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VERKSAMHETSPLAN – STYRELSEN 2017/2018 
 
SYFTE 
Styrelsen handhar ledningen av Föreningen Ekonomerna och är Föreningens högsta 
beslutande organ mellan föreningsmötena. Styrelsen ansvarar för Föreningen 
Ekonomernas långsiktiga verksamhet och skall därtill verka efter de stadgar som 
åligger styrelsen. 
 
Styrelsen bör arbeta för att Föreningen Ekonomerna tillgodoser dess ändamål enligt 
stadgan § 2 genom strategiskt arbete med fokus på Föreningen Ekonomernas ledord 
studentnytta för Föreningens medlemmar. 
 
GENERELLA MÅL 
 
Studentnytta 
Föreningen Ekonomerna definierar studentnytta utifrån tre pelare: utbildning, 
näringsliv samt studiesocialt. Dessa tre översätts till de tre huvudprodukter, vilka 
Föreningen Ekonomerna erbjuder sina medlemmar: ökat studentinflytande, ökad 
anställningsbarhet och en naturlig mötesplats. 
 
Studentnytta bör även fortsättningsvis vara det ledord som står i fokus och ligga till 
grund för de beslut som tas inom organisationen. Styrelsen bör genom detta 
underlätta och förbättra möjligheterna till engagemang inom Föreningen. Det ligger 
även inom styrelsens ansvar att kommunicera denna värdering ut i organisationen. 
 
Att fokusera på studentnytta blir extra tydligt avseende beslut rörande 
projektkostnader, som alltid ska vägas mot den studentnytta projektet ger. 
 
Samarbeten 
Föreningen Ekonomerna samarbetar med flera olika aktörer, däribland Stockholm 
Business School (SBS), näringslivet, samarbetspartners, andra studentföreningar och 
kårer. Styrelsen ska verka för att upprätthålla dessa relationer för att dels skapa 
studentnytta och dels skapa mervärde för befintliga samarbetspartners och SBS. 
Vidare bör styrelsen se till att bredda nätverket med fler olika typer av 
samarbetspartners för skapa en större studentnytta för Föreningens medlemmar och 
ett incitament för studenter som inte är medlemmar i föreningen att bli det. 
 
Relationen till SBS är av yttersta vikt för Föreningen Ekonomerna och dess 
medlemmar, styrelsen bör därför se vilka samarbetsytor vi och SBS kan samverka 
kring. Idag finns flera forum där representanter från styrelsen medverkar; framförallt 
genom Rådet, Institutionsstyrelsen och Utbildningsnämnden. Rådet ger en möjlighet 
för föreningen att tillsammans med SBS bygga ett ramverk kring hur föreningen och  
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SBS samverkar för att skapa en bättre miljö för skolans studenter. Samarbetet rör 
främst projekt mot arbetslivet. I och med flytten till de nya föreningslokalerna i Hus 
3 finns större möjligheter än tidigare att utveckla detta samarbete. Då vi kommer 
närmare institutionen blir det även lättare att bygga vidare på relationen till 
prefekturen, vilket bör göras främst genom ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. 
 
Föreningen Ekonomerna deltar även i flera samarbeten med andra 
studentföreningar, bland annat genom Campusrådet och U9. Campusrådet verkar 
för en god relation mellan Föreningen Ekonomerna, övriga fakultetsföreningar på 
campus samt Stockholms Universitets Studentkår. Samarbetet är viktigt för att skapa 
en god stämning i Kräftriket och på Frescati. Föreningen är även en av aktörerna i 
U9, där Sveriges nio största studentföreningar för ekonomistudenter ses på fyra 
konferenser under ett verksamhetsår. Det är, förutom ett forum för att bygga 
relationer, även en möjlighet för föreningen att dra nytta av andra föreningars 
lärdomar och på så sätt utvecklas. U9-samarbetet har även grenat ut i att andra delar 
av föreningarna träffas genom exempelvis I-forum. Utökat samarbete är 
eftersträvansvärt då det främjar kunskapsutbyte och i förlängningen skapar 
mervärde för föreningens medlemmar. 
 
Styrning 
Föreningen Ekonomerna bör styras på ett sådant sätt att nyttan, samhörigheten och 
glädjen i att vara en del av föreningen tas till vara på. Vidare ska det ges utrymme för 
utveckling genom uppmuntran vid nytänkande och personliga idéer bland aktiva 
och de olika roller som finns inom Föreningen. För att bibehålla ovanstående samt 
för att säkerställa Föreningens gemensamma mål och arbete ska styrelsen en gång 
per termin kalla till ett ’Aktivamöte’. Detta ger möjlighet för Föreningens aktiva att 
mötas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Där bör även Föreningens struktur 
samt mål och vision presenteras för att förbättra kommunikationen inom 
organisationen och utvärdera de kommunikationsvägar som används. 
 
SPECIFIKA MÅL 
Nya föreningslokaler 
I slutet av verksamhetsåret 2016/2017 flyttar föreningen sina lokaler från 
Smedjan i Hus 8C till Hus 3. Ett större planeringsarbete ligger bakom och en 
projektgrupp har arbetat för att göra flytten så smidig och de nya lokalerna så väl 
anpassade efter verksamheten som möjligt. Under nästkommande verksamhetsår 
bör denna anpassning utvärderas och det bör tydliggöras för befintliga och nya 
medlemmar vart föreningen nu håller till. De nya lokalerna är en ypperlig möjlighet 
att öka medvetenheten om föreningen och attrahera nya medlemmar att engagera 
sig. Styrelsen 2017/2018 bör se över hur de på bästa sätt kan dra nytta av den  
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möjligheten och göra föreningen till en än mer självklar del av studentlivet på SBS. I 
detta innefattas även att se över potentiella framtida pub- och sittningslokaler. 
 
Föreningslokaler 2021 
Enligt det rektorsbeslut som inkom under juni 2017 kommer SBS under hösten 2021 
att flytta till Campus Albano som just nu håller på att byggas på andra sidan vägen 
från Kräftriket. Föreningen bör därför, i de forum som finns tillgängliga och då 
främst genom ordförande och vice ordförande, se till att bedriva studentpåverkan för 
såväl institutionens undervisningslokaler som föreningens egna framtida lokaler. 
Styrelsen 2016/2017 har inför SBS referensgrupp för flytten lagt fram en specifikation 
på föreningens behov och önskemål. Nästkommande styrelse bör säkerställa att 
dessa uppfylls och att föreningens intressen prioriteras i det framtida bygget. 
 
Ekonomi 
Skattmästeriet 2017/2018 rekommenderas att fortsätta arbeta med de förenklade 
rutinerna som tidigare Skattmästeriet har implementerat. De dagliga rutinerna bör 
även i fortsättningen utvecklas, förenklas och standardiseras ytterligare. Vidare bör 
Skattmästeriet undersöka hur arbetsbördan kan lättas för att frigöra tid hos 
skattmästare och vice skattmästare till att strategiskt utveckla föreningen. Detta är av 
särskild vikt då föreningen arbetar mot att bli en studentkår och de ekonomiska 
fördelarna och nackdelarna av detta på lång sikt behöver utredas.  
 
Föreningen har under en tid gått mot att vara kontantlöst, något som bör fortsättas 
med i framtiden. 
 
Styrelsen 2017/2018 rekommenderas att fortsätta arbeta för en mer ekonomiskt 
decentraliserad förening genom att ge mer ekonomiskt ansvar till övriga 
förtroendevalda inom föreningen. 
 
Kårstatus 
Styrelsen 2016/2017 har följt föregående styrelses rekommendation och fortsatt 
utredningen om och arbetet för en framtid som kår. Med första ordinarie 
föreningsmötets godkännande har vi inlett ett arbete med att förbereda föreningen 
för detta. Dokumentet innehållandes utredningen har byggts på och vår 
rekommendation är att fortsätta arbeta för kårstatus. Som kår stärks legitimiteten 
gentemot institutionen, utbildningsbevakningen får ökad prioritering och anslagen 
från universitetet ökar. De ökade anslagen innebär möjlighet till heltidsarvodering av 
vissa styrelseposter, vilket skulle möjliggöra strategiskt arbete på ett mer omfattande 
plan. 
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Då kårstatus tilldelas på en treårsbasis kommer nästa tillfälle att ansöka vara vid 
början av 2019. För att ansöka om kårstatus krävs föreningsmötets godkännande, 
varför styrelsen 2017/2018 bör ta upp frågan på ett föreningsmöte under sitt 
verksamhetsår. Beslutet skall sedan dokumenteras och finnas som underlag för 
potentiell kårstatusansökan. 
 
För att en ansökan ska beviljas krävs det att föreningen uppfyller vissa krav. Dessa 
krav stipuleras i Högskolelagen, kapitel 4. En hög medlemsgrad bland institutionens 
studenter, samt en stark utbildningsbevakning är dock nödvändigt. Vi 
rekommenderar därför starkt att kommande styrelser fokuserar på att förbättra 
föreningens möjligheter i dessa avseenden. 
 
Ökad medlemskvot 
Då verksamhetsåret 2016/2017 präglades av stora problem med det nya 
medlemssystemet Unicore bör fortsatt vikt läggas vid att se till att systemet förbättras 
under kommande år. Detta i syfte att kunna öka medlemskvoten och skapa bra 
förutsättningar för kommande styrelsers arbete med detta. Stort fokus bör läggas på 
att marknadsföra medlemskap i allmänhet men även de nya två- och 
treårsmedlemskapen i synnerhet. 
 
Intensifierad utbildningsbevakning 
Under året har utbildningsbevakningen mot SBS program och kurser intensifierats. 
Det första steget i den intensifieringen togs under första ordinarie föreningsmöte då 
föreningsmötet valde att godta propositionen att föreningens främsta syfte är att 
medverka till och bevaka utbildningen vid institutionen. Vidare har 
kursrepresentanter återinförts och således har medvetenheten om att kunna påverka 
sin utbildning ökat. En ytterligare ökning i denna medvetenhet är dock önskvärd. 
Styrelsen 2016/2017 rekommenderar därför kommande styrelser att fortsätta 
informera om och kommunicera studenternas rättigheter samt hur viktigt deras 
inflytande är. Ett utökande av de utbildningskompletterande eventen är också 
eftersträvansvärt, likaså fortsatt koordinering med SBS. 
 
Mottagningsverksamheten 
Under det gångna året har en stor omorganisering av den befintliga 
mottagningsverksamheten skett. Fadderiet och Senior Buddy Program slogs för 
första gången samman i syfte att underlätta kommunikation och planering samt för 
att lättare integrera alla studenter i föreningen. Styrelsen 2016/2017 har genomfört ett 
större utvärderingsarbete av mottagningsverksamhetens nya struktur. Överlag har 
förändringen tagits emot väl och dess fördelar i organisation och planering har varit 
tydliga. Vi ser ett fortsatt engagemang hos nya studenter, vilket leder oss till 
slutsatsen att den nya strukturen fortsatt lyckats uppmuntra nya studenter att 
involvera sig i föreningen. 
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Vidare ser vi även ett större engagemang bland internationella studenter. Å andra 
sidan har hopslagningen skapat en viss tröskel för nya svenska studenter att i ett 
introducerande skede av sin studietid tvingas prata engelska inom gruppen. Detta 
kan ha lett till ett lägre deltagande bland studenter som till en början inte känner sig 
bekväma med engelska som umgängesspråk. En ytterligare aspekt som bör rättas till 
är att schemaläggningen av Fadderiet inte anpassats i tillräckligt hög grad efter de 
olika kandidatprogrammens scheman. Vår rekommendation blir således att fortsatt 
ha ett sammanslaget Fadderi som inkluderar både svenska och internationella 
kandidatstudenter, men att grupperna inom Fadderiet bör delas in efter de 
program/kurser som studenterna läser. Detta kommer underlätta schemaläggningen 
samt minska trösklar inom grupperna vilket främjar naturliga möten mellan de som 
ska spendera sin kommande studietid tillsammans. 
 
Föreningen har tidigare haft en utmaning i att locka masterstudenter att engagera 
sig. Vår utredning visar att masterstudenter har andra behov av en 
mottagningsverksamhet än kandidatstudenter och gärna vill lära känna studenter 
från just sitt eget program. Styrelsen 2016/2017 har därför beslutat att upprätta ett 
nytt mästeri, Masters Club, och under detta införa ett nytt välkomstprogram för just 
masterstudenter; Master Welcoming Weeks (MWW). Ambitionen är att kunna visa 
på föreningens bredd för att i sin tur locka fler masterstudenter att engagera sig. Det 
nya välkomstprogrammet och dess effekter bör under nästa verksamhetsår 
utvärderas.	


