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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhetsåret 
Styrelsen för Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, 
organisationsnummer 802011–9981, avger härmed sin verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1 juli 2016 - 30 juni 2017. 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är en religiöst och partipolitiskt 
obunden ideell förening för studenter vid Stockholms universitet. Föreningen 
Ekonomerna grundades 1965 och har i dagsläget omkring 1800 medlemmar varav 
cirka 300 av dessa varje termin är involverade i olika projekt och utskott. Föreningen 
Ekonomerna har till ändamål: 
 

- Att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. 

 
Utöver det är Föreningen Ekonomernas syfte  

- Att främja ett gott kamratskap och en meningsfull tillvaro vid sidan av 
studierna. 

- Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner, 
universitet, näringsliv och offentlig förvaltning å andra sidan. 

Föreningens år i korthet 
Följande avsnitt ämnar att övergripande beskriva de strategiska projekt och 
verksamhetsområden som Föreningen Ekonomerna har arbetat med under 
verksamhetsåret 2016/2017. Utöver detta har Föreningen Ekonomerna under året 
bedrivit löpande verksamhet i enlighet med reglerande styrdokument. 
 
Decentralisering 
Styrelsen 2016/2017 identifierade tidigt under året behov av att förenkla processer i 
syfte att minska trögrörlighet inom organisationen. Att hitta sätt att decentralisera en 
del ansvar och beslutsfattande för att minska den operativa arbetsbelastningen på 
styrelseledamöterna ansågs också vara av stor vikt. Styrelsens övertygelse var att vid 
sådana förändringar skulle organisationens möjlighet att växa och skapa större 
incitament för fler medlemmar att bli mer aktiva också öka. Således skapades en 
arbetsgrupp, bestående av styrelsemedlemmar, vars syfte var att identifiera sätt att 
uppnå en mer decentraliserad organisation. Arbetsgruppen har vid flera tillfällen 
tagit in feedback från övriga organ i organisationen, såsom resterande 
styrelsemedlemmar, Marskalksämbetet men framförallt ledningsgruppen. Projektet 
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har resulterat i ett antal olika strukturella förändringar, varav vissa tagits upp under 
årets föreningsmöten, och uppdateringar av policys. Exempel på sådana 
förändringar är en tredje arvoderad styrelseledamot (andre vice ordförande med 
ansvar för intern kommunikation) och ny struktur för hur utskottsordföranden väljs 
och skiftar. Projektet har i sin helhet lämnats över till styrelsen 2017/2018 
tillsammans med vidare rekommendationer från styrelsen 2016/2017. 
 
Föreningslokaler 
Redan innan verksamhetsårets början uppmärksammade institutionens dåvarande 
prefekt hans intentioner att säga upp kontraktet för hus 8 under året. Då Föreningen 
Ekonomerna under de senaste åren upplevt ett behov av större lokaler för att 
bedriva sin verksamhet, välkomnades möjligheten att flytta till mer lämpade lokaler. 
Frågan kring nya föreningslokaler blev därför tidigt prioriterad. Diskussioner med 
institutionen fördes under lång tid, och försvårades något av den tidigare prefektens 
sjukskrivning samt det efterföljande prefektbytet som oväntat annonserades i 
januari. Diskussioner och förhandlingar med institutionens olika representanter 
fördes främst genom ordförande med stöd av bland annat vice ordförande och 
skattmästare. Det nya hyresavtalet färdigställdes under juni månad efter att juridisk 
rådgivning kring avtalets utformande även tagits in. 
 
För detta högt prioriterade projekt tillsattes en arbetsgrupp bestående av både 
styrelseledamöter och medlemmar från ledningsgruppen. Frågor som diskuterats, 
med hjälp av föreningsmedlemmars input, har framförallt rört vilka behov 
organisationen har av sina framtida föreningslokaler. Arbetsgruppen planerade 
både budget, de nya lokalernas utformande samt genomförandet av flytt med 
tillhörande utflyttningsfest. 
 
Föreningslokaler 2020 
Genom institutionsstyrelsen uppmärksammades Föreningen Ekonomernas 
representanter att Stockholm Business School med stor sannolikhet kan komma att 
flytta till det nya campuset Albano som planeras vara färdigt under 2020. Att 
påverka framtida undervisningslokaler och potentiella föreningslokaler blev därför 
av högsta vikt. Föreningen har i denna fråga framförallt representerats av vice 
ordförande och utbildningsansvarig. Påverkan har bedrivits i flera olika organ och 
utmaningarna har legat i beslutscentralisering hos Stockholms universitet. För att 
lättare navigera oss i frågan har bland annat Stockholms universitets Studentkår 
rådfrågats. I Stockholm Business Schools referensgrupp presenterade vice 
ordförande dokumentet ”Behovsspecifikation för nya lokaler vid 
Företagsekonomiska institutionen” som sammanställts av styrelsen 2016/2017. 
Dokumentets syfte var att klargöra studentbehov för dels framtida 
undervisningslokaler och dels framtida föreningslokaler samt hur viktiga dessa är 
för föreningens framtida verksamhet. 
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Association Social Responsibility 
I syfte att skapa medvetenhet kring hållbarhet samt hur föreningen och dess 
medlemmar kan bidra till ökad hållbarhet sjösatte styrelsen 2016/2017 projektet 
Association Social Responsibility, ASR. Projektet resulterade i ett antal mindre 
aktiviteter såsom bättre möjligheter till återvinning i de nya föreningslokalerna samt 
diskussioner och workshops med ledningsgruppen kring vad en studentförening 
kan göra för att agera mer hållbart. Dessa initiativ var oerhört uppskattade bland, 
och uppmuntrades av, representanter hos Stockholm Business School.  
 
Föreningsstatistik 
Ett mindre strategiskt projekt som förts under året har rört behovet att skapa 
hållbara rutiner kring att föra statistik för att följa upp nyckeltal och medlemsantal 
inom föreningen och dess olika utskott. Fördelarna med att ha detta upprättat är 
främst strategiska, då statistiken ger insikt och skapar medvetenhet kring 
medlemsengagemanget och dess utveckling. En mindre arbetsgrupp tillsattes för att 
upprätta rutiner kring detta. Arbetets resultat har lämnats över till efterföljande 
styrelse genom andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation, vars 
uppgift blir att följa upp arbetet och tillse att de nya rutinerna efterföljs. 
 
Mottagningsverksamhet 
Stort fokus har under året legat på att utvärdera den befintliga 
mottagningsverksamheten av nya studenter. Under höstterminen och vårterminen 
testades nya strukturer, vilka presenteras mer utförligt under avsnittet ”Fristående 
projekt”. Utvärderingsarbetet har genomförts främst av andre vice ordförande och 
internationellt ansvarig i styrelsen. Projektet resulterade bland annat i 
rekommendationer kring framtida struktur för Fadderiet, samt det nya 
välkomstprogrammet för masterstudenter, vilket har premiär höstterminen 2017. 
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STYRELSEN 
Under verksamhetsåret 2016/2017 har 29 protokollförda styrelsemöten genomförts. 
Utöver dessa har styrelsen genomfört flera diskussionsmöten och workshops i syfte 
att effektivisera styrelsemötena och uppmuntra till mer kreativa dialoger. Årets 
första och andra ordinarie föreningsmöte genomfördes 10 oktober respektive 17 
april. Tre stormöten med styrelse och ledningsgrupp samt ett aktivamöte med 
föreningens aktiva medlemmar har också hållits. 
 
Styrelsen 2016/2017 har bestått av nio ledamöter: ordförande, förste vice ordförande 
och utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern 
kommunikation, skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för 
marknadsföring, ledamot med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar 
för internationella kontakter samt ledamot med ansvar för IT. Åtta av ovanstående 
ledamöter tillsattes under andra ordinarie föreningsmöte våren 2016. Ledamot med 
ansvar för marknadsföring tillsattes interimistiskt av styrelsen 2015/2016 på 
styrelsemöte 9 maj 2016 och godkändes sedan av första ordinarie föreningsmöte 10 
oktober 2016. Ledamot med ansvar för förvaltning lämnades vakant och tillsattes 
inte under året. Samtliga ledamöter har genomfört och avslutat sin mandatperiod. 
Styrelsen 2016/2017 valde även att den 13 september välja in Karolina Thyman som 
sekreterare med närvaro- och yttranderätt för återstoden av verksamhetsåret. 

Årets verksamhetsplan 
Styrelsen 2016/2017 har i sitt strategiska arbete utgått från den av styrelsen 2015/2016 
utformade verksamhetsplanen, som godkändes på andra ordinarie föreningsmöte 
2016. Emfas har legat på förbättringar som möjliggör tillväxt och samtidigt skapar 
studentnytta. 
 
Studentnytta 
Studentnytta bör genomsyra allt som görs inom Föreningen Ekonomerna då vi är en 
förening till för medlemmarna vilka alla är studenter. Därför har styrelsen 2016/2017 
tillåtit vissa projekt att ha ett negativt resultat för att uppmuntra nytänkande samt 
utveckling av tidigare projekt. Detta har förmedlats till aktiva medlemmar genom 
exempelvis stormöten och aktivamöten. 
 
Samarbete 
För att både existera och framförallt växa krävs goda relationer med våra externa 
intressenter - främst Stockholm Business School. Styrelsen 2016/2017 har aktivt 
arbetat med att upprätthålla och utveckla de relationer som finns till externa 
intressenter. Dessa innefattar, utöver Stockholm Business School, partners i 
näringslivet samt andra studentföreningar på campus och ekonomföreningar i 
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Sverige. Extra emfas har lagts på relationen med prefekturen som skiftades mitt 
under verksamhetsåret. 
 
Mångfald 
Att uppmuntra mångfald och eliminera element som motverkar mångfald har 
präglat styrelsens arbete genom hela året. Betydelsen av mångfald har 
kommunicerats vidare till både ledningsgrupp och projektledare inom 
organisationen. 
 
Mottagningsverksamheten 
I det tidigare avsnittet ”Föreningens år i korthet” finns mer information om hur 
styrelsen arbetat med mottagningsverksamheten enligt verksamhetsplanens 
rekommendationer. 
 
Kårstatus 
Styrelsen har under året byggt vidare på tidigare styrelses utredning om föreningens 
möjligheter att söka kårstatus. Fokus har legat på att räta ut frågetecken kring 
kårstatusens faktiska innebörd och potentiella ekonomiska påverkan. 
Föreningsmedlemmarna har hållits uppdaterade om arbetets gång genom första 
ordinarie föreningsmöte och genom ledningsgruppen under stormöten. Arbetets 
resultat är en uppdaterad version av föregående års kårstatusutredning, vilket i sin 
helhet har lämnats över till vice ordförande och utbildningsansvarig 2017/2018. 

Avslutande ord 
Styrelsen 2016/2017 vill tacka alla aktiva medlemmar för det fantastiska arbete ni har 
lagt ned under året. Vidare vill vi även tacka våra samarbetspartners, vänföreningar, 
Stockholm Business School och Stockholms universitet för ett framgångsrikt 
samarbete. 
 
Det är med trygghet och stor tillförsikt som vi nu lämnar över Föreningen 
Ekonomerna i händer på styrelsen 2017/2018. 
 
Tack för detta år! 
 
Styrelsen 2016/2017 inklusive sekreterare 
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet 
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EKONOMI 
Föreningen tillämpar fortfarande försiktighetsprincipen vid upprättandet av 
budgetar. Graden av försiktighet har dock sänkts efter rekommendation av 
skattmästeriet 2015/2016.  
 
Det fristående projektet fortsätter Ekonomernas Dagar överprestera resultatmässigt 
gentemot budget, något som till mångt och mycket beror på att flera av 
kostnadsposterna uteblir tack vare exempelvis sponsring. 
 
Under första ordinarie föreningsmötet godkändes en motion om att utöka Asset 
Management Groups tillgångar från 20 000 kr till 100 000 kr. Den policy som styr 
Asset Management Group har blivit reviderad för att vara mer gedigen och klargöra 
rollerna runt investeringsverksamheten. Denna policy har redovisats per mejl för 
föreningens revisor Bo Holmström som i samband med detta även godkänt hur vi 
bokför affärshändelserna.  

Investeringar 
I början av verksamhetsåret blev ett kassaregister som köptes in under föregående år 
obrukbar och fick därför skrivas ner med hela inköpsbeloppet 10 876,50 kr. Ett nytt, 
likadant, kassaregister köptes in för att ersätta den obrukbara. I övrigt har de flesta 
stora kostnaderna under året legat på flytten som genomfördes under juni 2017. För 
ytterligare detaljer kring denna, se avsnittet “Flytt” längre ned. 

Bokföring 
Bokföringen har under året, likt föregående år, lagts kring resultatenheter för att få 
en enklare bild av hur föreningen är upplagd i Visma. Det har dock skett en relativt 
stor förändring bokföringsmässigt mot föregående år. Efter att i början av året haft 
en dialog med föreningens revisor Bo Holmström kom vi överens om att föreningen 
i fortsättningen ska använda sig av olika verifikationsserier. Denna implementering 
har medfört en förenkling av bokföringens kontroll då olika konton har bokförts på 
olika serier. Bokföringen sker idag på A-serie (Handkassa, transaktionskonto, 
skattekonto och Asset Management Groups affärshändelser), B-serie (PrU-kortet, 
styrelse-kortet och ED-kortet) samt C-serie (BABS-konto, placeringskontot, 
medlemskonto).  
 
När föreningens server under juni månad dog (se mer under avsnittet ”IT-relaterad 
verksamhet”), innebar det att all bokföring och åtkomst till Visma försvann under 
juni och juli månad. För att återfå informationen på servern lämnades den in till 
IBAS. En kostnad på 50 225 kr totalt blev resultatet för återskapande av 
informationen. 
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Fakultetsbidrag 
Fakultetsbidraget, som baseras på föreningens medlemsantal 2016, betalades ut i 
mars 2017 och uppgick till 179 095 kr vilket är en minskning från föregående års 
utbetalning på 209 162 kr. Minskningen blev under året ekonomiskt märkbar. 

Arvodering 
På första ordinarie föreningsmötet godkändes propositionen att utöka antalet 
arvoderade styrelseledamöter från två (ordförande och vice ordförande) till tre. 
Under året har följande arvodering betalats ut: 

- tio månader till ordförande och vice ordförande  
- åtta månader till andre vice ordförande  
- bokslutsarvode till skattmästare och vice skattmästare. 

Flytt 
Föreningsmötet godkände en kostnad för 182 551 kr för flytten från hus 8 till hus 3. 
Den detaljerade budgeten för projektet godkändes sedermera på ett styrelsemöte och 
har därefter reviderats en gång. En större post för oförutsedda kostnader godkändes 
i den reviderade flyttbudgeten, då det uppdagades större osäkerhetsmoment än vad 
som tidigare förutsetts. Mycket av budgeten har allokerats till att effektivisera och 
utnyttja de nya lokalerna till dess fulla potential. Några exempel på investeringar är 
två nya datorer till skattmästeriet, IT-tekniker för rensning av gamla och installation 
av nya datorer och skrivare, ny skrivare till föreningens allmänna datorrum samt tre 
nya dammsugare för att kunna täcka de större lokalerna dess nya underlag. 

Revision 
Under tiden revisionen gjordes fortsattes arbetet med att rensa bland skulder och 
tillgångar från föregående år. Detta har medfört att övriga intäkter och direkta 
kostnader har ökat avsevärt gentemot föregående år, vilket även gjort att föreningen 
inte har några immateriella tillgångar och övriga skulder. 
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STYRDOKUMENT 

Stadga och befattningsbeskrivningar 
Första ordinarie föreningsmöte 
Under första ordinarie föreningsmöte genomfördes en stadgeändring och ett 
stadgetillägg. Dessa var gällande föreningens syfte och dess officiella språk.  
 
Föreningens Ekonomernas syfte är att verka för de ekonomistuderande studenternas 
intressen vid Stockholms universitet där det främsta är utbildningen. Detta 
återspeglades inte i stadgan och därför lämnade styrelsen in en proposition till 
föreningsmötet om stadgeändring att framhäva vikten av utbildning som 
studenternas främsta intresse i paragraf § 2 och föreningens syfte. Föreningsmötet 
röstade igenom propositionen och därtill följer det nu att Föreningen Ekonomerna 
har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för ekonomistuderande vid Stockholms 
universitet. Utöver detta kvarstår resterande syften. Denna ändring är även ett led i 
arbetet att förbereda föreningen för möjligheten att i framtiden bli kår. 
 
Som proposition från styrelsen lades även förslag om stadgetillägg för Föreningen 
Ekonomernas officiella språk. Grunden till detta var att Företagsekonomiska 
institutionen erbjuder två kandidat- samt fem masterprogram vars 
undervisningsspråk är engelska. Detta innebär att många studenter, tillika 
potentiella medlemmar, på vår institution inte talar svenska. Sedan tidigare finns det 
en språkpolicy som reglerar föreningens arbetsspråk. Att inte kunna göra anspråk på 
engelska som vårt officiella språk försvårade bland annat marknadsföringen mot, 
och inkluderandet av, internationella studenter. Det nya stadgetillägget godtogs 
efter tilläggsyrkande av föreningsmötet och blev ny § 6. Idag stipulerar den att 
Föreningen Ekonomernas arbetsspråk är engelska, på vilket den interna 
kommunikationen företrädesvis sker.  
 
Andra ordinarie föreningsmöte 
Under andra ordinarie föreningsmöten gjordes uppdateringar i två 
befattningsbeskrivningar. I befattningsbeskrivningen för andre vice ordförande med 
ansvar för intern kommunikation gjordes ett tillägg om att ansvara för att terminsvis 
tillse att relevanta och meningsfulla intern- och överlämningsutbildningar anordnas 
för ledningsgruppen. Detta var bland annat ett led i årets decentraliseringsarbete. I 
och med införandet av det nya mästeriet Master Club och förändringarna i 
välkomstprogrammen gjordes även en uppdatering i befattningsbeskrivningen för 
internationellt ansvarig för att bättre passa den nya ansvarsfördelningen.  
 
Ett antal propositioner och motioner om stadgeändringar fick alla också bifall under 
föreningsmötet. Till att börja med godtogs en förändring om mandatperiod för 
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utskottens ordföranden och vice ordföranden samt hur dessa skall väljas. I praktiken 
innebär detta att val av vice utskottsordförande sker varje termin, och att personen 
som väljs erhåller rollen som vice ordförande nästkommande termin, för att efter 
godkännande på föreningsmöte bli utskottsordförande terminen efter det. Alla 
utskottsmedlemmar i ledningsgruppen sitter därmed en termin som vice ordförande 
och en termin som ordförande för sitt utskott. Formuleringen kring majoritet vid val 
av utskottsordförande ändrades också till att det är relativ majoritet som gäller. 
 
Föreningsmötet valde även att godkänna motionen om uppdelning av andra 
ordinarie föreningsmöte, vilket innebär att från och med verksamhetsåret 2017/2018 
skall det hållas tre ordinarie föreningsmöten. Motioner om mötespunkter på 
föredragningslistan för första, andra och tredje ordinarie föreningsmöte godkändes 
likaså. Bifall fick också motionen om att ändra formuleringen kring majoritet vid 
personval till relativ majoritet. 
 
Två motioner fick efter tilläggsyrkande också bifall men behöver genomgå en andra 
läsning vid första ordinarie föreningsmöte 2017/2018 för att träda i kraft. Dessa rör 
att det på andra ordinarie föreningsmöte inte ska gå att ta beslut om § 65 och § 67 i 
stadgan, samt att andra ordinarie föreningsmöte inte ska kunna ta beslut om 
föreningens upplösning. 

Policys 
Policys har löpande under året reviderats i de fall där styrelsen uppmärksammat 
brister eller förbättringsmöjligheter. Mer vikt på policyrevideringar lades framförallt 
under verksamhetsårets andra del för att då vara mer införstådda i dess innebörd 
innan revideringar påbörjades. 
 
En policy där smärre revideringar gjordes tidigt i var språkpolicyn. Detta för att 
förtydliga och bättre avspegla vilken språkmiljö som skall vara gällande i 
föreningen. 
 
Till följd av bland annat hopslagning av de svenska och internationella 
välkomstprogrammen sågs ett stort behov av uppdateringar i policyn för 
engagemang och bonuspoäng. Strukturella ändringar gjorde den mer lättöverskådlig 
samtidigt som förtydliganden kring utfärdanden av intyg gjorde tolkningar av 
policyn enklare. En del befogenheter för utfärdande och signering av intyg ändrades 
också för att bättre spegla föreningens verksamhet och bättre legitimera både 
utfärdande och signering. 
 
För att ytterligare förbättra föreningens ekonomiska hantering föreslog 
skattmästeriet ändringar och tillägg i ekonomipolicyn. Ändringar avsåg framförallt 
hantering av ändrade budgetar, utvärdering och avrapportering av budgetar, 
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attestering av kvitton samt faktureringshantering. Avsnitt lades till om riktlinjer 
kring kickoffer och kick outer för att tydliggöra vilka projekt som har möjlighet att 
inkludera kostnader för sådana events i sina budgetar. Vidare lades avsnitt som 
reglerar budgetar inkluderande boende och resekostnader. Efter noggrann 
utvärdering av förslaget uppdaterades således policyn. 
 
Då medlemmar efterfrågat tydligare riktlinjer för verksamhet relaterad till 
samarbeten med näringslivet uppdaterades policyn för näringsliv och sponsring. 
Större förtydliganden gjordes kring vilka företag som föreningens projekt tillåts 
samarbeta med samt ta emot sponsring av. Förtydliganden kring rutiner och hur 
avstämning med ledamot med näringslivsansvar skall ske infördes också. 
 
Mindre revideringar gjordes i projekthandledningspolicyn, dels för att tydliggöra 
avsnitten i den och dels för att tillse att policyn speglar dagens verksamhet. 
 
I slutet av årets gjordes större uppdateringar av föreningens marknadsföringspolicy, 
vår Brand book. Då marknadsföringsmöjligheter och –hänsynstaganden ständigt 
förändras gjordes uppdateringarna med dessa i beaktande och i syfte att nå ut till 
fler medlemmar med mer relevant information. Den största förändringen 
innefattade upprättandet av två nya Facebook-sidor: Föreningen Ekonomerna – 
Social och Föreningen Ekonomerna – Business. Alla uppdateringar gjordes efter 
rådgörande med efterträdande ledamot med marknadsföringsansvar. 
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LOKALER 

Föreningslokaler 
Föreningen Ekonomerna har under verksamhetsåret fram till flytten i juni 2017 suttit 
i hus 8C i Kräftriket, vilket internt kallas Smedjan. Föreningen sitter från och med 
juni 2017 numer i ena vinden i hus 3 i Kräftriket, internt även kallat Loftet.  

Pub- och sittningslokaler 
I år, likt tidigare år, har Föreningen Ekonomerna sökt hjälp av andra 
studentföreningar i Stockholm i syfte att hyra sittningslokaler som har den kapacitet 
som behövs. Detta år hyrde Föreningen Ekonomerna sittningslokaler externt vid fem 
tillfällen, alla hänförliga till mottagningsverksamheten under höst- och vårtermin. 
Vid fyra av dessa tillfällen hyrdes Medicinska Föreningens Kårhus i Solna, samt vid 
ett tillfälle hyrdes och anordnades det en sittning i Tekniska Högskolans Studentkårs 
lokal, Nymble under mitten av höstterminen. 
 
Sittningar och pubar av mindre karaktär har fortsatt anordnas i Smedjans cafélokaler 
som under året stått utan ägare. Vi har även arrangerat mindre sittningar i Städet för 
sällskap under 40 personer. 

Serveringstillstånd 
Föreningen Ekonomerna har sedan 2003 ett stadigvarande serveringstillstånd för 
slutet sällskap som avser delar av övervåningen i Smedjan. Sedan december 2014 har 
föreningen även erhållit stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap i Städet 
på bottenvåningen. Vidare gjordes även en ändring av serveringstillståndets 
ägarförhållanden där ordförande samt andre vice ordförande under sommaren 2016 
erlade prov i alkohollagen. 

Städet 
Städet har sedan sin uppkomst fortsatt att vara en smidig mindre pub- och 
sittningslokal för arrangemang såsom tvärsisar mellan utskott eller andra delar av 
föreningen. De olika pubarna har varit mycket uppskattade av föreningens 
medlemmar och framförallt bland de aktiva medlemmarna. Puben har även lockat 
till sig icke aktiva medlemmar vilket i framtiden kan leda till ett bredare 
engagemang inom föreningen. 
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IT-miljö 
IT-miljön har under verksamhetsåret 2016/2017 varit likartad mot föregående år. 
Arbetsrummet hade två datorer samt en skrivare installerade. I styrelserummet 
fanns tre funktionerande datorer samt en färgskrivare. Föreningen äger två laptops 
vars syfte är för att tillhandahålla möjlighet att föra protokoll vid möten.  
 
Lokalbytet i juni 2017 medförde en stor omställning för IT-miljön och behoven 
kommer därför behöva utvärderas löpande. 
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INTERNA RELATIONER 

Kommunikation och transparens 
Under året har det arbetats aktivt med kommunikation och transparens. 
Ledningsgruppen har varit väl involverade i de större frågor som bedrivits och de 
beslut som fattats under året. Några av dessa större frågor har berört stora 
strategiska förändringar såsom val av utskottsordförande, föreningsspråk, 
decentralisering och kårstatus. Bakgrund för beslut som fattats har delgetts 
ledningsgruppen och de har i sin tur delgett medlemmarna.  

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen syftar till att samla de olika utskotten i ett forum där information 
kan utbytas och diskuteras, samt för att underlätta kommunikationen och 
samarbetet för att kunna uppnå en mer enad förening. I ledningsgruppen sitter 
ordförande för Föreningen Ekonomernas utskott och mästerier samt projektledare 
för de fristående projekten. Även vice ordförande i utskott eller mästerier har varit 
välkomna till att delta på möten, vilket många gjort. Gruppen sammankallas av 
andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation. Utöver att fungera 
som ett diskussionsforum används även ledningsgruppen som en länk mellan 
styrelse och föreningsmedlemmar samt som en länk mellan det strategiska och det 
operativa arbetet inom föreningen. 
 
Under året har tio ledningsgruppsmöten genomförts. Det har även genomförts tre 
stormöten mellan styrelse och ledningsgrupp; ett under höstterminen där frågor som 
kårstatus, föreningsspråk, föreningsbudget och utbildningsbevakning diskuterades, 
och två under vårterminen där frågorna rörde den kommande flytten och val av och 
mandatperiod för utskottsordförande. 
 
Ledningsgruppen har fokuserat på hur man får aktiva medlemmar att engagera sig 
och våga ta sig an större roller, såsom projektledare. De har arbetat med att försöka 
hjälpa varandra att ge tips på hur man leder personer till dessa roller genom att 
exempelvis förenkla processen med att börja med ett mindre projekt eller genom att 
engagera sig i befintliga. De har även samarbetat med varandra och därigenom 
engagerat nya aktiva från ett utskott med hjälp av äldre aktiva i ett annat. Utöver 
detta har styrelsen arbetat med transparens gentemot ledningsgrupp och resterande 
medlemmar. Detta har ökat förståelse och insyn i föreningen, vilket lett till många 
nya samarbeten och interna projekt. 
 
Vidare har ledningsgruppen representerat på mottagningsverksamheten under båda 
terminerna 2016/2017. Sammanslagningen av välkomstprogrammen Fadderiet och 
Senior Buddy Program har lett till att ledningsgruppen har kunnat integrera och nå 
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ut på ett bättre vis till alla nya studerande på Stockholm Business School - både 
engelsk- och svenskspråkiga, vilket tidigare har varit en utmaning då man har 
behövt fördela resurserna till olika forum. Slutligen har ledningsgruppen också fått 
möjlighet att representera på mottagningsverksamhetens sittningar, vilket de tackat 
ja till. Detta innebar att ledningsgruppen fick gå på sittningar till reducerat pris mot 
att ha mer ansvar under sittningen, representera föreningen samt fokusera på att 
skapa nya kontakter och engagera nya medlemmar. 
 
Under året har de allra flesta medlemmar i ledningsgruppen bibehållit sin position 
inom föreningen vilket har lett till kontinuitet i arbetet, starkare sammanhållning 
samt en trygg miljö både i och utanför föreningsarbetet.  

Marskalksämbetet 
Marskalksämbetet består av tio tidigare föreningsaktiva och är föreningens 
rådgivande och traditionsbevarande organ. Antonia Cruz Olsson klev under våren 
2016 upp som Öfvermarskalk och efterträdde därmed Leo Scherwin. Ämbetet har 
varit fulltaliga under verksamhetsåret 2016/2017. 

Interna aktiviteter 
Marskalksämbetet bjöd in för att fira Gustav II Adolf den 6 november, vilket gjordes 
i Städet med ärtsoppa och punsch. De bjöd även in till firande av Marskalksämbetets 
födelsedag 20 maj, där traditionsenlig krocket spelades och sittning hölls. 
 
Aktiva kvällen hölls 6 december på mittenvåningen i Smedjan, och hade temat 
“Cozy Christmas Evening”. Under denna kväll kom flertalet aktiva för att umgås. 
Flertalet nya medlemmar infann sig av intresse för föreningens aktiviteter och 
engagemang. Ett par av styrelsens ledamöter höll en presentation av föreningen, 
efter överenskommelse med övriga ledamöter då det ansågs att det skulle vara 
lättare att bibehålla fokus med färre föredragare. 
 
Hjulmiddagen hölls av Programutskottet 9 december på Smedjans mittenvåning. 
Detta evenemang lockade många medlemmar och var nästintill fullt. 
Marskalksämbetet hade dock fått in lite färre nomineringar än vanligt. Detta löstes 
genom extra påminnelser att nominera och flertalet medaljer delades ut. 
 
Traditionsenligt anordnades Ångbåten 6 juni. Detta år firades det i Brunnsviken och 
anordnades av Programutskottet. Till detta evenemang fick Marskalksämbetet in 
många nomineringar och många medaljer delades ut till glada medlemmar. 
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Avhopp 
Styrelsen 2016/2017 har under året varit fulltaliga då inga avhopp skett. 
Ledningsgruppen har haft två avhopp under verksamhetsåret. Vice ordförande för 
Näringslivsutskottet valde att kliva av i oktober 2016 och en av projektledarna för 
Ekonomernas Dagar klev av sin post i november 2016. Styrelsen tog beslutet att 
tillsätta en vice projektledare för Ekonomernas Dagar. Utskottsordförande för 
Näringslivsutskottet tillsatte själv sin nya vice ordförande. 

Överlämning 
Styrelsen har under året arbetat för att skapa en så genomgående överlämning som 
möjligt. Alla ledamöter har skrivit en överlämningsplan innehållande ett antal 
individuella överlämningsmöten och dess innehåll. Två längre workshops hölls med 
påklivande styrelse, varav den första fokuserade på projektplaner och budgetar och 
den andra fokuserade på rekrytering och hantering av interna konflikter. Dessa 
ämnen valdes då sittande styrelse ansåg att dessa är de mest relevanta att träna på 
och simulerar det dagliga arbetet. Vid ytterligare ett överlämningstillfälle såg 
styrelsen 2016/2017 att gå igenom årets strategiska projekt och rekommendationer 
för framtiden. 
 
9–11 juni åkte styrelsen 2016/2017 samt styrelsen 2017/2018 till Nynäsgården i 
Nynäshamn för en helgkonferens. Denna helg följde Manual 65 för 
styrelseöverlämningar. 
 
Styrelsen 2016/2017 genomförde även en överlämningsdag för ledningsgruppen 
2017/2018. Denna syftade till att gå igenom organisationsstrukturen, formalia och 
övrig kunskap såsom ekonomi, IT, marknadsföring och kontakt med Stockholm 
Business School. Denna dag initierades för att även ledningsgruppen vid 
mandatperiodens start ska ha kunskap och snabbt kunna inleda sitt arbete. 
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EXTERNA RELATIONER 

Stockholm Business School 
Organ och representation 
Föreningen Ekonomerna representeras i totalt tre organ vid Stockholm Business 
School; institutionsstyrelsen, utbildningsnämnden samt gruppen för arbetsmiljö och 
jämlikhet. I institutionsstyrelsen är vice ordförande och utbildningsansvarig samt 
utbildningsutskottets ordförande ordinarie ledamöter och föreningens ordförande är 
suppleant. I utbildningsnämnden representerar förste vice ordförande och 
utbildningsansvarig tillsammans med utbildningsutskottets ordförande, samt 
projektledaren för Graduate Student Council (GSC), vilket är en masterrepresentant. 
I gruppen för arbetsmiljö och jämlikhet så representerar föreningens ordförande 
samt vice ordförande och utbildningsansvarig. 
 
Efter halva sin mandatperiod bestämde sig prefekten Tommy Jensen av personliga 
skäl att kliva av sitt mandat som prefekt för Stockholm Business School på grund av 
personliga skäl. Detta påverkade föreningen till viss del då det uppstod en del 
oklarheter då det gällande lokalerna på campus. Vid årsskiftet påbörjades processen 
att hitta en efterträdare till Tommy Jensen. Dekanen för Samhällsvetenskapliga 
Fakulteten, Astri Muren, var ansvarig för den processen. Studentrepresentanterna 
uttryckte starkt att studenterna bör kunna vara med och påverka i en sådan process. 
Valet föll tillslut på den då ställföreträdande prefekten, Maria Frostling 
Henningsson. Maria klev på mandatet som prefekt den 1 mars 2017 och kommer att 
sitta fram till den sista juli 2019. Christian Maravelias valdes samtidigt till 
ställföreträdande prefekt under samma mandatperiod.  
 
Samarbetet mellan Stockholm Business School och Föreningen Ekonomerna har 
blivit ännu bättre än tidigare. Att institutionen valde att flytta in Föreningen 
Ekonomerna in i hus 3 för att göra campus Kräftriket än mer levande och visa upp 
det studentliv Föreningen Ekonomerna erbjuder på en mer central plats är 
ytterligare ett bevis på detta. 
 
Institutionsstyrelsen 
Under året har institutionsstyrelsen hanterat en mängd antal nedläggningar av icke 
aktiva kurser. Utöver det har institutionsstyrelsen jobbat med att säkerställa att 
institutionens ekonomi går i linje med den verksamheten vi bedriver samt är i linje 
med institutionens visioner.  
 
Vidare har institutionen, främst genom prefekt och ackrediteringsansvarig, fortsatt 
arbetet med AACSB-ackrediteringen. Med jämna mellanrum har detta arbetes 
fortgång återkopplats till styrelsen. Föreningen Ekonomerna har inkluderats i 
processen men har hittills haft en passiv roll. Den rollen kan dock komma att bli mer 
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aktiv när institutionen behöver studenternas hjälp. Institutionen arbetar fortfarande 
med AMBA mot MBA-programmet, men inte i samma utsträckning som arbetet 
med AACSB.  
 
Andra frågor styrelsen har arbetet med är rekryteringsfrågan och vilka behov de 
olika sektionerna har den närmsta tiden. Vidare har årets interna flytt samt flytten 
till Albano varit betydande frågor som behandlats vid flera tillfällen. Beslut har 
också tagits om att antalet antagna studenter vid masterprogrammen kommer att 
minska från och med höstterminen 2017.  
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har arbetat med kvantitativ kursutvärdering och även har 
varit delaktiga i besluten att lägga ned inaktiva kurser samt att revidera en stor 
mängd kursplaner under årets gång. I utbildningsnämnden påpekade 
representanter från Föreningen Ekonomerna att det saknas studieplatser på campus 
i Kräftriket. Detta tog utbildningsnämnden seriöst på och ett arbete att åtgärda detta 
sattes igång direkt. Förhoppningsvis kommer detta ha slutförts innan terminsstart 
hösten 2017.  
   
Rådet 
Rådet är ett organ som jobbar för att aktivt ha en löpande diskussion mellan 
Stockholm Business School och föreningen inför samarbeten som sker under året. 
Organet ska fungera som kommunikationskanalen mellan parterna. Rådet skapades 
som ett resultat utav det samarbetsavtal som finns mellan Fo ̈reningen Ekonomerna 
och Stockholm Business School. Under rådsmöten behandlas kommande evenemang 
som arrangeras, utvärderingar från tidigare evenemang samt potentiella samarbeten 
mellan parterna. Under året har Rådet samlats för totalt tre stycken möten. Efter det 
senaste mötet i februari togs det ett Per Capsulam-beslut angående en äskning från 
rådspotten till Speak Up Week. Äskningen godkändes och kommer att läggas till 
handlingarna på första rådsmötet nästa verksamhetsår. I januari hölls även ett 
extrainsatt möte tillsammans med Karriärcenters representant angående riktlinjer 
hur de organisationerna ska kunna hantera gemensamma evenemang på ett bättre 
sätt.  
 
Ledamöter 
Stockholm Business School: administrativ studierektor och studievägledare (tidigare 
även representant från Karriärcenter). 
 
Föreningen Ekonomerna: ordförande, vice ordförande och utbildningsansvarig samt 
näringslivsansvarig.  
 
Office of International Affairs 
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Under verksamhetsåret 2016/2017 har Föreningen Ekonomerna samarbetat med 
Office of International Affairs (OIA) genom styrelsens internationellt ansvariga. 
Kommunikationen har under året framförallt skett via mail och möten. Båda parter 
är mycket nöjda med samarbetet. OIA har varit engagerade i Fadderiet genom att 
anordna aktiviteter åt utbytesstudenterna som kommer till Stockholm Business 
School. De har även sponsrat Föreningen Ekonomernas internationella utskotts 
projekt ”International Business Student Week”-(IB-Week). 
      
Under Fadderiet HT16 följde andre vice ordförande och internationellt ansvarig 
samt några buddies till ett besök på Skansen tillsammans med OIA som var 
inkluderat i Fadderiets schemat. 
    
Inför IB Week 2017 utökade OIA sin sponsring till projektet vilket möjliggjorde en 
större variation av aktiviteter under veckan, någon som var mycket uppskattat av 
deltagarna. Under denna vecka anordnade OIA även ”International Teaching Week” 
där de bjudit in professorer från partneruniversitet vilka kom till Stockholm 
Business School och höll olika föreläsningar. Föreningen Ekonomerna samarbetade 
med OIA gällande deras projekt, genom att låta en del förutbestämda föreläsningar 
inom IB Week vara några av dessa. Dessutom sponsrade OIA mat till IB Week-
sittningen där både deras representanter samt med några professorer från 
International Teaching Week deltog.  
 
Under året har internationellt ansvarig i samarbete med OIA anordnat campus tours, 
presentationer och workshops för internationella professorer, studenter och 
akademiker som varit på besök på Stockholm Business School.  

Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 
Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR) är det organ som tillåter Föreningen 
Ekonomerna påverka utbildningen på fakultetsnivå - till skillnad från de andra 
nämnderna som främst påverkar utbildningsverksamhet på institutionsnivå. Möten 
består främst av informationsutbyte och tillsättande av representanter till poster i 
diverse fakultetsorgan. Under a ̊ret satt första vice ordförande genom detta råd som 
suppleant i Lärarförslagsnämnden III samt miljönätverket. Vice ordförande i 
utbildningsutskottet representerade även föreningen i SFR.  

Fakultetsföreningar och campusrådet 
Stockholms universitet har följande fem fakultetsföreningar: Juridiska Föreningen, 
Humanistiska Föreningen, Samhällsvetenskapliga Föreningen, Naturvetenskapliga 
Föreningen, och Föreningen Ekonomerna. Representanter från dessa föreningar samt 
två eller fler representanter från Stockholms universitets Studentkår (SUS) turas om 
att bjuda in till frukost i respektive lokaler och återkoppla kring händelser på 
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campus. Detta organ kallas campusrådet och har under året varit ett nyttigt forum 
att lyfta gemensamma problem och diskutera hur föreningarna tillsammans kan 
arbeta för att förbättra studentlivet på Stockholms Universitet. Under höstterminen 
hölls även en gemensam sittning där styrelsemedlemmarna hos de olika 
föreningarna samt ett antal anställda hos SUS blev inbjudna för att stärka 
gemenskapen mellan styrelserna. En diskussion fördes under början på 
verksamhetsåret kring hur campusrådet ska verka och hur medverkande ska få ut så 
mycket som möjligt av att närvara. Detta ledde till ett upprättande av riktlinjer kring 
campusrådet, samt en standardisering av föredragningslista. Utöver detta har 
diskussionerna kretsat kring bland annat höjda hyror från Stockholms Sports Center, 
hur föreningarna kan få ut så mycket som möjligt av mottagningsverksamheten och 
hur föreningarna kan samarbeta kring den. Andra gemensamma frågor har varit 
sittningslokaler på campus och hur berörda föreningar kan arbeta kring bygget 
Albano.  

U9     
U9 är ett nätverk bestående av nio av Sveriges största studentföreningar och -kårer 
för ekonomistudenter. Följande organisationer är i dagsläget medlemmar: 
Föreningen Ekonomerna (Stockholms Universitet), LundaEkonomerna (Lunds 
Universitet), UppsalaEkonomerna (Uppsala Universitet), the Student Association at 
the Stockholm School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm), 
Ekonomihögskolan i Växjö Studentförening (Linnéuniversitetet), Ekonomföreningen 
vid Linköpings universitet (Linköpings Universitet), Handelshögskolan i Göteborgs 
Studentkår (Handelshögskolan i Göteborg), Handelshögskolan i Umeå 
Studentförening (Umeå universitet), Jönköping International Business School 
Student Association (Jönköpings universitet). Dessa organisationer representerar 
över 30 000 studenter. 
 
I U9 läggs fokus på följande tre nyckelord: 1. Utbildnings, vilket spelar en central roll 
i det arbete som föreningarna utför eftersom utbildningskvalitet är mycket viktigt för 
studenters personliga utveckling och möjligheter att få arbete i framtiden. Alla U9:s 
föreningar lägger stor vikt vid att arbeta med att utveckla sina utbildningar mot 
högre kvalitet. 2. Utveckling, med utveckling menas att nätverket strävar mot att de 
enskilda föreningarna skall kunna arbeta både enskilt vid respektive 
högskola/universitet och tillsammans på ett nationellt plan för att utveckla 
utbildningarna. Att utvecklas tillsammans inom nätverket är även att utvecklas på 
hemmaplan. 3. Utbyte av föreningarna sker främst genom utbyte föreningarna 
emellan. Erfarenhetsutbytet är viktigt för föreningarna både för utveckling av 
utbildningarna och av organisationerna i sig.  
 
Under året har fyra konferenser ägt rum. Jönköpings Universitet, Lunds Universitet, 
Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet har varit värdar för dessa 
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fyra träffar. Från Föreningen Ekonomerna har följande styrelsemedlemmar 
representerat: ordförande och vice ordförande. Vid konferensen i Stockholm i maj 
representerade även påklivande ordförande och vice ordförande. 
 
Under året har medlemmarna i U9 diskuterat hur nätverket kan utvecklas vilket har 
resulterat i förändringar i både nätverkets riktlinjer och upplägget för en 
konferenshelg. 

I-forum 
I-Forum, tidigare känt som i-4, är ett nätverk som tidigare involverat internationella 
representanter från Föreningen Ekonomerna, LundaEkonomerna, 
UppsalaEkonomerna och Handelshögskolan i Stockholm Studentkår (SASSE). I4 
initierades av Fo ̈reningen Ekonomernas internationellt ansvarig 2014/2015 och det 
första mötet hölls i Uppsala under verksamhetsåret 2014/2015. Under hösten 2016 
hölls det första I-Forumet hos Föreningen Ekonomerna i samarbete med SASSE.  
 
Syftet med forumet a ̈r att utbyta tankar, idéer, erfarenheter och kunskap om 
internationalisering, internationella projekt, internationella välkomstprogram och 
inkludering av internationella studenter. Alla dessa ämnen diskuterades under 
höstens I-Forum. Vidare diskuterades strategiska aspekter om I-Forum såsom 
utvecklingsmöjligheter och forumets framtid. Deltagande var representanter från 
UppsalaEkonomerna, LundaEkonomerna, SASSE, SHS, ELIN, JSA. Efter mötet bjöds 
föreningarna in på mingel med hela Föreningen Ekonomernas styrelse, för att sedan 
åka till Fadderiets finsittning. På lördagen hölls I-Forum hos SASSE och därefter 
deltog representanterna på SASSE:s Oktoberfest. Helgen var lyckad och uppskattad 
och alla parter kände att de fick med sig värdefull information. 
      
Under våren 2017 hölls ett andra I-Forum hos LundaEkonomerna med 
representanter från UppsalaEkonomerna, LundaEkonomerna, SASSE, SHS, ELIN 
och JSA. Enligt riktlinjerna som skapades under hösten skickade varje internationell 
representant två punkter om internationalisering, internationella projekt, 
internationella välkomstprogram och inkludering av internationella studenter. 
Under detta möte bestämdes det att I-Forum ska öppnas upp för andra föreningar 
och kårer i Norden. I samband med detta beslutades även att I-Forum nästa gång ska 
anordnas i Helsingfors efter sommaren.   
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Föreningen Ekonomernas utbildningspelare är till för att studenternas röster ska bli 
hörda av Stockholms Business School och Stockholms Universitet. Fortsatt arbete för 
att utveckla möjligheter till detta har gjorts under verksamhetsåret. Arbetet med 
kursrepresentanter som får göra kvalitativa utvärderingar av både kurserna 
individuellt, men även programmen som helhet, introducerades under hösten och 
har fått ett mycket positivt utfall. Detta är ett initiativ startat tillsammans Stockholm 
Business School. I en överenskommelse med institutionen har vi fått möjlighet att 
dela ut bonuspoäng till kursrepresentanter och även ett certifikat som är signerat av 
ställföreträdande prefekten samt vice ordförande och utbildningsansvarig.  
 
Vidare under verksamhetsåret gjordes en förändring i stadgan gällande föreningen 
syfte, där stadgan nu lyfter fram att utbildningsbevakningen som vårt främsta syfte. 
Utöver detta har Föreningen Ekonomerna försökt att löpande ta in positiv och 
negativ kritik från studenter. Detta för att antingen kunna förmedla den positiva 
kritiken till berörda på institutionen, eller för att kunna rätta till problem som 
uppstått under kursens gång. Detta är något som har ökat frekvent under året och 
riktlinjerna hur man sköter studentärenden kommer att sättas i början på nästa 
verksamhetsår.  
 
En strukturell förändring påbörjades i slutet av verksamhetsåret och kommer 
förhoppningsvis färdigställas under början av nästa verksamhetsår. Förändringen 
innebär att en särskild projektgrupp som ska jobba med intensiv 
utbildningsbevakning över bredare områden kommer att upprättas. Projektgruppen 
kommer att bestå av förste vice ordförande och utbildningsansvarig, ordförande och 
vice ordförande i utbildningsutskottet, samt frivilliga studenter på både kandidat- 
och masternivå. Denna grupp kommer även ansvara för kursrepresentanterna. 
Struktur, syfte och incitament gällande utbildningsbevakning har diskuterats vid 
flertalet tillfällen. 
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STUDIESOCIAL VERKSAMHET  

Föreningen Ekonomernas studiesociala pelare syftar till att främja ett gott 
kamratskap och erbjuda aktiviteter av olika slag där man kan umgås och nätverka 
med studiekamrater och andra föreningsaktiva. Evenemang och aktiviteter utformas 
för att i största möjliga mån uppnå så mycket studentnytta till så många medlemmar 
som möjligt. 
  
Denna del av föreningen fick under året 2016/2017 tillskott i form av två nya och 
lyckade evenemang som arrangerades av idrottsutskottet: Battle of Brunnsviken och 
Dodgeball-turneringen (läs mer om dessa under avsnittet ”Icke-fristående projekt”). 
Föreningen såg även till att delta under årets upplagor av fotbollsturneringar, 
UppsalaEkonomernas P3 turnering samt Champs of Campus på Frescati. 
  
Utskotten har samarbetat gott och på eget initiativ, och även framträtt under 
gemensamma projekt. Detta har visat på ett gott kamratskap mellan de olika 
utskotten och en vilja att göra det allra bästa för medlemmarna. Evenemangens 
uppslutningsgrad har till största del varit stor, vilket främjat nätverkandet bland 
många studenter. Detta behöver dock ständigt utvärderas för att möjliggöra 
förbättring. De evenemang där deltagandet varit lägre än väntat har utvärderats 
inför nästkommande mandatperiod. 
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NÄRINGSLIVSVERKSAMHET 
Under verksamhetsåret har föreningen haft som syfte att skapa ett värdefullt utbyte 
mellan studenter och näringslivet, främst samarbetspartners. Föreningen har fortsatt 
utveckla nya idéer för näringslivsevent vilket har gjort att antalet evenemang har 
ökat. Uppslutningen på dessa har stadigt ökat vilket visar att medlemmarna har en 
starkare positiv inställning till eventen.  
 
Föreningen har fortsatt lägga stor vikt vid att erbjuda event inom alla inriktningar; 
marknadsföring, finans, redovisning, revision, management samt ekonomistyrning. 
Detta samtidigt som antalet event på engelska har ökat, vilket har uppskattats av alla 
medlemmar. Intresset för en internationell karriär har tilltagit vilket gör att 
uppslutningen på event som hålls på engelska är större än svensktalande 
näringslivsevent. Även föreningens samarbetspartners har därför setts över under 
året. I oktober 2016 ingick föreningen ett nytt samarbetsavtal med BDO. 
Förhandlingar har även påbörjats med Whispr Group, vilket förutspås bidra med 
stor nytta för föreningen och dess medlemmar inom ett område som de övriga 
samarbetspartners saknar. Samarbetet med My Academy avslutades i juni 2017 då 
deras budget förändrats och de inte har möjlighet till fortsatt samarbete.  
 
För att kunna erbjuda föreningens medlemmar så mycket studentnytta som möjligt 
har alla projekts utvärderats efter genomförande. Detta har lett till mer 
caselösningsevent genom att försöka bygga upp varumärket CaseAcademy igen, 
samt mer event som fokuserar på studenternas personal brand och karriär. För att 
öka studentnytta ytterligare har bland annat ytterligare fokus lagts på att utveckla 
projektet Sustainability Day samt att införa det nya projektet Diversity Day.  
 
Utifrån ett strategiskt perspektiv är det viktigt att fortsätta koordinera de olika 
näringslivseventen som genomförs. Detta för att kunna erbjuda näringslivet samt 
studenterna event med så bra kvalitet samt uppslutning som möjligt. Under 
verksamhetsåret har flertalet välordnade samt intressanta event ägt rum med 
näringslivet. Event tillsammans med Ekan Management, Samsung, Spotify samt 
Ericsson för att nämna ett fåtal. Utöver dessa har ett flertal intressanta event med 
föreläsningar och aktiviteter anordnats tillsammans med föreningens 
samarbetspartners. Styrelsen 2016/2017 tror på ett fortsatt gott samarbete med dessa 
företag.   
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INTERNATIONELL VERKSAMHET          
Att knyta nya och stärka befintliga band med internationella studentföreningar är 
viktigt för Föreningen Ekonomernas varumärke och utveckling. Det stärker vår 
position och status gentemot studenter och företag - både inom Sverige och 
utomlands. I samtal och diskussioner med andra studentföreningar får vi inspiration 
och motivation att göra vår förening ännu bättre. 
      
Under året har Föreningen Ekonomerna hållit kontakten med GSEM Committee, 
studentföreningen från Geneva School of Economics and Management, och the 
Business Association MTÜKi från Tallin University of Technology. I november 
besökte internationellt ansvarig tillsammans med European Career Tour GSEM 
Committee i Genève. Under besöken träffade internationell ansvarig hela styrelsen 
från GSEM Committee och diskuterade olika möjligheter för framtida samarbeten 
mellan föreningarna. Detta besök har lett till ett samarbete mellan GSEM Committee 
och Föreningen Ekonomerna som kommer att underlätta Föreningen Ekonomernas 
eventuella framtida resor och företagsbesök i Schweiz.  
 
I januari blev internationell ansvarig kontaktat från en styrelsemedlem från Business 
Association MTÜKi från Tallin University of Technology kring ett potentiellt 
samarbete. Efter några möten etablerade Föreningen Ekonomerna och MTÜKi en 
överenskommelse som innebär att tre styrelsemedlemmar från MTÜKi ska delta 
varje år i internationella utskottets IB WEEK. I utbyte ska MTÜKi organisera en 
vecka med företagsbesök, evenemang och sociala aktiviteter för medlemmar av 
Föreningen Ekonomerna och dessa medlemmar kommer även att få en inbjudan till 
MTÜKis julfest.  

Internationaliseringsprocessen  
Den sedan tidigare påbörjade internationaliseringsprocessen av föreningen har 
fortsatt under året. Fler evenemang har hållits på engelska och engagemanget från 
internationella studenter har ökat inom utskott och projekt. Flera internationella 
studenter har innehaft positioner som förtroendevalda. Både första och andra 
ordinarie föreningsmöte hölls på engelska, med hänsyn till de engelsktalande 
medlemmarna som närvarade. Processen mot engelska som föreningsspråk ses 
numera som en självklarhet, och ledde till att det under första ordinarie 
föreningsmöte inkluderades en paragraf i stadgan om engelska som 
verksamhetsspråk. Dessutom har alla mallar och riktlinjer översatt till engelska i 
syfte att eliminera alla språkrelaterade hinder mot att engagera sig.   
 
Vidare har årets fokus i internationaliseringsprocessen legat på att underlätta 
introduktionen av svensktalande medlemmar i en internationell förening. Detta har 
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lett till aktiviteter som på olika sätt skapar en välkomnande miljö där språk inte är 
fokus. 
 
En ytterligare strategisk förändring av stor betydelse är sammanslagningen av 
Senior Buddy Program och Fadderiet. Detta innebär att det nu enbart finns ett 
(engelskspråkigt) välkomstprogram för nya kandidatstudenter vid Stockholm 
Business School. 
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MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET 

Kanaler 
Under verksamhetsåret har Föreningen Ekonomernas tidigare 
marknadsföringsstruktur till stor del förblivit oförändrad.  Föreningens främsta 
kommunikationskanaler har likt tidigare år varit Facebook, hemsidan, Instagram, 
och Podio. I år introducerade vi även Snapchat som en ny marknadsföringskanal 
vars syfte har varit att precis som Instagram ge mer insyn i Föreningens dagliga 
verksamhet. Under året har Marknadsföringsansvarig även upprättat nya riktlinjer 
samt ett nytt bokningssystem i Podio där utskott och mästerier har skickat in sina 
förfrågningar. Detta har resulterat i att användandet av kanalerna har optimerats och 
gett bättre utdelning.  

Sociala medier 
Föreningen Ekonomernas officiella Facebook-sida har under året fortsatt att växa och 
har i dagsläget omkring 5000 följare, vilket är en ökning på drygt 15 % jämfört med 
föregående år. Inläggen har generellt haft en acceptabel och god räckvidd. Som ett 
resultat av en markant ökning av inlägg som behövts publiceras på den officiella 
Facebook-sidan samt förändringarna i de digitala mediernas algoritmer som 
försvårat möjligheterna att nå ut har beslutet tagits att två nya Facebook-sidor ska 
introduceras. Föreningens nuvarande sida ska innehålla allt studierelaterat samt 
föreningsinternt medan de två nya sidorna ska användas för att sprida information 
om föreningens sociala- respektive näringslivsrelaterade event.  

I media 
Föreningen har under året inte förekommit i några större mediala omnämnanden.  
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IT-RELATERAD VERKSAMHET 

Medlemssystem 
Ett av de sista beslut som styrelsen 2015/2016 tog var att byta medlemskapssystem 
från Membit till Mecenats system Unicore. Den stora anledningen till beslutet var de 
kostnadsbesparingar som Mecenat erbjöd. Mecenats tjänst Unicore var dock inte 
färdigställd vid höstterminens start 2017. Istället uppstod stora komplikationer när 
föreningen skulle erbjuda studenter medlemskap. Under hela verksamhetsåret har 
olika problem uppstått, vilka alla krävt åtgärdande av Mecenat. Detta har tyvärr 
påverkat föreningens medlemsantal negativt. Då medlemsantalet även påverkar 
fakultetsbidraget, kommer bidraget antagligen att sjunka ytterligare inför 
utbetalningen 2018. Under verksamhetsårets slut bedrevs fortfarande tester av 
systemet, och dialog med Mecenat fördes för att se till så att allt vid start av 
höstterminen 2017 ska fungera smärtfritt.  

Podio 
Projekthanteringssystemet Podio har under året kommit att bli en naturlig del av 
föreningens dagliga verksamhet. Till skillnad från föreningsmailadresser har alla 
aktiva medlemmar tillgång till Podio, vilket gör det till föreningens primära kanal 
för intern kommunikation. Systemet underlättar framförallt när en medlem vill nå ut 
till hela utskott samt när ledningsgrupp och styrelse vill sprida information till hela 
eller delar av föreningen. Systemets funktionalitet under året har utökats till att 
också innefatta bland annat eventkalender och rumsbokningar i föreningslokalerna. 
 
Workspace och appar erbjuder enorma möjligheter för både föreningen som helhet 
och de olika utskotten att koordinera verksamheten och effektivisera sitt arbete. 
Systemet är också utmärkt för dokumentation, en fördel styrelsen velat utnyttja 
ytterligare. Därför gjordes under året viss omstrukturering av mappar och 
dokument i syfte att göra dem mer tillgängliga och eftersökningar mer intuitiva. 

Hemsidor 
Föreningens primära hemsida har fortsatt vara www.foreningenekonomerna.se. 
Utskotten har haft fortsatt möjlighet att fortsätta administrera sina egna sidor under 
hemsidan, med godkännande av marknadsföringsansvarig. Alla inlägg som 
publicerades godkändes likaså av marknadsföringsansvarig. Börsrummet har 
fortsatt använt sig av en undersida till föreningshemsidan för att löpande erbjuda 
sina medlemmar tekniska analyser. Slutligen har det fristående projektet 
Ekonomernas Dagar nyttjat hemsidan www.ekonomernasdagar.se.  
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Då det under året uppstått diverse problem med föreningens server, har det tyvärr 
förekommit flertalet tillfällen då föreningshemsidorna legat nere. Vid dessa har 
styrelsen strävat efter att så snabbt som möjligt få upp sidorna igen samt 
kommunicera problemet till medlemmarna.  

Server 
Då föreningens server vid flertalet tillfällen under året la av blev det tydligt att den 
var i undermåligt skick. I samband med flytten från hus 8 till hus 3, kraschade så 
serverns hårddiskar, främst till följd av serverns ålder och många år av bristande 
underhåll. Detta medförde att från 6 juni låg föreningens alla hemsidor nere. 
Serverproblemen undersöktes av tre olika personer i syfte att utröna felet samt hur 
hemsidorna och datan skulle återställas. För att återfå datan gjordes en recovery till 
en kostnad av 50 000 kr. Bolaget som anlitades kom på rekommendation från en 
föreningsaktiv utan anknytning till bolaget ifråga. 
 
Under året har IT-ansvarig i styrelsen fått stor hjälp med bland annat 
serverproblemen från en tidigare aktiv medlem, Marc Balbo. Föreningen vill därför 
rikta ett stort tack till Marc för hans tid och hjälp. 
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UTSKOTT, MÄSTERIER OCH FRISTÅENDE PROJEKT 
I detta avsnitt redogörs för de utskott, mästerier och fristående projekt som ingick i 
Föreningen Ekonomerna 2016/2017. 

Utskott 
Börsrummet 
Börsrummet har under året fortsatt att skapa en miljö där medlemmar med intresse 
för finans kan utveckla, lära och dela med sig av sina kunskaper. Utskottet har sedan 
en tid tillbaka genom en grupp, Asset Management Group (AMG), förvaltat en 
investeringsportfölj i lärande syfte. Denna portfölj fick efter det första 
föreningsmötet bifall till en utökad summa. Under året har börsrummet fått besök av 
gästföreläsare från näringsliv där innehållet har givit målgruppen förståelse, 
inspiration och kunskap.  
 
Eventutskottet 
Eventutskottet har fortsatt att arrangera sina återkommande event men har även 
jobbat med att införa nya projekt för att driva verksamheten framåt. Ett sådant 
projekt har varit Homecoming som genomfördes under tidig höst för att välkomna 
medlemmar tillbaka efter sommaren till en ny termin, något som förhoppningsvis 
blir återkommande. Utskottet har lockat många nya medlemmar och mycket fokus 
under året har varit att få dessa att känna sig välkomna och hitta projekt som de kan 
ta sig an. Samarbetet med andra utskott och främst programutskottet där vi har 
anordnat pub tillsammans har fortsatt fungera bra.  
 
Idrottsutskottet 
Idrottsutskottet har under året fokuserat på att fortsätta arrangera de återkommande 
projekt som visat sig vara uppskattade av utskottets aktiva medlemmar såväl 
föreningens medlemmar i övrigt. Utöver det har vi även deltagit i P3-turneringen i 
Uppsala, arrangerat en egen dodgeball-turnering och anordnat en stor 
fotbollsturnering med andra studentföreningar på Stockholms universitet. Utskottet 
har växt i antalet medlemmar och flitigt tagit tillvara på tillfällen att lära känna 
varandra vid sidan av utskottsverksamheten.  
 
Internationella utskottet 
Under verksamhetsåret har det internationella utskottet vuxit mycket i både antalet 
medlemmar och projekt. Fokus har varit på relevanta projekt som vidgar 
medlemmarnas vyer, utveckla existerande projekt så att de skapar mervärde för de 
inblandade och att härleda kulturell medvetenhet genom interna och externa 
initiativ. Särskild uppmärksamhet riktades mot att värva medlemmar med intresse 
av att ha en internationell karriär mer än att enbart vara en grupp studenter med 
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internationell bakgrund – det finns dock en naturlig korrelation mellan dessa två 
faktorer.  
 
IT-utskottet 
IT-utskottet har under 2016/2017 valt att inrikta sig på de spelintresserade inom 
föreningen för att erbjuda ännu ett område, detta med projektet DreamF.E.ST.  
Målsättningen har även varit att kunna jobba med och utveckla föreningens IT-
struktur men detta har visat sig varit svårt att bedriva då både kunskap och medel 
saknats. 
 
Marknadsföringsutskottet 
Marknadsföringsutskottets fokus verksamhetsåret har legat på utskottets 
långsiktighet, och större förändringar har införts i de återkommande projekten. Meet 
& Greet har blivit ett mässevenemang under ett par timmar med ca 100–150 
besökare som under båda terminerna 2016/2017 lett till flera tiotals namn av nya 
intresserade medlemmar för varje utskott. 
 
Förändringarna av utskottets verksamhet förväntas gynna föreningen långsiktigt, 
eftersom trösklarna för att engagera sig sänkts ytterligare. Under de senaste åren har 
utskottet genomgått strukturella förändringar. I år har detta arbete fortsatts med 
strategiska diskussioner, och utskottet har fungerat som ett forum för de marketing 
managers inom föreningens projekt. Detta arbete kommer att fortsätta även nästa 
mandatperiod, men i nuläget är marknadsföringsutskottet en given plattform för 
alla studenter med ett marknadsföringsintresse där inga tidigare förkunskaper 
krävs.  
 
Näringslivsutskottet 
Näringslivsutskottet har under året fortsatt fokusera på att möta kraven på 
professionalism gentemot Föreningen Ekonomernas samarbetspartners. 
Näringslivsutskottet har till sin natur goda förutsättningar för att samarbeta med 
andra utskott. Utskottet har lockat många nya medlemmar under året och vuxit 
markant till antal. Fokus har varit att alla ska känna sig välkomna och ha en chans 
att engagera sig. Utskottet har fortsatt att arrangera sina återkommande event. 
Utskottet har även haft flertalet workshops för att komma med idéer för nya projekt 
samt för att öka samarbetsandan och atmosfären.  
 
Programutskottet 
Programutskottet har likt föregående år fortsatt sprida den studentikosa andan i 
föreningen genom olika event. Utskottet har bland annat bjudit in till kontinuerliga 
pubar i Städet, lärt ut den ädla konsten av att ”capsa” samt flitigt representerat 
Föreningen Ekonomerna gentemot Stockholms och övriga Sveriges klubbmästerier 
på olika fester samt genom att aktivt delta i Klubbmästarrådet. Utskottet har under 
året ansvarat för att arrangera de återkommande eventen Hjulmiddagen samt 
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Ångbåten, men också ihop med Eventutskottet anordnat en mitterminssittning. 
Utöver detta har utskottet försökt belöna utskottsmedlemmar för hårt jobb och 
anordnade därför en resa till Finland.  
 
Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet har under verksamhetsåret fokuserat på utbildningsbevakning. 
Under våren hölls det nu återkommande projektet Speak-Up Week, vilket är en 
viktig möjlighet för studenter på Stockholm Business School att ge feedback och 
åsikter om sin utbildning. Detta visade sig vara väldigt lyckat. En stor förändring 
som relaterar till utskottets medlemmar är att majoriteten av de nytillkomna 
medlemmarna har varit engelskspråkiga, vilket skapat en positiv dynamik i 
gruppen. Under verksamhetsåret 2016/2017 låg även GSC ett projekt under utskottet.  

Mästerier 
Entreprenörsmästeriet 
Entreprenörsmästeriet grundades och startade sin verksamhet under vårterminen år 
2016. Det var ett stort generellt intresse bland föreningens medlemmar för mästeriet. 
De flesta av mästeriets medlemmar hade inte varit aktiva i föreningen tidigare. 
Under mötena anordnades vanligtvis någon typ av workshop eller övning för att 
engagera medlemmar. Närvaron på mötena har varierat från många, till några få 
deltagare. Mästeriets var tidigt i kontakt med andra entreprenörsföreningar och 
utskott på andra lärosäten för att diskutera möjliga framtida samarbeten. Detta 
gjordes genom projektet Create Squared som handlar om att ta en affärsidé från 0 till 
100, detta blev ett mycket lyckat event för deltagare, mentorer och sponsorer. 
 
Masters Club 
Efter sammanslagningen av mottagningsverksamheterna Fadderiet och SBP 
framkom det att föreningen fortsatt hade det svårt att erbjuda studentnytta till de 
nya studenterna på masternivå. Detta då de flesta studiesociala aktiviteterna främst 
tilltalade studenter på kandidatnivå. Detta ledde, efter en utvärdering, till att 
föreningen startade upp ett mästeri vars fokus ska ligga på att erbjuda nytta till 
studenter på masternivå. Under detta mästeri kommer även projektet för 
mottagningsveckorna för masterstudenterna att ligga.  Mästeriet kan således ses som 
en långsiktig strategi för att uppnå studentnytta för alla studenter på Stockholm 
Business School. 

Vilande utskott och mästerier 
SALDO och Spexet förblir vilande utskott i dagsläget. Under året har det förts en 
mindre diskussion gällande varför utskotten inte stängs ner. Anledningen till detta 
tros vara att SALDO och Spexet lever kvar i någon form av traditionsbevarande syfte 
och deras syfte är fortfarande aktuellt och att vid intresse ska utskotten vara enkla 
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att starta upp igen. Båda utskotten har gott om dokumentation som finns kvar. 
Detsamma gäller Kulturmästeriet som inte är ett utskott och därav inte stadgefört. 
Kulturmästeriet kommer och går ganska frekvent i föreningen och att fortsätta 
nämna dess namn och prata om dess verksamhet visar att vad man kan göra som 
aktiv medlem i den föreningen inte uteslutande stannar inom ramen för de utskott 
och projekt som är aktiva i dagens läge.  

Fristående projekt 
Ekonomernas Dagar 
Föreningens arbetsmarknadsmässa Ekonomernas Dagar fortsätter att vara 
föreningens största näringslivsrelaterade projekt och engagerade i år runt 100 
studenter. Projektet leddes i år av projektledare Sofia Dieckhoff och vice 
projektledare Christoffer Lundvall. Mässdagen föranleddes av tre förevents som 
syftade till att förbereda studenterna inför att träffa företagen i deras montrar och på 
de hundratals kontaktsamtal som hölls. Mässan hölls likt tidigare år i 
Frescatihallen/Stockholm Sports Center, trots sporthallens höjda hyror. Banketten 
hölls på Berns med fortsatt firande på Café Opera. Projektet var i sin helhet lyckat 
med över 60 utställare och nöjda besökare.  
 
Mottagningsverksamheten Fadderiet 
Föreningen Ekonomerna har under året arbetat med genomförandet av 
sammanslagningen av den tidigare separata mottagningsverksamheten Senior 
Buddy Program in under Fadderiet. Detta då man tidigare stött på interna 
kommunikationsproblem som skulle kunna mildras genom att ha en 
mottagningsverksamhet för samtliga studenter, något som sedan vidare har 
utvärderats. Fadderiet inkluderade därför under verksamhetsåret 16/17 samtliga 
studenter som börjar läsa kurser och program hos Stockholm Business School. 
  
Denna ändring förbättrade den interna strukturen, förenklade översikten och 
minskade dubbelarbete inom föreningen. Dock så visade det sig att integrationen 
mellan studenter med olika utbildningsnivåer inte var lika självklart och under året 
tillsattes en strategisk arbetsgrupp för att lösa problemet. Detta resulterade i 
skapandet av ett mottagningsprogram för masterstudenter som blir skräddarsytt för 
denna målgrupp. Utöver detta hoppas vi detta leder till lättare integration för alla 
nya studenter i Föreningen Ekonomerna. 
  
Fadderiet HT16 
Höstens Fadderi hade temat ”The Sound of Music”. Detta projekt tog emot samtliga 
1200 nya studenter på Stockholm Business Scholl och varade drygt sex veckor med 
flertalet olika events. Likt föregående år skulle grupperna under dessa evenemang 
samla poäng, lära känna sina nya studiekamrater samt introduceras till Föreningen 
Ekonomerna och studentlivet. 
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Detta fadderi hade två sittningar i Medicinska Föreningens lokaler och en 
avslutande finsittning på Nymble på KTH. Den första sittningen var riktad för de 
internationella studenterna och den andra sittningen för de svensktalande 
studenterna, denna uppdelning gjordes då det var logistiskt omöjligt att erbjuda alla 
en första sittning. Däremot så var det viktigt att erbjuda en gemensam avslutande 
sittning vilket gjordes på Nymble. Detta visade sig bli en väldigt kostsam och 
tidskrävande affär och vidare så lärdes läxan att det är logistiskt svårt att ha ca 600 
sittande studenter och samtidigt bibehålla en gemensam god atmosfär. 
  
I Smedjan hölls det två pubar, en vid introduktionen och en tentapub. Fyra faddrar 
per grupp har historiskt visat sig vara ett bra antal för varje grupp, så detta fadderi 
fortsatte med detta. Dock så var det 16 grupper totalt vilket för framtiden ej skulle 
rekommenderas. 
 
Faddrarna blev, likt förgående termin, utbildade i policys och utskott innan 
projektets start för att skulle ha så mycket kunskap som möjligt under projektet. De 
hade även en projektgrupp för att fördela arbetet och ta fram så mycket potential och 
göra projektet så bra som möjligt. Ledningsgruppen och styrelsen deltog aktivt i 
Fadderiets aktiviteter för att introducera Föreningen Ekonomerna och utskotten fick 
flertalet nya medlemmar. Programutskottet hjälpte, likt tidigare år, till under pubar 
och sittningar med servering av mat och dryck. 
  
Fadderiet VT17 
Fadderiet VT17 hade temat ”The Fadderiet Games” som anspelade på filmen The 
Hunger Games där grupperna var uppdelade hälften i olika filmteman. Dels tävlade 
grupperna individuellt samt i dessa två sidor mot varandra. Detta Fadderi hade två 
projektledare (generaler) samt en projektgrupp för att underlätta arbetet och fördela 
kunskapen. Fyra faddrar per grupp ansågs fortfarande vara ett bra antal, så detta 
fortsattes med. Sittningarna var två till antalet och hölls båda i Medicinska 
Föreningens lokaler. Det satsades på att ha sittningar och eftersläpp på fredagar 
vilket resulterade i lite högre kostnader men skapade värde för alla då det var 
betydligt många fler gäster. Ledningsgruppen och styrelsen engagerade sig under 
projektets event och aktiviteter. 
 
Även under detta år lades skidresan på den första delen av projektet men då det var 
betydligt färre som åkte på resan påverkades inte Fadderiet nämnvärt. Det 
rekommenderas dock starkt att inte lägga dessa projekt kommande år så de krockar. 
Programutskottet hjälpte till med servering under sittningar och pubar. 
 
Kommande: Fadderiet HT17 
Efter mottagningsverksamheterna 2016/2017 gjordes ytterligare utvärdering och det 
konstaterades att hur man fördelade de nya studenterna har bidragit till 
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schemakrockar och onödiga väntetider. Därför kommer Fadderiet HT17 ha tagit 
detta i beaktning och fördela de nya studenterna beroende på vad de studerar, detta 
kommer att göra det naturligt för studenterna då de är i samma grupp med de som 
går samma kurs. Detta kommer förhoppningsvis att lindra schemakrockar då man 
kan har bättre översikt på grupperna och dess medlemmar. 
 
Internt kommer det under hösten 2017 vara två Generaler, en projektgrupp på fem 
personer samt faddrar för de olika grupperna. Generalerna kommer vara Mathilda 
Lindahl och Rebecka Riendeu, dessa kommer att verka för integrationen och 
kommunikationen inom projektet. 
 
Vi ser en ljus framtid och utvecklande tid för Fadderiet och önskar kommande 
projekt all lycka. 
 
Ny mottagningsverksamhet för masterstudenter 
Då föreningens mottagningsverksamhet varit under en del förändringar till struktur 
och omfattning det senaste året så gjordes en utvärdering av välkomstprogrammet 
under slutet av höstterminen. Denna utvärdering låg till grund för upptäckandet av 
behovet för en separat mottagning för studenter på masternivå. Under vårterminen 
formades idén till ett projekt som ska ligga under det nya mästeriet Masters club: 
Master Welcoming Weeks. Då detta projekt är helt nytt bör en grundlig utvärdering 
att göras efter mottagningen för framtida förbättringar. 
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ICKE-FRISTÅENDE PROJEKT 
Detta är en kort redogörelse om årets icke-fristående projekt, det vill säga projekt 
som ligger under ett utskott eller ett mästeri. 

Börsrummets projekt 
Weekly Market Flash 
Weekly Market Flash är ett projekt inom Finansutskottet som publicerat analyser och 
sammanställt aktuella marknadsnyheter på veckovis basis. Projektet har bestått av 
tre delar: makroekonomiska händelser, råvaror samt företagsnyheter. Nyhetsbreven 
publiceras av Föreningen Ekonomerna.      
 
Asset Management Group 
Asset Management Group är ett projekt som med hjälp av Föreningen Ekonomernas 
kapitalinsats förvaltar pengar på börsen. Portföljvärdet ligger för närvarande på 
omkring 100 000 kr. Förvaltningen har skett med hänsyn till vilka typer av 
aktier/varor som är lämpliga, enligt intern policy, att investera i. Målet med 
portföljen har som tidigare varit att försöka slå index varje år utifrån hållbara 
investeringsstrategier.  Alla köp- och säljtransaktioner har skett med hjälp av 
underlag och bolagsanalyser. 

Eventutskottets projekt  
F.E.ST. featuring… 
F.E.ST. featuring är Föreningen Ekonomernas eget klubbinitiativ med syfte att gästa 
Stockholms hetaste nattklubbar. Varje år anordnas ett antal events och projektet ser 
till att bra förmåner gäller för föreningens medlemmar. F.E.ST. featuring har varit ett 
mycket populärt och framgångsrikt projekt sedan starten 2007.  Det har bland annat 
gästat klubbar så som F12, Café Opera, Solidaritet med flera, med goda resultat. 
Målet för nästkommande termin är att ha minst två klubbevent med minst 400 gäster 
på varje event. 
 
Homecoming 
Homecoming är ett nytt projekt som introducerades för första gången hösten 2016.  
Det blev en anordnad utekväll för alla medlemmar innan terminen började för att så 
många som möjligt skulle få chansen att träffas, umgås och ha kul innan skolan 
började. Det har visat sig vara perfekt med ett socialt event, innan Fadderiet drar 
igång, som bara fokuserar på gamla medlemmar då de kommande månaderna 
främst fokuserar på de nya.  
 
Buss till Gräddgasquen 

Detta var ett mindre arrangemang som anordnas för de studenter som köpte biljett 
till sittningen Gräddgasquen i Uppsala. Syftet är dels att se till att alla studenter tar 
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sig fram och tillbaka säkert, samt att få en rolig start för evenemanget tillsammans. 
Mindre lekar planerades och musik spelades. Målet var att få de flesta av gästerna 
från Föreningen Ekonomerna att resa med oss för att främja sammanhållningen. 
 
Midterm-sittning 
I november genomförde Föreningen en sittning för medlemmar, utöver Fadderiet. 
Målet var änge att anordna en sittning per termin för att främja studentandan och att 
erbjuda studenter något roligt, underhållande och omtyckt. Årets sittning hade 
halloween-tema och blev mycket uppskattad. Eventet har stor utvecklingspotential 
och är något som måste uppmuntras då det varit ett omtyckt koncept. 
 
Aktivakvällen och Aktivadagen 

Aktiva kvällen är ett särskilt evenemang från föreningens sida till för att visa 
uppskattning till dess aktiva medlemmar i dess utskott, mästerier och stora projekt. 
Detta har infallit i slutet av varje termin och syftar till sociala möten mellan 
föreningsaktiva, men är öppen för alla medlemmar. Detta har givit en möjlighet för 
studenter att få en inblick och kontakt med andra verksamma delar, bredda sitt 
sociala nätverk samt att uppleva en trevlig och rolig kväll. Målet har varit att skapa 
en miljö där att aktiva studenter kan socialisera sig med de övriga utskotten samt att 
fler inaktiva kunnat komma och umgås. 
 
24SEVEN Fashionshow 
Syftet med modevisningen är att i ett annat forum än det vanliga erbjuda 
föreningens medlemmar ett spännande, annorlunda och roligt event. samtidigt som 
föreningen marknadsfördes på ett nytt och innovativt sätt. Eventet har visat sig vara 
populärt bland både studenter och sponsorer, vilket är en stor fördel då föreningen i 
allt större utsträckning är beroende av sponsorer för finansiering av projekt. I år 
arrangerades projektet, likt flera tidigare år, på Café Opera. 
 
Spring Ball 
2016 anordnade utskottet en bal på Sankt Göransterassen vilket var en stor succé. 
Detta resulterade i att utskottet tillsammans med resten av föreningen verkligen ville 
satsa på detta projekt och göra det till ett årligt event. Många andra 
studentföreningar har en vårbal och nu har föreningen det också. Våren 2017 hölls 
balen på Hasselbacken med 200 sittande gäster med ett lyckat efterföljande 
eftersläpp. 
 
Exam party 
Målet är att i slutet av varje höst- och vårtermin anordna en examensfest för 
studenter som avslutar sina studier. Vårterminen 2017 kombinerades detta event 
med projektet F.E.ST. featuring… 
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Idrottsutskottets Projekt 
Surf trip 
De senaste åren har Idrottsutskottet anordnat en surfresa i slutet av sommaren. 2016 
besökte ett antal medlemmar i föreningen Marocko, närmare bestämt Taghazout, 
vilket blev en succé. 
 
P3 turneringen 
En fotbollsturnering med finsittning som avslutning. Den arrangerades i Uppsala av 
Uppsala Ekonomerna, både hösten 2015 och 2016. Föreningen Ekonomerna bidrog 
med både ett damlag och ett herrlag på 10 personer vardera. Det var ett väldigt bra 
tillfälle att socialisera med andra föreningar och sprida vidare föreningens goda 
anda. Detta event var en bidragande faktor till att Dodgeball-turneringen skapades.  
 
Ski trip 
Varje år anordnar idrottsutskottet en skidresa på olika destinationer i alperna. Denna 
resa genomförs mellan höst- och vårterminerna varje år. Skidresan 2017 gick av 
stapeln i Val D’Isère men blev inte lika lyckad som tidigare år sett till antalet 
deltagare. Inför kommande projekt så ska detta utvärderas. 
 
Innebandyturnering 
Innebandyturneringen har utskottet genomfört årligen de senaste läsåren. Detta 
evenemang har varit väldigt uppskattat av dem sportintresserade 
föreningsmedlemmarna. Turneringen sker vanligtvis under höstterminen, men den 
senaste upplagan av evenemanget skedde under vårterminen 2017. 
 
Super Bowl pub 
Detta evenemang är för alla medlemmar som är intresserade av amerikansk fotboll 
eller för folk som vill umgås med andra medlemmar. Varje år är det final mellan de 
två bästa lagen i USA:s högsta amerikanska fotbollsliga NFL, Städet öppnades för att 
där se denna match på projektor samtidigt som PrU arbetade i baren. Det bjöds på 
mindre tilltugg. Detta event var uppskattat trots att många behövde gå innan 
matchen var slut då den avlutas mitt i natten svensk tid. 
 
Dodgeballturnering + sittning 
Dodgeballturneringen arrangerades för första gången i maj 2017. Detta är ett projekt 
som skapades för att bidra till utbyte med andra studentföreningar i Sverige, primärt 
i Stockholm och Uppsala. I den första upplagan deltog utöver Föreningen 
Ekonomerna, studenter från UppsalaEkonomerna, Medicinska Föreningen i 
Stockholm och Juridiska Föreningen i Stockholm. Lagen bestod av 10 spelare av 
mixade kön. UppsalaEkonomerna lyckades vinna mot Föreningen Ekonomerna i 
finalen. Efter detta arrangerades en sittning i Smedjan, med väldigt lyckat resultat. 
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Detta hoppas vi nu kan bli en fin tradition som föreningen kan bära vidare för att 
ytterligare förbättra relationer med andra studentföreningar i Sverige. 
  
Champs of Campus 
Ett gemensamt projekt med Samhällsvetenskapliga Föreningen, där de står som 
huvudarrangörer. En fem- mot-fem-turnering i fotboll, som spelas mixad med kön 
och öppen för alla studenter på Campus. Gick av stapeln i Maj 2017 och var den 
andra upplagan av detta evenemang. Utspelas mitt på gräsmattan utanför Aula 
Magna, vilket leder till goda publikströmmar. Föreningen Ekonomerna bidrog 
främst med engagerade studenter i planering och utförande av de sportsliga 
aspekterna till turneringen. Detta har alltid varit ett väldigt uppskattat projekt inom 
idrottsutskottet. 

Internationella utskottets projekt 
European Career Tour 
I detta projekt arrangerar en projektgrupp en resa till en stad i Europa för att besöka 
en grupp företag, organisationer samt partneruniversitet. Syftet är att ge 
Föreningens medlemmar en bättre insyn i hur det är att jobba utomlands på en 
arbetsplats där det finns en annan arbetskultur samt andra ekonomiska 
förutsättningar. Besöken hos de olika företagen ger en chans till medverkande 
medlemmar att nätverka och knyta värdefulla kontakter som kan vara framtida 
arbetsgivare. Projektet är ett återkommande event som äger rum varje hösttermin. 
 
International Business Week 
International Business Week är ett projekt som sker årligen där en projektgrupp och 
20 faddrar välkomnar 20 studenter från diverse partneruniversitet till Stockholm och 
Stockholm Business School under en veckas tid i maj. Projektet har ett samarbete 
med institutionen och “International Teaching Week” där studenterna bland annat 
medverkar på föreläsningar ledda från professorer från andra universitet. Utöver 
föreläsningar är studenterna på företagsbesök, gruppaktiviteter som Skansen, 
Vaxholm och Gröna Lund men även en Finsittning där de får vara med om en 
traditionell sittning i sann Föreningen Ekonomerna anda. Syftet med projektet är att 
förstärka relationen med Stockholm Business School och våra partneruniversitet, ge 
utbytesstudenterna en insikt i det svenska skolsystemet och vilka möjligheter 
Stockholm Business School har att erbjuda för internationella studenter.  
 
Venture Asia 
Venture Asia är ett projekt som strävar efter att ge medlemmar information om hur 
man utför affärer i diverse länder i Asien, genom att bjuda in till en temadag under 
slutet av april/början av maj. Under dagen hålls föreläsningar, workshops och 
paneldiskussioner där olika ämnen som företagskultur, karriärmöjligheter och även 
föreläsningar om egna arbetserfarenheter i olika länder i Asien. Under det senaste 
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eventet gästades vi av bland annat Wim Timmermans (General Manager på 
Emerson), Fredrik Ektander (före detta VD på SEB i Kina) som delade med sig utav 
deras erfarenheter samt olika representanter från ambassader. Anledningen till ett 
event med fokus på Asien är då det är en marknad som är under kraftig utveckling 
och att många studenter är intresserad i hur företagsvärlden ser ut där.  
 
Global Music Industry 
Projektet Global Music Industry är ett projekt där en projektgrupp bjuder in 
medlemmar från föreningen till en eftermiddag fylld av föreläsningar från 
personligheter i musikindustrin för att diskutera deras nutida arbetsmiljö med allt 
från möjligheter till utmaningar. Olika ämnen behandlas, såsom globala strategier, 
copyrights, uppläggning av internationella strategier och mycket mer. 
Under de två år som projektet har tagit plats har personer från Spotify, Universal 
Music, Sony Music och Flow Music deltagit vilket har varit stora publikdragare. 
Projektet har påvisat att det finns ett stort intresse av musikindustrin hos 
ekonomistudenter. 
 
Exklusiva workshops för medlemmar 

Utöver utskottets möten har även exklusiva event för endast utskottsmedlemmar 
anordnats vid två tillfällen under vårterminen. Första tillfället besökte utskottet 
Stockholms Handelskammare där en workshop hölls tillsammans med 
organisationens Senior Director, Marianne Dott. Under kvällen diskuterades 
Stockholms plats som global handelsstad och hur man kan locka till sig mer 
internationell arbetskraft till staden. Det andra tillfället hölls en föreläsning utav en 
HR-ansvarig ifrån Netlight Consulting som pratade om hur man kan göra sig 
attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. Syftet med dessa event är att 
addera ett värde till studenterna när de är medlemmar i utskottet.  

IT-utskottets projekt 
DreamF.E.ST. 
DreamF.E.ST. är ett studiesocialt event som IT-Utskottet anordnar varje termin. 
Eventets syfte är att engagera medlemmar av föreningen i att spela tv-spel och ha 
kul, samt att nätverka och för att locka fler medlemmar till utskottet. Själva eventet 
erbjuder en avslappnad miljö med chans för medlemmar som delar intresset för tv-
spel att delta i diverse turneringar som anordnas. I år så anordnades båda eventen i 
Smedjan. 

Marknadsföringsutskottets projekt 
Meet & Greet 
Ett event där studenter oavsett relation till Föreningen Ekonomerna får möjligheten 
att träffa representanter från föreningens utskott och styrelse. Studenter som går på 
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Meet & Greet kommer förhoppningsvis få en bättre insikt och förståelse för 
Föreningen Ekonomerna. Meet & Greet bör öka den generella kunskapen och 
vetskapen om Föreningen och de ansträngningar som driver Föreningen. Genom 
ökad kunskap kan gamla och nya studenter upptäcka nya möjligheter för att delta 
och bidra, på så sätt agerar Meet & Greet som ett rekryteringsverktyg för nya aktiva 
medlemmar. I år så ägde projektet rum en gång per termin i samband med 
välkomstprogrammet, vilket har visat sig vara lyckat då man fångar upp rätt 
målgrupp, och höll på i några timmar under eftermiddagen. Projektets form kan 
liknas vid en marknad som främjar en välkomnande och energisk atmosfär för 
nyfikna studenter. 
  
Ekonomkompassen (The Student Guide) 
Varje år ansvarar marknadsföringsutskottet för Ekonomkompassen, en digital 
tidning med information om Föreningens aktiviteter. Målet med projektet är att 
tillförse relevant information om Föreningen för alla medlemmar. Innehållet i 
tidningen varierar från år till år men målet är alltid att läsaren får information om 
studenttraditioner, de olika utskotten och klubbarna, fristående projekten, styrelsen 
och vad som har hänt och kommer ske under årets gång. Projektarbetet innebär både 
grafisk design och copywriting samt strukturellt och organiserat arbete. En 
projektgrupp tillsätts för detta. I år så blev tidningen färdigställd i början av maj 
vilket tycks vara i senaste laget då inte många hinner ta del av innehållet innan 
sommaren. Tidsramen för projektet bör därför ses över. 
  
Marknadsföringsföreläsningar 
Det här projektet involverar föreläsningar och workshops som fokuserar på fortsatt 
träning av aktiva medlemmar i Föreningen Ekonomerna inom operativ 
marknadsföring.  Ett exempel kan vara seminarium om Adobe applikationer för att 
öka kunskapen inom grafisk design.  Föreläsare kan vara aktiva eller tidigare aktiva 
medlemmar av Föreningen Ekonomerna, eller en föreläsare med bakgrund inom 
marknadsföring. Målgruppen för detta projekt är medlemmar i 
marknadsföringsutskottet, men föreläsningarna och workshops är öppna för alla 
aktiva medlemmar i Föreningen. En projektgrupp underlättar utredningen av 
lämpliga föreläsare och professionella marknadsförare. Vanligtvis hålls 
föreläsningarna i samband med ordinarie marknadsföringsutskottsmöte. 
 
Större föreläsningar som presenteras som fristående evenemang kan bli aktuell att 
organiseras i enlighet med utskottsmedlemmarnas särskilda intressen inom olika 
marknadsföringsområden. Till exempel digital marknadsföring, mode 
marknadsföring, branding etc.  
 
Marketing Manager Strategy Sessions 
Projektet omfattar regelbundna möten som månadsvis drivs av ordförande för 
marknadsföringsutskottet. Avsikten är att alla aktiva marknadsförare förväntas 
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delta. På mötena diskuterades marknadsföringsplaner för att samla insikter från sina 
kamrater för att bättre utforma och genomföra marknadsföringsmålen för sina 
projekt eller evenemang. Dessa möten var också öppna för medlemmar i 
marknadsföringsutskottet som ville få ytterligare operativa insikter. 
  
Marknadsundersökningsgruppen (Market Research Group) 
Föreningen Ekonomerna behövde en konsekvent och aktuell profil för de studenter 
som den tjänar. Därför såg Marknadsundersökningsgruppen till att undersöka 
önskemål och åsikter från studenter vid Stockholm Business School och Stockholms 
universitet i allmänhet. Marknadsundersökningsgruppen fungerade som den 
primära sektionen för de som är intresserade av strategiska marknadsföringsämnen, 
såsom marknadsundersökning och varumärkeskännedom, samt för att ge 
medlemmar möjlighet att få praktisk erfarenhet inom sådana områden. 
  
The Media Group 
Eftersom Marknadsföringsutskottets operativa mål utvecklas för att hantera mer 
strategiska frågor är det viktigt att vi behåller en plats för de som är intresserade av 
design träffas för att samarbeta. Media Club syftar till att vara en sammanslutning 
av talang och intresse för grafisk design, fotografi, videografi och andra visuella 
marknadsföringsmetoder. Medan de inte har något mandat att ge hjälp eller service 
till andra enheter inom föreningen är målet att ha en enda plats där någon i 
Föreningen Ekonomerna kan gå för att få råd, hjälp eller service avseende visuell 
marknadsföring, såsom affischdesign eller evenemangsfotografering. 

Näringslivsutskottets projekt 
Arbetsdagen 
Syftet med Arbetsdagen är att väcka intresse hos såväl erfarna som nya 
ekonomistudenter vid institutionen info ̈r deras val av inriktning och karriär. Detta 
skedde i år genom att företag från olika branscher funnits på plats i Ljusgården för 
samtal med studenterna. Arbetsdagen underlättar för ekonomistudenter att komma i 
kontakt med dessa företag, få insyn i hur de arbetar samt hur de a ̈r som arbetsgivare. 
Studenterna får även möjlighet att möta och skapa kontakter med branschfolk och 
öka sin medvetenhet om framtida karriärmöjligheter. Arbetsdagen strävar efter att 
hållas årligen i september då företagen har många positioner och internship lediga 
att erbjuda studenterna.    
  
London Banking Week     
London Banking Week är ett projekt vars syfte är att förbättra Föreningen 
Ekonomernas medlemmars kontakt med internationella finansföretag samt få 
förbättrade möjligheter att konkurrera om företagens internship. Studenterna ska ha 
en klar bild över hur finansbranschen verkar i London och hur de kan gå tillväga för 
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att ansöka om ett internship. 
   
MINERVA - Mentorskapsprogram         
Minerva Mentorprogram syftar till att stärka relationen mellan ambitiösa 
ekonomistudenter och framgångsrika företagsrepresentanter. Syftet är att skapa ett 
koncept där var och en av de deltagande studenterna under ett läsår får tillgång till 
en enskild mentor. I slutet av programmet har studenterna genom aktiv 
handledning förvärvat en stor fördel inför sin kommande karriär.  
 
Sustainability Day          
Bakgrunden till projektet var att utskottet ville skapa en ökad medvetenhet för 
hållbarhet och CSR bland studenter vid Stockholms universitet. Projektet innefattar 
relevanta gästföreläsare, paneldebatter, workshops och olika organisationer som 
studenterna kan mingla med. Hela evenemanget är hållbart och besökarna erbjöds 
ekologiska tilltugg samt ekologiska producerade produkter från diverse sponsorer.  
     
Karriärsvalet      
Syftet med Karriärsvalet var att informera studenter om det kommande 
inriktningsvalet. Inriktningarna som studenter har att välja bland är finansiering, 
marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och management. Under 
karriärsvalet erbjuds studenter delta på företagsbesök där det presenteras hur en 
typisk arbetsdag i branschen kan se ut. Karriärsvalet anordnades en gång under 
respektive termin. 
     
Internal Management Events 
Internal Management Events är exklusiva, mindre event inom området 
management.  Eftersom Föreningen Ekonomerna har många event inom olika 
inriktningar men inte många med fokus på management, bestämde vi oss för att 
skapa detta projekt. Målet var att underlätta medlemmarnas inträde i näringslivet 
och speciellt inom management-sektorn. Detta projekt organiserades främst för de 
aktiva medlemmarna inom näringslivsutskottet som då får förtur till alla event, men 
om det fanns platser över så kunde de fyllas av övriga medlemmar inom 
Föreningen. Projektet var strukturerat så att det skulle bli minst två event per termin, 
vilka kom att bestå av företagsbesök med Case lösningar inom managementområdet, 
frukost mingel eller andra workshops (allt var i samråd mellan projektledarna och 
företag). 

Programutskottets projekt 
PrUkryss 
En gemensam bokning till en kryssning där alla medlemmar var välkomna att delta. 
På båten följdes ett schema där man kunde delta i olika aktiviteter såsom skattjakt. 
Det var många som deltog men projekt var större förr och är nu under utvärdering. 
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Midterm-sittning  
Större sittning i Smedjan anordnad tillsammans med eventutskottet. 
Programutskottet stod för toastmasters och personal.  
  
PrUPrU sittning 
En mindre sittning med representanter från vänföreningar i syfte att bibehålla en 
god kontakt och kamratskap med andra föreningar. 
  
Gamlingpub 
Pub i Städet där det är slutet för aktiva och gamla PrUare. Detta för att bevara 
historia och kunskap inom utskottet. Även för att nya ska få skapa kontakter och 
höra roliga historier. 
 
Ångbåten/Hjulmiddagen 
Tackfesterna för de aktiva inom föreningen i slutet av varje termin. En sittning där 
PrU arbetar med servering och bar. 
  
Mästeripub 
En stor pub som riktar sig ut från föreningen - mot andra föreningars 
programutskott. Denna pub brukar bli stor och en härlig atmosfär där kunskap och 
föreningskulturer utbyts. 
  
Marskalksittning 
En sittning som har samma målgrupp som Mästeripuben. Hålls en gång per år. 
  
Valborgspubrundan 
En pubrunda där omkring 20 studentpubar i Stockholm håller öppet under dagen. 
Över 1000 deltagare skapar en häftig dag där PrU höll Städet öppet för föranmälda 
gäster. 

Utbildningsutskottets projekt 
Case Academy 
Case Academy är ett projekt som legat lite på is men har detta år aktiverats igen. 
Målsättningen med Case Academy är att generera fler case events för Föreningens 
medlemmar. Detta projekt har under året varit lite trögstartat då en fungerande 
struktur ska sättas på plats. Men Case Academy har genererat ett case-event 
tillsammans med Whispr Group som var väldit lyckat och planerar under nästa läsår 
att utveckla Case Academy konceptet. 
  
Graduate Student Council 
Graduate Student Council fungerar som ett projekt under utbildningsutskottet och 
genererar events riktade till master studenter på Stockholm Business School. 
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Projektledarna för Graduate student council är även med och arbetar med 
studiebevakningen tillsammans med vice ordförande med utbildningsansvar samt 
ordförande och vice ordförande i utbildningsutskottet. Under detta läsår har de 
etablerat en projektgrupp där de har haft Internship Day där master studenter, som 
ska ha praktik, har kunnat ta del av information och inspiration kring praktik. De 
har även arrangerat en ”creative morning” och en BBQ för masterstudenter under 
maj månad. 
  
Speak-Up Week 
Speak-Up Week är ett informationsinsamlingsprojekt där projektgruppen 
tillsammans med övriga utskottsmedlemmar under en vecka får studenter att svara 
på en enkät om Stockholm Business School och Föreningen Ekonomerna.  
  
Ballerina Award 
Ballerina Award är ett pris där studenterna på Stockholm Business School får 
nominera och sedan rösta på den lärare som har varit bäst under läsåret. Tidigare 
har prisutdelningen varit i Wallenbergsalen men i år kommer vi ha den i samband 
med ett av personalens torsdagsfika. Här ser vi potential för utveckling och ett sätt 
för institutionen att komma närmare studenterna. Vi hade en tanke i år att 
kombinera en institutionssittning med prisutdelningen, men det är något som vi får 
föra vidare till kommande år för Ballerina Award. 
  
Excel Course 
Under detta läsår har vi haft Excel Course en gång på höstterminen och en gång på 
vårterminen. Båda gångerna har varit väldigt lyckade och samarbetet med PwC för 
detta event är fortsatt mycket bra. Under Excel-kursen på vårterminen var det över 
200 studenter som anmälde sig, dock fanns bara plats för 69 studenter. Då PwC 
önskar ett mer seminarieliknande upplägg respekterar vi att de inte vill hålla kursen 
i en större lokal. Däremot ser vi potential att hålla kursen två gånger per termin 
istället för att kunna ge fler medlemmar möjligheten att få gå på Excel-kursen. 
  
Group Accounting Course 
Detta event är ett helt nytt event för i år och hölls i april. Tillsammans med Tiego har 
detta event formats fram och det är ett seminarieliknande event i 
koncernredovisning. Det var ett lyckat event och vi ser att nästa gång att göra det än 
mer som en seminarieliknande än vad det var denna gång. 
  
GMAT Course 
GMAT course är en föreläsning där syftet är att studenter som ska skriva GMAT 
känner sig mer förberedda och säkra på vad de ska tänka på inför provet. Denna 
termin hölls föreläsningen av en masterstudent på Stockholm Business School. Grant 
Thornton gick även in och sponsrade med fika under eventet vilket var mycket 
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uppskattat. Däremot finns här utvecklingspotential då man kan få mer fördjupade 
kunskaper om man utvecklade detta till en seminarieserie. 
  
Digital marketing in practice 
Detta projekt är ett samarbete mellan utbildningsutskottet och 
marknadsföringsutskottet. Tanken med projektet är att till hösten ha en 
seminarieserie med flera tillfällen där man får jobba med ett projekt inom digital 
marketing under seriens gång. Första tillfället gick av stapeln sent under 
vårterminen 2017 tillsammans med Whispr Group. För att känna av intresset för 
detta och prova på upplägget ska projektet nu innan sommaren ha ett event 
tillsammans med Whispr Group. 

Entreprenörsmästeriets projekt 
Create Squared 
Create Squared är ett samarbete mellan entreprenörsföreningar på flera universitet i 
Stockholm. Det är ett entreprenörshackaton där studenter från hela Sverige bjuds in 
för att under en helg ta affärsidéer från 0 till 100. 
  
Mars 2017 var första gången eventets hölls, och det mer oerhört lyckat resultat. De 70 
deltagande studenterna, 15 mentorerna samt alla sponsorer var oerhört nöjda. Flera 
av företagen som skapades under helgen har fortsatt utvecklats i efterhand och vår 
huvudsponsor Nordea har sagt att de gärna är med nästa år igen. 
  
Inspirationsföreläsning 
Det hölls en inspirationsföreläsning med serieentreprenören Sixten Engström om 
varför studietiden är den bästa tiden att starta företag. Av de ca 30 studenter som 
deltog var alla nöjda och gav föreläsningen ett bra betyg. 
  
Businesspodden 
Detta event var ett samarbete med Businesspodden då de kom och höll en live-podd 
hos oss på Föreningen Ekonomerna. I podden fick tre studentföretag live-pitcha och 
en blev korad till vinnare. Vinnaren fick flera fina priser, bland annat chansen att 
pitcha inför Isabella Löwengrip och hennes investmentbolag. 
  
Entreprenörskap på Ekonomernas Dagar 
I samarbete med Föreningen Ekonomernas arbetsmarknadsmässa Ekonomernas 
Dagar tillsattes en projektgrupp med mål att inspirera till entreprenörskap då det 
ansågs att även det är ett karriärsval. Samarbetet bestod av två delar: 

• En inspirationskväll på SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) där 
utskottet hade tre framgångsrika entreprenörer som berättade om sina 
“entreprenörs-resor”, samt en workshop i hur man pitchar idéer. 

• Under själva Ekonomernas Dagar anordnades ett event på scen där 3 
studentföretag fick pitcha sina företag och en vinnare korades. 


