enligt
föreningens reglemente.

Yrkande
Att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 HT2022.






























































