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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Verksamhetsåret 
Styrelsen för Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, 
organisationsnummer 802011–9981, avger härmed sin verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1 juli 2017 - 30 juni 2018. 
 
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 1500 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.  
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Föreningens år i korthet 

Föreningslokaler 
Under verksamhetsårets inledande period fokuserade styrelsen på att anpassa de nya 
lokalerna i hus 3 till föreningens verksamhet. Då föreningens planerade lokal på 
Campus Albano från 2021 inte mötte den kravspecifikation som inlämnats av 
föregående styrelse, påbörjades ett arbete med att hitta en alternativ lokallösning. 
Ordförande och vice ordförande förde dialog med SBS samt fastighetsavdelningen 
och kom tillsammans fram till att hus 1 i Kräftriket var det bästa tillgängliga 
lokalalternativet för föreningen. Efter att huset renoverats under våren 2018 beviljades 
föreningen tillgång till hus 1 under juni månad och styrelsen beslutade därmed att 
föreningen skulle flytta innan verksamhetsårets slut. För en mer utförlig beskrivning 
gällande föreningslokaler, se ‘Lokaler’. 

Publokal 
Under verksamhetsåret har olika lösningar för en långsiktig publokal utvärderats. 
Under hösten 2017 undersökte styrelsen möjligheten till en större publokal i hus 8, en 
undersökning som lades på is då styrelsen mottog besked om en ytterligare flytt av 
föreningslokaler. Efter detta besked utredde styrelsen möjligheten att ha publokal i de 
nya tilltänkta lokalerna i hus 1, något som möttes med positiv respons från 
universitetets sida. För en mer utförlig beskrivning gällande publokaler, se ‘Lokaler’. 

Styrdokument 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med att utvärdera och uppdatera 
samtliga styrdokument i föreningen då styrelsen upplevt brister i flertalet av 
föreningens policys. Syftet med arbetet var att förankra att varje policy har ett tydligt 
syfte och är anpassad till föreningen som den ser ut idag. Utöver detta var syftet att 
underlätta för förningens medlemmar att hitta, förstå och använda föreningens 
styrdokument. Målet var att sammanställa alla policys till ett kompendium. Styrelsen 
beslutade att ordförande, vice ordförande och ledamot med näringslivsansvar skulle 
leda detta arbete. 
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Kårstatus 
Under styrelsens verksamhetsår har styrelsen bedrivit ett aktivt arbete för att 
förbereda föreningen för en framtida kårstatus. Utredningen kring en eventuell 
kårstatus har överlämnats från föregående styrelse genom vice ordförande och arbetet 
kring detta intensifierades under verksamhetsåret 2017/2018. Frågan huruvida 
föreningen bör söka kårstatus har under året tagits upp på styrelsemöten, stormöte 
mellan styrelse och ledningsgrupp samt ledningsgruppsmöten. Efter positiv respons 
lade styrelsen fram en proposition fram under verksamhetsårets tredje ordinarie 
föreningsmöte där medlemmarna fick ta ställning om föreningen bör söka kårstatus 
för perioden 2019–2022. Propositionen bifölls av föreningsmötet. 

IT  
I samband med flytten från Smedjan (hus 8) till Loftet (hus 3) i Kräftriket slutade 
föreningens server att fungera. Detta orsakade att hemsidan låg nere under en period 
och att föreningens lagrade data blev oåtkomlig. Av denna anledningen lades stort 
fokus på att återskapa data och att hitta en ny IT-lösning. Då den tidigare hemsidan 
inte gick att återskapa beslutade styrelsen att ta in extern hjälp för att skapa en ny 
hemsida under hösten 2017.  

Vidare lades stort fokus på att förbättra medlemssystemet efter ett antal år som 
präglats av omfattande problematik. Det avtal mellan som påbörjades mellan och 
Mecenat under verksamhetsåret 2015/2016 färdigställdes under våren 2018 och kunde 
därmed signeras innan verksamhetsårets slut.  
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STYRELSEN 

Under verksamhetsåret 2017/2018 har 30 protokollförda styrelsemöten genomförts. 
Utöver dessa har styrelsen genomfört diskussionsmöten och workshops för att 
fördjupa sig i strategiska projekt. Verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte 
genomfördes 9 oktober, det andra ordinarie föreningsmötet 8 april och det tredje 
ordinarie föreningsmötet den 8 maj. Utöver dessa har två stormöten med styrelse och 
ledningsgrupp genomförts samt två aktivamöten med föreningens aktiva 
medlemmar. 

Styrelsen 2017/2018 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 2017. Positionen som 
skattmästare tillsattes interimistiskt av styrelsen 2016/2017 på styrelsemöte nummer 
28 den 13 juni 2017 och godkändes sedan på första ordinarie föreningsmöte 9 oktober 
2017. Ledamot med ansvar för förvaltning lämnades vakant och tillsattes inte under 
året. Styrelsen 2017/2018 utlyste positionen som sekreterare under hösten 2017 men 
tillsatte ingen under verksamhetsåret. Samtliga tillsatta ledamöter har genomfört och 
avslutat sin mandatperiod.  

 
Innevarande års verksamhetsplan 
Det strategiska arbete som bedrivits av styrelsen 2017/2018 har till stor del utgått den 
från den verksamhetsplan som utformades av styrelsen 2016/2017, godkändes av 
föreningsmötet på andra ordinarie föreningsmöte 2016/2017 och fastställdes under 
första ordinarie föreningsmöte verksamhetsåret 2017/2018. Under året har styrelsens 
strategiska fokus legat på att säkerställa föreningens långsiktiga överlevnad samt att 
skapa studentnytta.  
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Föreningslokaler 2021 
Under verksamhetsåret har företagsekonomiska institutionen, tillsammans med 
andra institutioner vid Stockholms universitet, planerat för nya lokaler på det nya 
Campus Albano. Vice ordförande har representerat föreningen och studenterna vid 
företagsekonomiska institutionen i dessa diskussioner och forum. Den initiala planen 
var att föreningen skulle erhålla lokaler i anslutning till företagsekonomiska 
institutionen på Campus Albano. Efter samtal med projektgruppen för det nya 
campus där de presenterade den yta som var tänkt för Föreningen Ekonomerna, 
gjorde styrelsen en bedömning att den inte ansågs tillräcklig för föreningens 
verksamhet. Ordförande och vice ordförande, tillsammans med projektgruppen och 
fastighetsavdelningen, började då att se över alternativa lokallösningar eftersom det 
inte var möjligt att frigöra mer yta för föreningen på Campus Albano. Detta arbete 
resulterade senare i föreningens flytt till hus 1 i Kräftriket under juni 2018. 
 
Utöver föreningens lokaler har vice ordförande fortsatt vara aktiv i referensgruppen 
för företagsekonomiska institutionens lokaler och för lärandemiljöer för Campus 
Albano för att föra föreningens och studenternas talan. Detta i syfte att tillgodose 
studenternas behov på Campus Albano, samt att se till att föreningen erbjuds yta att 
exempelvis anordna projekt, förvara material och marknadsföra föreningen.  
 
Nya föreningslokaler 
Då föreningen flyttade till hus 3 i Kräftriket strax innan början av verksamhetsåret 
2017/2018 överlämnades arbetet att anpassa lokalerna efter föreningens verksamhet, 
samt frågan kring hur föreningen kan bli en mer självklar del av studentlivet på SBS. 
Att anpassa lokalerna till föreningens verksamhet genomförde styrelsen tillsammans 
med ledningsgruppen. Utöver detta har styrelsen arbetat med att öka synligheten 
genom att skaffa en anslagstavla enbart för föreningens användande, samt att nyttja 
skärmen i Ljusgården för att marknadsföra föreningen. Vad gäller publokal har olika 
alternativ utvärderats under verksamhetsåret. I samband med att styrelsen beslutade 
att föreningen skulle flytta från hus 3 till hus 1 under juni 2018, beslutades det även 
att planera för en publokal i de nya lokalerna.  
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Ekonomi 
Styrelsen, genom skattmästeriet, har sett över möjligheterna för en mer ekonomiskt 
decentraliserad förening i form av mer ekonomiskt ansvar till fler förtroendevalda. 
Vidare har skattmästeriets rutiner setts över för ett mer effektivt dagligt arbete. Fokus 
kring detta har främst legat på möjligheterna kring ökad digitalisering. Fortsatt har 
föreningen under året varit kontantlös, bortsett från ett fåtal evenemang där kontanter 
har behövts.  

Kårstatus 
Arbetet med att utreda en kårstatusansökan för perioden 2019–2022 har under 
verksamhetsåret 2017/2018 fortskridit. Detta arbete har letts av vice ordförande med 
fokus på att utreda hur föreningen skulle fungera som kår samt hur föreningen och 
studenterna som studerar på SBS skulle påverkas. Utifrån detta ställningstagande har 
styrelsen, efter diskussion med ledningsgruppen, tagit ställning till att det är rätt 
riktning för föreningen att gå. Vice ordförande har därefter, på uppdrag av styrelsen, 
inlett ett arbete för att förbereda föreningen för kårstatus. Utöver detta har styrelsen, 
genom vice ordförande, sett till att förse föreningens medlemmar med information 
inför beslutet. Föreningsmötet godkände styrelsens proposition att ansöka om 
kårstatus för Företagsekonomiska institutionen (SBS) vid Stockholms universitet för 
perioden 2019–2022. Efter beslutet har vice ordförande förberett ansökan som ska 
skickas in under hösten 2018. Arbetet med att förbereda ansökan samt förbereda 
föreningen inför en eventuell kårstatus har lämnats över till vice ordförande 2018/2019 
samt samtliga i styrelsen 2018/2019.  

 
Ökad medlemskvot 
Likt föregående år präglades verksamhetsåret 2017/2018 av omfattande problem med 
medlemssystemet Unicore. Av denna anledning har styrelsen haft en kontinuerlig 
kontakt med Mecenat gällande systemet för att åstadkomma förbättringar och därmed 
öka möjligheten till en ökad medlemskvot. Vidare har styrelsen tillsammans med 
föreningens aktiva medlemmar fokuserat på att aktivt marknadsföra medlemskap, i 
synnerhet de med en giltighetstid på två och tre år. Under vårterminen 2018 uppgick 
medlemsantalet till omkring 1700, vilket kan antas vara ett resultat av de insatser som 
gjorts.  
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Intensifierad utbildningsbevakning 
Under året har styrelsen fokuserat på att utveckla och kvalitetssäkra 
utbildningsbevakningen ur ett långsiktigt perspektiv. Styrelsen beslutade att 
extrahera det utbildningsbevakande ansvaret från utbildningsutskottet i syfte att 
effektivisera dess verksamhet kring utbildningskompletterande event. Ansvaret för 
utbildningsbevakning lades på studentrådet som tog form som ett mästeri. 
Studentrådet arbetar med utbildningsbevakning på såväl lång- som kort sikt för att 
kunna driva studentfrågor mer strategiskt. Studentrådet ägnar sig även åt att motta 
och hantera studentärenden. 
 
Mottagningsverksamheten 
Under de senaste åren har större omstruktureringar av välkomstprogrammen skett. 
Efter att det internationella och svenska välkomstprogrammet slogs samman under 
verksamhetsåret 2016/2017 har ett aktivt utvärderingsarbete fortlöpt för att se till att 
sammanslagningen ska bli så gynnsam som möjligt för samtliga inblandade. Under 
verksamhetsåret 2017/2018 har fokus fortsatt legat på att anpassa schemaläggning och 
gruppindelning för att dels integrera internationella och svenska studenter, men 
samtidigt se till nya svensktalande studenter inte hindras i sitt deltagande för att de 
känner sig obekväma att prata engelska som umgängesspråk. 
 
Under verksamhetsåret 2016/2017 beslutade styrelsen att införa ett nytt 
välkomstprogram för masterstudenter, Master Welcoming Weeks (MWW). Under 
verksamhetsåret 2017/2018 har stort fokus legat på att implementera denna förändring 
samt att säkerställa dess kvalitet. Implementeringen och utförandet av 
välkomstprogrammet för masterstudenter mottogs mycket väl av de deltagande, 
något som förhoppningsvis lagt en god grund för framtida upplagor.  
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Avslutande ord 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett eller annat sätt har engagerat sig i 
föreningen under verksamhetsåret. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till 
föreningens samarbetspartners, vänföreningar, Stockholm Business School och 
Stockholms universitet för ett fantastiskt samarbete och utbyte under det gångna året.  

När vi nu lämnar över Föreningen Ekonomerna till styrelsen 2018/2019 är det med 
stor tillförsikt och glädje.  

Tack för ett ännu ett fantastiskt år! 

Styrelsen 2017/2018 
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet 
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EKONOMI 
Föreningen tillämpar likt tidigare år försiktighetsprincipen vid upprättandet av 
budgetar. Ekonomernas Dagar 2018 presterade i enlighet med budget, till skillnad 
från tidigare år där resultatet varit högre än budgeterat. Välkomstprogrammet, 
Fadderiet, gjorde ett betydligt bättre resultat under första halvan av verksamhetsåret. 
Anledningen till detta var främst att fler biljetter än budgeterat såldes och kostnaderna 
inte användes i den mån de var budgeterade för. 

Investeringar 
En investering i nya sångböcker har gjorts under verksamhetsåret. Det har beställts 
2000 exemplar av den nya upplagan av sångboken. Vidare beslutade styrelsen att 
investera i en ny hemsida. Denna investering gjordes eftersom servern kraschade 
under föregående verksamhetsår där man lyckades inte återställa hemsidan. 
Äskningspengarna ur föreningsbudgeten har använts för inköp av stora högtalare, 
Bluetooth-högtalare samt mikrofoner. Utöver detta har de större kostnaderna legat på 
flytten 2018. Flytten 2018 tas upp mer detaljerat i underrubriken “Flytten”. 

Bokföring 
Bokföringen har upprättats på samma sätt som föregående år. Resultatenheter har 
använts för att få en förenklad bild av föreningen i Visma, likväl projektbokföring. 
Vidare har bokföringen fortsatt utföras i olika verifikationsserier: A-serien 
(Handkassa, transaktionskonto och Asset Management Groups affärshändelser), B-
serien (PrU-kortet, styrelsekortet och ED-kortet) samt C-serien (BABS-konto, 
placeringskonto och medlemskonto). 
 
Vid revisionen av föregående verksamhetsår framfördes kritik på att formuläret för 
redovisning av försäljning via kassaregistret var bristfällig och har därför uppdaterats. 
En attestering av skattmästeriet görs på varje formulär som används i bokföringssyfte. 
 
Enligt befattningsbeskrivningen för skattmästare ska minst två inventeringar av 
spritburen genomföras under verksamhetsåret. Under året har fyra inventeringar 
gjorts under verksamhetsåret efter rekommendation från skattmästeriet 2016/2017, 
vilket har gett barverksamheten samt skattmästeriet bättre kontroll över spritburen. 
Någon ändring i befattningsbeskrivningen för skattmästare har däremot inte gjorts. 
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Fakultetsbidrag 
Fakultetsbidraget, som baserats på föreningens medlemsantal för året 2017, betalades 
ut i maj 2018 och uppgick till 190 550 kronor vilket är en ökning från föregående års 
utbetalning på 179 095 kronor.      

Arvodering 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har följande arvoderingar betalats ut: 

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

 
Arvodering för andre vice ordförande löper ut efter verksamhetsåret 2017/2018. En 
utvärdering gjordes enligt styrelsebeslut av ordförande och vice ordförande, och 
resulterade i att styrelsen inte lade fram någon ny proposition gällande arvodering av 
andre vice ordförande. Detta berodde dels på att styrelsen framgent rekommenderas 
se över samtliga arvoderingar vid eventuell kårstatus.  
 

Flytt 
Under tredje ordinarie föreningsmöte godkändes en kostnad på 84 000 kronor för 
flytten från hus 3 till hus 1. De budgeterade kostnaderna avsåg mat för medlemmar 
som hjälpte till att flytta, större konferensmöbler samt inredningskostnader för nya 
lokalerna. Även kostnader för ansökan och byggnad av en ny publokal godkändes i 
budgeten för flytten. Eftersom föreningen flyttade under sommaren 2017 hade större 
inköp av möbler redan gjorts, varför det inte gjorde några större investeringar i nya 
möbler till hus 1. De budgeterade kostnaderna för ansökan om ny publokal användes 
inte eftersom ansökan inte hann påbörjas inom verksamhetsåret. Inga av de 
budgeterade möbelkostnaderna användes eftersom möblerna från hus 3 visades vara 
tillräckliga för hus 1. 
 

Revision 
Under revisionen av verksamhetsåret 2017/2018 fortsattes arbetet med att rensa 
föråldrade tillgångar och skulder från balanskonton. Flera år gamla kundfordringar 
samt leverantörsskulder skrevs ner eftersom de inte längre bedömdes aktuella. Detta 
medförde i sin tur att övriga intäkter samt direkta kostnader påverkades under 
innevarande räkenskapsår. Vidare har 501 000 kronor rubricerats om från 
avsättningar till ändamålsbestämda medel i enlighet med K3-regelverket.   
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STYRDOKUMENT 
 
Stadga och befattningsbeskrivningar 
 
Första ordinarie föreningsmöte 
Under första ordinarie föreningsmöte gjordes ett antal stadgeändringar. Samtliga 
stadgeändringar var hänförliga till ändringar som gjordes under det andra ordinarie 
föreningsmötet det gångna verksamhetsåret.  
 
Under det andra ordinarie föreningsmötet verksamhetsåret 2016/2017 bifölls, efter 
tilläggsyrkande, två motioner som reglerar att det inte är möjligt att besluta om 
ändring av stadgarna och upplösning, i skrivande stund §67 och §69, under andra 
ordinarie föreningsmöte. Eftersom det i §67 regleras att beslut rörande ändring av §67 
samt §69 skall fattas av två efter varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller 
extra) med minst en månads mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna, lade 
styrelsen 2017/2018 fram två propositioner innehållandes dessa ändringar. 
Föreningsmötet biföll återigen dessa ändringar och de ansågs därmed giltiga enligt 
stadga. 
 
Under det andra ordinarie föreningsmötet verksamhetsåret 2016/2017, bifölls 
därutöver stadgeändringar som innebar en förändring i mandatperioden för 
utskottens ordförande och vice ordförande samt hur de väljs. I praktiken innebar 
ändringarna att val av vice utskottsordföranden sker varje termin och att personen 
som väljs då erhåller rollen som vice ordförande nästkommande termin, för att sedan 
nomineras automatiskt till rollen som utskottsordförande terminen efter. Under det 
första ordinarie föreningsmötet under verksamhetsåret 2017/2018 inkom ett antal 
motioner som föreslog att Programutskottet ska undantas från den bestämmelse som 
bifölls under föregående föreningsmöte. Motionerna gällande ändring av §22, §41 
samt tillägg av en ny §43 bifölls av föreningsmötet och innebar därmed att 
Programutskottets mandatperiod och val förblev oförändrat. Övriga utskott regleras 
fortsatt enligt de bestämmelser som bifölls under det andra ordinarie föreningsmötet 
under verksamhetsåret 2016/2017. 
 
Andra ordinarie föreningsmöte 
Under det andra ordinarie föreningsmötet verksamhetsåret 2017/2018 inkom ett antal 
motioner som föreslog ändringar i befattningsbeskrivningar för ordförande, 
internationellt ansvarig samt valberedning.   
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I befattningsbeskrivningen för ordförande gjordes en ändring i formuleringen 
gällande antalet tillfällen ordförande ansvarar för att informera om Föreningen 
Ekonomernas verksamhet på institutionsstyrelsens möten. Detta har tidigare har 
gjorts en gång per termin, men på begäran av prefekt och enligt godkännande av 
föreningsmötet, skall detta göras en gång per verksamhetsår framöver. 
 
I befattningsbeskrivningen för internationellt ansvarig lades Mastermästeriet till i de 
sektioner som behandlar rollen som kontaktperson i styrelsen samt ansvar för 
strategisk planering. Anledningen till att detta inte fanns med i 
befattningsbeskrivningen för internationellt ansvarig var att Mastermästeriet 
upprättades efter det andra ordinarie föreningsmötet verksamhetsåret 2016/2017. 
Motionen bifölls av föreningsmötet. 
 
I befattningsbeskrivningen för valberedningen lades det till att de parametrar som 
ligger till grund för valberedningens rekommendationer skall presenteras med hjälp 
av ett visuellt presentationsverktyg. Vidare togs formuleringen gällande styrelsens 
ansvar för valberedningens mejladress bort då den ansågs överflödig. Avslutningsvis 
ändrades formuleringen gällande valberedningens överlämnande till efterträdande 
valberedning. Resterande motioner med förslag till ändringar gällande 
valberedningens befattningsbeskrivning behandlades ej under föreningsmötet.  
 
Tredje ordinarie föreningsmöte 
Under det tredje ordinarie föreningsmötet inkom ett antal motioner som föreslog 
ändringar gällande valberedningens uppdragsbeskrivning.  
 
En av motionerna föreslog en ändring i §60 vilken reglerar valberedningens uppgift 
att till styrelsen framlägga förslag av kandidater till val av projektledare. Tidigare har 
valberedningen haft till uppgift att framlägga förslag till kommande val av 
projektledare för det fristående projektet Ekonomernas Dagar. Det inkomna förslaget 
avsåg inkludera även val av generaler till det fristående projektet Fadderiet, och 
därmed innebära att valberedningen har till uppgift att till styrelsen framlägga förslag 
till kommande val av projektledare till föreningens samtliga fristående projekt. 
Motionen bifölls av föreningsmötet.  
 
För att säkerställa att valberedningen är behjälpliga vid eventuella vakanser, föreslog 
en av motionerna en ändring i §58 vilken reglerar de positioner valberedningen 
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ansvarar för att framlägga kandidatförslag till. Motionen föreslog att valberedningen, 
vid vakans, löpande ska arbeta med att framlägga förslag till berörda positioner under 
verksamhetsåret. Motionen bifölls efter ändringsyrkande. 
 
I och med den ändring som bifölls under det andra ordinarie föreningsmötet under 
verksamhetsåret 2016/2017, där föreningens två ordinarie föreningsmöten utökades 
till tre, kan val av styrelsemedlem ske på både andra- och tredje ordinarie 
föreningsmöte (vid eventuell vakans efter andra ordinarie föreningsmöte). Motionen 
gällande ändring av § 61 föreslog ett tillägg om när förslag till nominering och 
kandidatur senast skall vara valberedningen tillhanda inför tredje ordinarie 
föreningsmöte. Motionen bifölls efter ändringsyrkande.  
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Policys 
I början av verksamhetsåret 2017/2018 inleddes ett strategiskt projekt med avsikt att 
se över Föreningen Ekonomernas samtliga styrdokument. Vid verksamhetsårets slut 
hade totalt elva policys reviderats och fyra policys blivit avvecklade. Nedan följer 
specifikationer gällande vilka dessa är och vilka ändringar som gjorts. 

Revideringar 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har följande elva policys reviderats: 1) Policy för 
mottagningsverksamhet, 2) Uppförande- och likabehandlingspolicy, 3) Policy för 
engagemang och bonuspoäng, 4) Policy för passerkort, 5) Representationspolicy, 6) 
Rekryteringspolicy, 7) Policy för näringslivssamarbeten och sponsring, 8) Policy för 
droger och alkoholhaltiga drycker, 9) Ekonomipolicy, 10) Brand Book, 11) 
Språkpolicy. 
 
Generellt för samtliga revideringar är att fokus har legat på att se till att 
styrdokumenten innehåller relevant information för Föreningen Ekonomernas 
verksamhet. Utöver detta har övergripande struktur och språk setts över för att göra 
det mer lättöverskådligt och tydligt för föreningens medlemmar.  

Avvecklingar 
I samband med revideringarna har några policys identifierats som överflödiga 
och/eller upprepande. Av denna anledning beslutade styrelsen 17/18 att avveckla 
följande fyra policys: 1) Lokalpolicy, 2) Extern uthyrningspolicy, 3) 
Arrangemangspolicy och 4) Projekthandledningspolicy.  

Delar ur dessa policys som ansetts relevanta har lagts till vid revideringarna i andra 
styrdokument.  
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LOKALER 

Föreningslokaler 
Verksamhetsåret inleddes med att färdigställa flytten från Smedjan till hus 3, internt 
kallat Loftet. Utöver detta har ett strategiskt arbete fortgått i syfte att säkerställa att 
föreningens framtida lokal är anpassad till föreningens verksamhet på nya Campus 
Albano. Föreningen Ekonomernas behov i den framtida lokalen hade kommunicerats 
under verksamhetsåret 2016/2017 till projektansvariga för Campus Albano. Dessvärre 
var den yta som slutligen presenterades inte i enlighet med kravspecifikationen. Detta 
innebar att styrelsen behövde hitta en ny lokallösning för föreningen eftersom 
Företagsekonomiska institutionen flyttar från Kräftriket 2021. Ordförande och vice 
ordförande inledde en dialog med projektledarna för Campus Albano för att 
undersöka alternativa lokaler på campus varpå fastighetsavdelningen föreslog hus 1 
i Kräftriket. Efter viss utredning bedömde styrelsen att hus 1 var en lämplig lokal där 
föreningen kan bedriva sin verksamhet på lång sikt. I samråd med projektledarna för 
Campus Albano, fastighetsavdelningen på Stockholms universitet samt Prefekt för 
Stockholm Business School fastställdes det att föreningen skulle överta hus 1 i 
Kräftriket. Eftersom de dåvarande hyresgästerna, Asiatiska institutionen, skulle flytta 
ut under sommaren 2018 beslutades det i samråd med fastighetsavdelningen, prefekt 
och styrelsen att flytten till hus 1 skulle ske innan verksamhetsårets slut.  

Det hyresavtal som upprättats i samband med flytten till hus 3 låg även till grund för 
hyresavtalet för hus 1 eftersom det nyligen granskats av externa jurister. Upprättandet 
av hyresavtalet sköttes av ordförande i samråd med prefekt och fastighetsavdelningen 
och signerades under juni månad 2018.  

Eftersom hus 1 inte var i gott skick och lokalen inte var anpassad efter föreningens 
verksamhet bedömde fastighetsavdelningen att huset behövde renoveras. Hus 1 
började renoveras under våren 2021 av fastighetsavdelningen. Ordförande och vice 
ordförande förde dialogen med fastighetsavdelningen för att förmedla föreningens 
behov och övervaka renoveringen. Renoveringen färdigställdes under våren 2018 och 
föreningen flyttade från Loftet till hus 1, internt kallat Festningen, under juni månad.  
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Pub- och sittningslokaler 
Under verksamhetsåret har föreningen, i brist på annan publokal, fortsatt haft 
möjlighet att bedriva pubverksamhet i Städet (hus 8, Kräftriket), detta enligt 
överenskommelse med Stockholm Business School och Stockholms universitet. Städet 
har använts som mindre pub- och sittningslokal för arrangemang såsom tvärsisar 
mellan föreningens olika utskott, mästerier, projekt och andra del av föreningen. Då 
nyttjandet av Städet villkorats av dispositionsrätt över föreningens tidigare lokaler i 
hus 8, och inte kan garanteras i framtiden, har styrelsen undersökt alternativa 
lösningar för publokal. Under hösten 2017 undersöktes möjligheten att hyra lokal 
8:209 i hus 8, en lokal om 72,3 kvm. Prefekten på Stockholm Business School godkände 
förhyrningen av lokalen (något avtal upprättades dock aldrig) och en ansökan om 
serveringstillstånd för slutet sällskap påbörjades. Under ansökningsperiodens gång 
fick styrelsen besked om att föreningen skulle behöva flytta, varför ansökan om 
serveringstillstånd för lokal 8:209 lades på is. Istället togs detta i beaktning vid 
planeringen och renoveringen av föreningens nya lokaler i hus 1, “Festningen”, där 
en del av huset planeras nyttjas som en mindre pub- och sittningslokal.  
 
Under verksamhetsåret har mindre pubar och sittningar anordnats i Smedjans 
cafélokaler som, likt tidigare år, stått utan ägare. Vid större sittningar har föreningen 
hyrt externa lokaler. Under verksamhetsåret hyrde Föreningen Ekonomerna 
sittningslokaler externt vid sex olika tillfällen, fem av dem hänförliga till 
mottagningsverksamheten och ett till föreningens årliga vårbal. Vid 
mottagningsverksamhetens sittningar hyrdes Medicinska Föreningens Kårhus i 
Solna, och vid vårbalen hyrdes Hazeliussalen på Scandic Hasselbacken.  
 

Serveringstillstånd 
Föreningen Ekonomerna har sedan 2003 ett stadigvarande serveringstillstånd för 
slutet sällskap som avser delar av övervåningen. Sedan december 2014 har föreningen 
även erhållit stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap i Städet på 
bottenvåningen i hus 8. När styrelsen 2017/2018 tillträdde gjordes en ändring av 
serveringstillståndets ägarförhållanden där ordförande samt skattmästare under 
sommaren 2017 erlade prov i alkohollagen.  
 
Som nämnt under “Pub- och sittningslokaler” påbörjades en ansökan för lokal 8:209 i 
hus 8, Kräftriket, för att sedan avslutas vid besked om en ytterligare flytt. En ny 
ansökan för lokal i föreningens nya lokaler i hus 1, “Festningen”, kommer att påbörjas 
när den tilltänkta lokalen på husets nedervåning är färdigställd. 
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IT-miljö 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har IT-miljön varit lik tidigare verksamhetsår. 
Arbetsrummet var utrustad med tre datorer samt en skrivare. I styrelserummet fanns 
två fungerande faktorer samt skrivare. Föreningen äger två laptops som finns 
tillgängliga i det fall de behövs vid upprättandet av mötesprotokoll.  

Lokalbytet i juni 2017 medförde en stor omställning för föreningens IT-miljö då 
föreningens server skadades under flytten från hus 8. De mest kritiska åtgärderna 
identifierades och hanterades. Övriga behov utvärderades och hanterades löpande 
under verksamhetsåret.   

Lokalbytet i juni 2018 innebar ytterligare en omställning för föreningens IT-miljö och 
behoven kommer därför behöva utvärderas löpande. 
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INTERNA RELATIONER 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen består av ordföranden i föreningens utskott och mästerier samt 
projektledare i föreningens fristående projekt. Ledningsgruppen finns till för att samla 
de olika utskotten, mästerierna och fristående projekten i ett gemensamt forum där 
information och erfarenheter kan utbytas. Den fungerar även som en länk mellan 
styrelse och föreningsmedlemmar och är således en länk mellan det strategiska och 
operativa arbetet i föreningen. Kontaktperson i styrelsen är andre vice ordförande som 
sammankallar till ledningsgruppsmöten med jämna mellanrum.  
Under året har tio ledningsgruppsmöten genomförts. Det har även genomförts två 
stormöten mellan styrelse och ledningsgrupp. Under dessa möten har gemensamma 
diskussioner om bland annat; kårstatus, publokal, flytten och föreningsbudget ägt 
rum. Under året har ledningsgruppen fokuserat på hur man kan skapa fler incitament 
för engagemang genom att se över interna processer och storleken på projekt och 
roller. Under året har de olika delarna i ledningsgruppen vid flertalet tillfällen 
samarbetat vid projekt för en mer integrerad förening.  
 
Under hösten 2017 och våren 2018 har ledningsgruppen deltagit under 
mottagningsverksamheten för att attrahera nya medlemmar. Genom att delta under 
såväl Master Welcoming Weeks som Fadderiet har utskotten, mästerierna och de 
fristående projekten kunnat nå ut till såväl svensk- som engelskspråkiga studenter på 
både kandidat- och masternivå. De har även erbjudits möjligheten att delta på 
mottagningsverksamhetens sittningar mot reducerat pris för att kunna inspirera och 
engagera nya studenter i föreningen.  

Marskalksämbetet 
Marskalksämbetet består av tio tidigare föreningsaktiva och är föreningens 
rådgivande och traditionsbevarande organ. Frida Wandborg klev under hösten 2017 
upp som Öfvermarskalk och efterträdde därmed Antonia Cruz Olsson. Under 
verksamhetsåret valde Leo Scherwin och Pedro Lundin att kliva av ämbetet, och 
Andreas Wassenius och Oktay Bagirbekov valdes in i deras ställe. 
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Interna aktiviteter 
Under verksamhetsåret bjöd Marskalksämbetet 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 den 19 maj, där traditionsenlig krocket spelades och 
sillunch hölls. 
 
Den 5 december arrangerades Aktivakvällen i Smedjan där många aktiva och nya 
medlemmar kom för att umgås. Kvällen inleddes med en presentation av föreningen 
för att sedan avslutas med olika tävlingar, fika och en efterföljande pub. 
 
Den 15 december arrangerade Programutskottet den årliga Hjulmiddagen i Smedjan, 
ett event som var mycket lyckat med ett stort antal deltagande. Till föreningens stora 
glädje hade ovanligt många nomineringar inkommit till Marskalksämbetet vilket 
gjorde att många glada medlemmar fick en utmärkelse för diverse insatser. 
 
Den 22 maj arrangerades Aktivadagen i Brunnsviken där många aktiva och nya 
medlemmar kom för att umgås. Eftermiddagen inleddes med en presentation för att 
sedan avslutas med tävlingar och grillat till deltagarna.  
 
Den 6 juni anordnade Programutskottet det traditionsenliga eventet Ångbåten i 
Brunnsviken. Likt tidigare medaljceremoni inkom många nomineringar till 
Marskalksämbetet, vilka delades ut under evenemanget.  
 

Avhopp 
Styrelsen 2017/2018 har under året varit fulltaliga då inga avhopp skett. 
Ledningsgruppen 2017/2018 har haft ett avhopp under verksamhetsåret. Ordförande 
för Börsrummet valde att kliva av efter halva mandatperioden, varpå en ny 
ordförande valdes.  
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Överlämning 
Styrelsen 17/18 har under verksamhetsåret arbetat för att skapa en så bra överlämning 
som möjligt för nästkommande styrelse. Den sittande styrelsen anordnade tre större 
workshops för den påklivande styrelsen. Den första handlade om projektplaner och 
budgetar, den andra om rekrytering och den tredje om strategiska projekt. Dessa 
områden ansågs särskilt relevanta då de tagit upp en stor del av det dagliga arbetet 
som styrelseledamot. Varje enskild styrelseledamot planerade samt genomförde 
individuella överlämningar med respektive efterträdare.  

Den 8–10 juni åkte styrelsen 2017/2018 samt styrelsen 2018/2019 till Nynäsgården i 
Nynäshamn för en helgkonferens. Denna helg handlade till stor del om Manual 65 för 
styrelseöverlämningar.  
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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 samt utbildningsutskottets 
ordförande ordinarie ledamöter och föreningens ordförande suppleant. I 
utbildningsnämnden representerar vice ordförande tillsammans med 
utbildningsutskottets ordförande, samt masterrepresentanten i studentrådet. I 
gruppen för arbetsmiljö och jämlikhet representerar föreningens ordförande samt vice 
ordförande Föreningen Ekonomerna. Under verksamhetsåret har detta organ varit 
vilande varför dessa frågor drivits av vice ordförande i andra forum. 
 
Under året har Maria Frostling-Henningsson fortsatt i sin roll som prefekt tillsammans 
med ställföreträdande prefekt Christian Maravelias. Relationen till Stockholm 
Business School har under tidigare verksamhetsår stärkts, ett arbete styrelsen valt att 
fortsätta prioritera. Under verksamhetsåret har relationen stärkts ytterligare, vilket 
även syns i samarbetet kring utbildningsfrågor samt att institutionen valde att bistå 
föreningen med hus 1 i Kräftriket som en långsiktig lokallösning för föreningen. 
 
Föreningen blev inbjuden att presentera dess verksamhet för institutionens 
rådgivande organ Advisory Board under våren 2018 samt att framföra viktiga 
studentrelaterade frågor. Detta genomfördes av vice ordförande. 
 
Institutionsstyrelsen 
Under året har institutionsstyrelsen hanterat ett antal avvecklingar av icke aktiva 
kurser. Utöver detta har institutionsstyrelsen arbetat med att säkerställa att 
institutionens ekonomi går i linje med institutionens visioner samt den verksamhet 
som bedrivs. 
 
Under året har fokus legat på institutionens ekonomiska situation. Vidare godkände 
institutionsstyrelsen institutionens första verksamhetsplan där vision och mission var 
inkluderad.  
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Vidare har institutionen, främst genom prefekt och ackrediteringsansvarig, fortsatt 
arbetet med AACSB-ackrediteringen. Med jämna mellanrum har arbetets fortgång 
återkopplats till institutionsstyrelsen. Föreningen Ekonomerna har inkluderats i 
processen och har under året varit delaktiga i att bidra med studentperspektivet när 
institutionens mentor för ackrediteringen varit på besök. Institutionen erhöll under 
våren 2018 AMBA-ackreditering för MBA-programmet. Andra frågor 
institutionsstyrelsen arbetat med är att fortsatt se över rekryteringsfrågor samt vilka 
behov de olika sektionerna har framgent. Vidare har 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 2018.  
 
Under året har diskussioner kring masterprogrammet i Operations Management and 
Control hållits. Diskussionen har kretsat kring om programmet fortsatt ska finnas vid 
företagsekonomiska institutionen eller inte. Denna diskussion trappades upp då ett 
förslag att lägga ner masterprogrammet i operations management nådde 
institutionsstyrelsen. Beslutet om programmets fortgång i dess dåvarande form 
delegerades till utbildningsnämnden. 
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har arbetat med kvantitativ kursutvärdering samt varit 
delaktiga i beslut om nedläggning av inaktiva kurser. Utbildningsnämnden har även 
reviderat ett antal kursplaner under verksamhetsåret. Bland dessa har allt fler 
revideringar godkänts, där kursansvariga valt att ta bort Fx ur betygsskalan. Under 
året har studentrepresentanter från Föreningen Ekonomerna framfört studenters 
synpunkter kring kursinnehåll, jämlikhet samt möjligheter till att behålla 
seminariepoäng vid underkänt tentamensresultat. Utbildningsnämnden har under 
verksamhetsåret diskuterat masterprogrammet inom Operations Management and 
Control. Denna diskussion uppdagades i institutionsstyrelsen varpå den delegerades 
till utbildningsnämnden. Redovisningssektionen har tillsammans med 
studentrepresentanter från Föreningen Ekonomernas studentråd arbetat för att 
behålla masterprogrammet i Operations Management and Control. Ett reviderat förslag 
av programmet lades fram till utbildningsnämnden i juni 2018 och godkändes. Detta 
förslag godkändes sedan av institutionsstyrelsen. 
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Rådet 
Rådet är ett organ som arbetar för att aktivt ha en löpande diskussion mellan 
Stockholm Business School och föreningen gällande samarbeten som sker under året. 
I rådet representeras Föreningen Ekonomerna av ordförande, förste vice ordförande 
och utbildningsansvarig samt styrelseledamot med näringslivsansvar. Organet 
upprättades för att förbättra relationen mellan föreningen och institutionen och 
fungerar som en kommunikationskanal mellan parterna. Under mötena diskuteras 
kommande arrangemang samt potentiella samarbeten mellan parterna. Utöver detta 
utvärderas tidigare arrangemang. 
 
Under verksamhetsåret har rådet samlats totalt fyra gånger. Vid dessa tillfällen har 
rådet beviljat en äskning för Speak Up Week samt International Business Week.  Ett per 
capsulam-beslut togs gällande en äskning från rådspotten till Speak Up Week. Vidare 
har diskussioner kring nytt upplägg för introduktionsdag förts samt hur detta skulle 
påverka föreningen framgent. 
 
Office of International Affairs 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har ett fortsatt gott samarbete med Office of 
International Affairs upprätthålls. Samarbetet rör frågor kring inkommande 
utbytesstudenter och deras välkomstaktiviteter, besök av andra universitet, studenter 
eller lärare, samt samarbetet mellan Global Teaching Week och International Business 
Week som är återkommande projekt. Det goda samarbetet har bland annat lett till hjälp 
med att kontakta universitet utomlands för att få finansiella bidrag till olika projekt. 
Detta har i sin tur möjliggjort att föreningen kunnat erbjuda utökade möjligheter till 
dess medlemmar. 
 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR) 
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 verksamhetsåret 17/18 satt vice ordförande genom 
detta råd som ordinarie ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnd och även 
som suppleant i Lärarförslagsnämnden III. Vice ordförande i utbildningsutskottet 
representerade även föreningen i SFR. Utöver detta har även kandidatrepresentant i 
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studentrådet närvarat vid ett antal möten och varit med i Jämlikhetsnätverket. SFR 
har under året diskuterat frågor som studieplatser på campus samt incitament för 
studenters deltagande i utbildningsbevakning. 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Fakultetsnämnden är Samhällsvetenskapliga fakultetens högst beslutande organ. 
Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, 
avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten. 
Under verksamhetsåret har vice ordförande haft rollen som ledamot och 
studentrepresentant i nämnden. Nämnden har tagit ett flertal beslut kring 
anställningar och upprättande av program vid fakultetens institutioner. Vidare har 
studentrepresentanterna tagit upp frågan om att förbättra pedagogik i undervisning 
övergripligt på fakulteten och hur detta kan uppnås.  
 

Fakultetsföreningar och campusrådet 
På Stockholms universitet finns fem fakultetsföreningar: Juridiska Föreningen, 
Humanistiska Föreningen, Samhällsvetenskapliga Föreningen, Naturvetenskapliga 
Föreningen och Föreningen Ekonomerna. Med jämna mellanrum turas representanter 
från dessa föreningar samt representanter från Stockholm universitets Studentkår 
(SUS) om att bjuda in till Campusrådsmöte i respektive lokaler för att diskutera 
aktuella frågor och händelser på campus. Under året har detta organ varit ett bra 
forum för att få en överblick över vad som händer på campus, samt för att lyfta 
gemensamma problem och/eller funderingar. Under året har Campusrådet efter 
diskussion bjudits in av SUS till workshops gällande ikraftträdandet av den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) samt en workshop kring hantering av olika typer av 
trakasserier. Under hösten tog Campusrådet även fram en gemensam poster för att 
kommunicera en rådande nolltolerans mot sexuella trakasserier på pubarna på 
campus. Andra gemensamma frågor har varit hur vi kan samarbeta mer på campus, 
både med gemensamma aktiviteter och även eventuellt husråd. 
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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: utbildning, utveckling och utbyte. 
Utbildningen spelar en central roll i den verksamhet organisationerna bedriver 
eftersom kvaliteten på utbildningen spelar roll i varje enskild students personliga 
utveckling och möjligheter för framtida arbete. Alla organisationer som ingår i U9-
nätverket lägger betydande vikt vid att utveckla den utbildning som bedrivs på 
respektive lärosäte mot högre kvalitet. Med utveckling menas att nätverket strävar mot 
att de enskilda föreningarna skall kunna arbeta både enskilt vid respektive lärosäte 
och tillsammans på ett nationellt plan för att utveckla utbildningen - att utvecklas 
tillsammans inom nätverket är även att utvecklas på hemmaplan. Med utbyte menas 
det utbyte som sker föreningarna emellan. Erfarenhetsutbytet är viktigt för 
organisationerna både för att de ska kunna utveckla utbildningen och 
organisationerna i sig. 

Under året har fyra konferenser anordnats. Värdar för dessa konferenser har varit 
Ekonomihögskolan i Växjö Studentförening (Linnéuniversitetet), Handelshögskolan i 
Umeå Studentförening (Umeå universitet), Student Association at the Stockholm 
School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm), och Ekonomföreningen vid 
Linköpings universitet (Linköpings Universitet). Vid konferenserna i Växjö, 
Stockholm (Handelshögskolan) och i Linköping närvarande ordförande och vice 
ordförande.  Då konferensen i Umeå dessvärre sammanträffande med 
repetitionstillfälle inför Nobel, hade varken ordförande eller vice ordförande 
möjlighet att delta under konferensen. I ordförandens ställe närvarade föreningens 
skattmästare och för vice ordförande skickades ingen ersättare.  Vid konferensen i 
Linköping i maj närvarade även påklivande ordförande och vice ordförande.  
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Under ett antal år har deltagarna i U9-nätverket diskuterat och tagit fram riktlinjer för 
nätverket, detta eftersom det efterfrågats i transparenssyfte av flera av 
organisationerna. Efter många och långa diskussioner lyckades organisationerna till 
slut fastställa en version samtliga var beredda att ställa sig bakom. Riktlinjerna 
signerades av respektive organisation under konferensen på Handelshögskolan i 
Stockholm.  

I-forum 
I-Forum är ett forum mellan sju olika studentföreningar där internationella frågor 
diskuteras med syfte att tillsammans kunna erbjuda mer studentnytta även till 
internationella studenter. Föreningarna som är med i I-Forum är Föreningen 
Ekonomerna (Stockholms Universitet), LundaEkonomerna (Lunds Universitet), 
UppsalaEkonomerna (Uppsala Universitet), the Student Association at the Stockholm 
School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm), Ekonomföreningen vid 
Linköpings universitet (Linköpings Universitet), Jönköping International Business 
School Student Association (Jönköpings universitet) och Student Union of Hanken 
School of Economics (SHS). Under höstterminen anordnades I-Forum i Helsingfors på 
Hanken och under vårterminen välkomnade Uppsalaekonomerna oss för den andra 
konferensen. Detta är ett forum som ökar samarbetet med studentföreningarna både 
i Sverige och i Norden, och hjälper oss som studentförening att öka studentnyttan. I-
Forum har under året skapat en bättre struktur och planerat att bjuda in flera 
studentföreningar från Norge och Danmark för att få in nya aspekter från våra 
grannländer. 
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Föreningen Ekonomernas utbildningspelare finns till för att studenternas röster ska 
bli hörda av Stockholms Business School och Stockholms Universitet. Ett fortsatt 
arbete kring att utveckla möjligheter till detta har bedrivits under verksamhetsåret. 
Under hösten 2016 introducerades kursrepresentanter som hade i syfte att utvärdera 
såväl enskilda kurser som programmen i sin helhet. Detta arbete startade som ett 
initiativ tillsammans med Stockholm Business School och utfallet har hittills varit 
mycket positivt. I en överenskommelse med institutionen har föreningen fått 
möjlighet att tilldela kursrepresentanterna bonuspoäng och ett certifikat signerat av 
ställföreträdande prefekt samt vice ordförande och utbildningsansvarig. En 
ytterligare utveckling av detta koncept har varit aktuellt under året med hjälp av 
feedback från kursrepresentanter samt deltagande kursansvariga från skolan.  

Vidare har skapandet och formandet av det utbildningsbevakande organet 
Studentrådet fortlöpt. Syftet med Studentrådet är dels att kunna driva 
utbildningsfrågor strategiskt och även för att underlätta engagemang för studenter 
med intresse för utbildningsbevakning. Detta forum finns även till för att studenter 
som har frågor, funderingar eller ett ärende de behöver hjälp med. Studentrådet 
ansvarar även för kursrepresentanterna. Studentrådet har under verksamhetsåret 
bestått av vice ordförande, ordförande för utbildningsutskottet, vice ordförande för 
utbildningsutskottet, en kandidatrepresentant och en masterrepresentant.  

En fråga som drivis under året är hur skolan kan säkerställa att utbildningen och 
undervisningen är icke-diskriminerande och jämlik i syfte att hålla en hög standard 
på utbildningen som bedrivs. Detta har resulterat i att kursutvärderingarna framöver 
kommer att anpassas enligt detta samt att det kommer finnas utrymme för studenter 
att ge feedback till kursansvariga på hur kursen kan förbättras i detta område. Detta 
arbete har drivits tillsammans med Stockholm Business Schools administrativa 
studierektor samt utbildningskoordinator.  

Under verksamhetsåret blev vice ordförande tillfrågad om föreningen ville vara 
delaktig i föreningen Företagsekonomi i Sveriges årliga konferens Fekis, som under 
hösten 2018 anordnas av SBS. Vice ordförande tackade å föreningens vägnar ja till 
förfrågan och beslutade att inleda ett samarbete med U9 eftersom detta är ett tillfälle 
för U9 att förmedla ett bredare studentperspektiv till samtliga lärosäten som bedriver 
forskning och utbildningsverksamhet på högskolenivå i Sverige. Detta arbete 
påbörjades under våren 2018 och lämnades över till vice ordförande 2018/2019. 
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STUDIESOCIAL VERKSAMHET  
Föreningens studiesociala verksamhet finns till för att främja kamratskap inom 
föreningen genom att erbjuda aktiviteter där medlemmar kan umgås och med 
studiekamrater och andra aktiva medlemmar inom föreningen. Vid utformningen av 
studiesociala arrangemang har studentnyttan satts i fokus för att gynna så många 
medlemmar som möjligt. 
 
Under året tillkom inga större nya studiesociala arrangemang. Föreningen deltog likt 
tidigare år på den av Uppsalaekonomerna anordnade fotbollsturneringen 
Universitetsfejden samt den av campusföreningarna anordnade fotbollsturneringen 
Champs of Campus på Frescati. 
 
Under året har utskotten, mästerierna och de fristående projekten samarbetat för att 
gynna den studiesociala verksamheten genom att samordna projekt. Detta har lett till 
ett ökat studiesocialt utbyte vilket främjat nätverkandet bland studenterna på 
institutionen och medlemmarna i föreningen.       
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NÄRINGSLIVSVERKSAMHET 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har Föreningen Ekonomerna fortsatt arbeta för att 
skapa och bibehålla ett värdefullt utbyte mellan studenter och näringslivet. Detta har 
både skett genom en god kontakt till föreningens samarbetspartners, men även genom 
samarbeten med andra företag. Nya projekt och initiativ har under verksamhetsåret 
ägt rum, och kvalitén på dessa har överlag varit hög. Engagemanget till 
näringslivsrelaterade samarbeten bland föreningens medlemmar har varit stort, och 
uppslutningen till dessa typer av evenemang har generellt varit fortsatt lyckad. 

I början av verksamhetsåret 17/18 presenterades en undersökning som genomfördes 
föregående verksamhetsår av Universum Global, där det framgick vilka 
näringslivsrelaterade intressen såväl föreningens medlemmar som skolans samtliga 
studenter har. Efterfrågan på evenemang och samarbeten med företag inom samtliga 
företagsekonomiska inriktningar (marknadsföring, finans, redovisning, revision, 
management och ekonomistyrning) kunde återses. Under verksamhetsåret har 
föreningen därför inte enbart erbjudit denna spridning genom flertalet evenemang, 
men även genom fler karriärmöjligheter i jobbforumet på föreningens hemsida. 

Föreningen har ökat antalet utbildningskompletterande evenemang efter att ha sett 
en stor efterfrågan på dessa. Utöver de två årliga Excel-utbildningarna tillsammans 
med föreningens huvudsamarbetspartner PwC, erbjöds 280 av föreningens 
medlemmar under höstterminen 2017 även möjligheten att genomföra en online-
utbildning i Excel genom ett samarbete med Learnesy. Vidare hölls ett evenemang 
inom digital marknadsföring tillsammans Google under vårterminen 2018. 
Förhandlingar med ett företag vid namn SquidFactor påbörjades samma termin med 
förhoppningen om att kunna erbjuda föreningens medlemmar möjligheten att öka 
sina kunskaper i kompetenstester som ofta används i rekryteringsprocesser. 
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Under verksamhetsåret har interna utredningar gjorts för att undersöka vilka 
möjligheter det finns för att förbättra processerna kring hur föreningens olika projekt 
etablerar kontakt till näringslivet. Vid slutet av verksamhetsåret hade ingen 
förändring implementerats, men däremot lämnats över till Styrelsen 2018/2019. 
Utifrån ett strategiskt perspektiv är det viktigt att fortsatt koordinera de olika 
näringslivsrelaterade evenemang som årligen hålls, exempelvis genom tidigare 
nämnda processer men även genom ett aktivt användande av eventkalendern på 
Podio. Detta för att erbjuda såväl medlemmar som företagen som föreningen 
samarbetar med så bra kvalité som möjligt på de evenemang som anordnas. Under 
verksamhetsåret har många intressanta och givande samarbeten med näringslivet ägt 
rum. Utöver evenemang tillsammans med samtliga av föreningens 
samarbetspartners, har samarbeten med företag som Samsung, Scania, Heetch och 
WhisprGroup (för att endast nämna ett fåtal) också anordnats. Styrelsen 2017/2018 tror 
på ett fortsatt gott samarbete med dessa företag.  
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har Föreningen Ekonomerna fortsatt arbetat med 
internationell verksamhet och integrering av såväl internationella medlemmar som 
internationella studenter vid SBS. Detta har skett genom att behålla engelska som 
verksamhetsspråk och fortsätta arrangera återkommande och nya projekt där 
internationella relationer sätts i fokus. Föreningen Ekonomerna har även arbetat för 
att skapa möjligheter för svensk-, och icke-svensktalande studenter att integreras.  
Internationella relationer i form av karriärmöjligheter utomlands samt utbyte av 
kulturella upplevelser har varit efterfrågade bland medlemmar vilket har lett till att 
flera projekt blivit större och nya har skapats. 
 
Under året arrangerades totalt tre utlandsresor med syfte att lära känna hur 
arbetsmarknaden fungerar på olika kontinenter och hur man som studerande i 
Sverige har möjlighet att arbeta utomlands. De tre utlandsresorna ägde rum i Milano 
i Italien, Silicon Valley i USA och Hong Kong i Kina. Resorna bestod av flertalet 
företagsbesök, möten med lokala universitet samt kulturella upplevelser. Under våren 
2018 anordnades Venture Asia för första gången utomlands då projektet åkte på 
företagsbesök i Hong Kong. Dessa typer av resor har varit väldigt uppskattade bland 
medlemmarna och ökat engagemanget föreningens internationella verksamhet. 
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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. Vidare har funktionerna av varje kanal förändrats aningen. Snapchat har 
klassats som inaktiv då funktionen tillgodoses genom Instagram. Utskott och 
mästerier har fått egna Facebookgrupper för att kunna nå medlemmar mer effektivt. 
Vidare har Föreningen återgått till en Facebooksida och syftar till att allokera vissa av 
dess funktioner till hemsidan istället, som annonseringen av positioner och liknande. 
Podio fyller samma funktion som innan med tillägg av applikationer för att förenkla 
processer. 
 

Sociala medier 
Föreningen Ekonomernas officiella Facebook-sida har under detta verksamhetsår 
fortsatt att växa och har i dagsläget närmare 6000 följare till skillnad från föregående 
års 5000, en ökning på cirka 20%. Inlägg och bilder har haft en bra räckvidd och 
interaktion. Istället för de tre Facebooksidor som funnits innevarande verksamhetsår 
så har styrelsen 2017/2018 valt att återgå till en Facebook sida och istället allokera en 
del av innehållet till hemsidan för en mer hållbar lösning på dagens 
algoritmutmaningar. 
 

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

Medlemssystem 
Under året har medlemssystemet Unicore utvärderats och avtal med Mecenat har 
signerats. En dialog har även upprättats med Mecenat för att kunna göra förbättringar 
av systemet då påtagliga brister har visat sig upprepade gånger. 

Podio 
Podio fortsätter att vara Föreningens primära och främsta medel för intern 
kommunikation. 

Hemsidor 
Föreningen har sedan början av verksamhetsåret en ny hemsida under samma domän 
som tidigare. Under året har förbättringar och utökning av sidan skett löpande. 
Utskott har fått möjligheten att skapa egna sidor och Finansutskottet är de första som 
börjat arbetet med att skapa en egen hemsida. Alla domäner är flyttade till webbhotell 
hos Loopia. Endast föreningens och Ekonomernas Dagars domäner är aktiva i 
dagsläget. 

Server 
Föreningens server har kasserats då den skadades under flytten från Smedjan till 
Loftet och inte längre fungerade. 
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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 2017/2018. 
 

Utskott 
 
IT-utskottet 
IT-utskottet har under året arrangerat evenemanget DREAM-F.E.ST. två gånger. De 
har även startat ett nytt löpande projekt vid namn F.E.ST. Radio, en podcast som 
spelats in av utskottets ordförande med gäster från bland annat projektledare, 
ledningsgrupp och styrelsen. 
 
Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet har under verksamhetsåret 2017/2018 lagt stort fokus på 
rekrytering av studenter engagerade i utbildningsbevakning samt att arrangera 
utbildningskompletterande event. Likt föregående år arrangerades det 
återkommande projektet Speak-Up Week - ett viktigt initiativ som ger möjlighet för 
studenter vid Stockholm Business School att ge feedback och åsikter om sin 
utbildning. Även togs det initiativ till att skapa nya projekt och samarbeten, 
exempelvis Digitalakademien i samarbete med Google. Under höstterminen 2017 
anordnades för första gången ett utbyte mellan Uppsalaekonomernas, SASSEs och 
Föreningen Ekonomernas utbildningsutskott då en dag med konferens inkluderande 
workshop och sittning anordnades. Detta för att skapa ett utbyte mellan studenter 
engagerade i utbildningsbevakning och incitament att engagera sig inom 
utbildningsbevakning. Detta arrangerades under vårterminen 2018 av Föreningen 
Ekonomerna och Uppsalaekonomerna samt SASSE närvarade. 
 
Marknadsföringsutskottet 
Marknadsföringsutskottets fokus har under verksamhetsåret legat på utskottets 
långsiktighet och ökande av aktiva medlemmar. Större förändringar har gjorts i de 
återkommande projekten. Meet & Greet har blivit ett mässevenemang i samband med 
Fadderiet där man lockat fler studenter genom olika incitament. 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 där en stor del syftar till etableringen av olika sorters 
grupper istället för projekt, som Social Media Content Group, F.E.ST. TV, Market Research 
Group m.m. Genom skapandet av dessa olika grupper kan medlemmarna utföra 
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marknadsföringsrelaterade aktiviteter utan tidigare förkunskaper. Antalet workshops 
har även ökat för att utbilda utskottsmedlemmar och även andra medlemmar om 
möjligheterna inom marknadsföring och dess verktyg. 
 
Näringslivsutskottet 
Näringslivsutskottet har under verksamhetsåret 2017/2018 arrangerat återkommande 
evenemang och arbetat aktivt med professionalism gentemot såväl föreningens 
samarbetspartners som andra företag. Ett gott samarbete till andra utskott har också 
möjliggjort för Näringslivsutskottet att locka till sig nya medlemmar och ett fortsatt 
ökat engagemang har gått att återse. Inom utskottet har fokus legat på att skapa en 
välkomnande atmosfär, och mer informella evenemang har arrangerats för att skapa 
bättre gruppsammanhållning. Workshops inom bland annat CV och anställningsavtal 
har även arrangerats för utskottets medlemmar.  
 
Börsrummet 
Börsrummet har under verksamhetsåret fortsatt fungerat som ett forum för 
medlemmar med intresse för finans. Genom sina olika aktiviteter och evenemang har 
medlemmarna getts möjligheter att utveckla och dela med sig av sina kunskaper. 
Inom utskottet har de under verksamhetsåret utvecklat konceptet med sitt 
nyhetsbrev, samt introducerat en analysgrupp för att engagera fler medlemmar. Inom 
utskottet har Asset Management Group (AMG) förvaltat en investeringsportfölj i 
lärande syfte och uppvisat goda resultat. Under året har Börsrummet även fått besök 
av representanter från näringslivet för att bland annat få utbildning, inspiration och 
ökad kunskap.  
 
Internationella utskottet 
Det internationella utskottet har, till antalet medlemmar, varit ett av de största 
utskotten under verksamhetsåret och har skapat flertalet nya projekt. De största 
projekten har varit karriärsresorna European Career Tour, Silicon Valley och Venture 
Asia. Utöver dessa har utskottet välkomnat studenter under International Business 
Week och ett flertal mindre projekt har anordnats. Internationella utskottet har skapat 
nya mindre projekt och sociala evenemang för att integrera utbytesstudenter som 
enbart studerar på SBS under en termin. Under året har det identifierats en efterfrågan 
på karriärsevenemang och företagsbesök för internationella och icke-svenska talande 
studenter för att kunna skapa en brygga mellan studierna och arbetslivet. 
Planeringsfasen för en internationell karriärsdag har inletts och lämnats över till 
styrelsen 2018/2019. 
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Programutskottet 
Programutskottet har likt tidigare år fortsatt sprida den studentikosa andan inom 
Föreningen Ekonomerna genom deltagande i och arrangerande av olika evenemang. 
Utskottet har kontinuerligt bjudit in till pubar i Städet och fortsatt representerat 
Föreningen Ekonomerna gentemot andra klubbmästerier på olika fester, samt genom 
ett aktivt deltagande i Klubbmästarrådet. Utskottet har under året fortsatt arrangera 
de återkommande evenemangen Hjulmiddagen och Ångbåten. I delad regi med 
Eventutskottet anordnades även en Halloweensittning som blev väldigt lyckad.  
 
Eventutskottet 
Eventutskottet har under verksamhetsåret fortsatt arrangera återkommande 
evenemang och haft ett högt engagemang bland medlemmarna. Homecoming som 
hölls föregående verksamhetsår anordnades igen och blev en succé. Utskottet har 
lockat till sig många nya medlemmar och såväl utskottsordföranden som 
projektledare har arbetat hårt för att utveckla och förbättra utskottets projekt. 
Utskottet har fortsatt samarbetat med andra delar av Föreningen Ekonomerna för att 
bidra till en bra studiesocial miljö.  
 
Idrottsutskottet 
Idrottsutskottet har under året fokuserat på att fortsätta arrangera uppskattade 
projekt inom Föreningen Ekonomerna. Utskottet deltog även i Universitetsfejden 
(tidigare kallat P3-turneringen), samt arrangerat både innebandy-, och 
dodgeballturnering. Utöver detta anordnades även en skidresa och en surfresa. 
Utskottet har vuxit under året och fortsatt bidragit till Föreningen Ekonomernas 
studiesociala mål.  
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Mästerier 
 
Entreprenörsmästeriet 
Efter Entreprenörsmästeriets start år 2016, har mästeriet under verksamhetsåret 
2017/2018 fortsatt växa till såväl antalet medlemmar som antalet projekt. Då mästeriet 
tidigare saknat en fast struktur, upprättades en verksamhetsplan för att organisera 
verksamheten. Under året har många intressanta och drivna entreprenörer besökt 
Entreprenörsmästeriets möten och berättat om sina företag. Utfallet på både möten 
och evenemang har skiftat, men överlag verkar intresset för entreprenörskap ökat. 
Genom samarbete med andra entreprenörsföreningar och utskott på andra lärosäten, 
anordnades återigen projektet Create Squared och var uppskattat bland deltagande 
studenter, mentorer och sponsorer.  
 
Mastermästeriet 
Verksamhetsåret 2017/2018 har varit mastermästeriets första verksamhetsår. Eftersom 
det inte funnits ett Mastermästeri tidigare har mästeriet fokuserat på att marknadsföra 
sig mot masterstudenter på SBS för att få flera aktiva medlemmar, flera interna sociala 
event har också arrangerats för att locka flera medlemmar. Det största projektet som 
mästeriet har är Master Welcoming Weeks som arrangerades för första gången. 
Intresset för att ha ett Mastermästeri har varit stort och det har varit en uppskattad 
verksamhet bland masterstudenterna på SBS. Mästeriet har etablerat ett antal projekt 
som önskas bli återkommande för att skapa en bra stabil grund för att vidareutveckla 
mästeriet. 
 
Studentrådet 
I syfte att kunna effektivisera utbildningsbevakningen och satsa mer på att förbättra 
utbildningen på SBS togs ett beslut av styrelsen att separera den 
utbildningsbevakande verksamheten från utbildningsutskottet och bilda 
studentrådet. Formatet blev i form av ett mästeri men skiljer sig från ett vanligt mästeri 
då de inte har egna representanter i ledningsgruppen. Dess representation sker genom 
ordföranden i utbildningsutskottet. Under detta verksamhetsår har en satsning gjort 
för att lägga en grund och struktur för rådets verksamhet, rekrytera medlemmar samt 
börja arbeta strategiskt med utbildningsfrågor. Kontaktperson och ansvarig för 
mästeriet är föreningens vice ordförande. 
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Vilande utskott och mästerier 
SALDO och Spexet har under verksamhetsåret varit vilande utskott och förblir 
vilande i dagsläget. Likt tidigare års styrelse har en mindre diskussion förts kring om 
dessa utskott bör finnas kvar eller stängas ner, utan att någon vidare åtgärd tagits. 
Anledningen till att utskotten är vilande tros fortsatt vara att SALDO och Spexet lever 
kvar i traditionsbevarande syfte, dock fortsatt aktuellt syfte, och att de enkelt kan 
startas upp igen. Båda utskotten har gott om dokumentation som lever kvar. 
Detsamma gäller Kulturmästeriet som inte är ett utskott, och inkluderas därmed inte 
i föreningens stadgar. Vid intresse finns möjlighet att återuppta mästeriets 
verksamhet.  
 

Fristående projekt 
 
Ekonomernas Dagar 
Föreningen Ekonomernas arbetsmarknadsmässa Ekonomernas Dagar fortsätter att 
vara föreningens största näringslivsrelaterade projekt. 2018 års upplaga anordnades 
av projektledare Christian Cederlind Tovar och Emelie Nordlander, och engagerade 
fler än 100 av föreningens medlemmar. Inför mässdagen anordnades tre event där 
studenter erbjöds möjligheter till att förbereda sig inför kontaktsamtalen under 
mässan. Mässan hölls, likt tidigare år, i Stockholm Sports Center (tidigare 
Frescatihallen) och banketten på Berns Salonger med fortsatt firande på Café Opera. 
Trots att mässdagen präglades av en olycklig snöstorm var projektet i sin helhet lyckat 
med omkring 70 utställare och över 2000 nöjda besökare.  
 
Mottagningsverksamheten Fadderiet 
  
Fadderiet HT17 
Fadderiet HT17 med temat ‘Destination Unknown’ välkomnade cirka 900 studenter 
från samtliga kandidatprogram på SBS samt utbytesstudenter. Studenterna delades in 
i tio grupper varav fyra av dem var internationella och resterande med svensktalande 
studenter. De internationella grupperna utgjordes av utbytesstudenter och 
internationella program medan de svenska grupperna var indelade enligt det 
program studenterna gick. Uppdelningen fungerade bra och var studenterna hade 
möjlighet att lära känna andra studenter som studerar samma ämne. Integreringen 
mellan svenska och internationella studenterna skedde på sociala evenemang där alla 
hade möjlighet att träffas och umgås. Samtliga evenemang hölls på engelska. I helhet 
lyckades detta fadderi få många nya studenter att bli aktiva medlemmar i föreningen 
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genom att ha en bra blandning av olika typer av event med allt från företagsbesök till 
sittningar. 
 
Fadderiet VT18 
Fadderiet HT17 välkomnade ca 600 studenter från alla kandidatprogram på SBS samt 
utbytesstudenter med temat Disney. Grupperna var indelade på samma vis som 
föregående termin då det fungerat bra och fick positiv feedback. Fadderiet var lyckat 
och trots en något lägre deltagarmängd jämfört med tidigare. 

  



 
 

43 
 

ICKE-FRISTÅENDE PROJEKT 
 

IT-utskottets projekt 
 
DreamF.E.ST. 
DreamF.E.ST. är ett studiesocialt arrangemang vilket anordnas terminsvis. Syftet med 
arrangemanget är att möjliggöra nätverkande mellan föreningens medlemmar under 
en tv-spelskväll, och även för att locka nya medlemmar till utskottet. Under 
arrangemanget erbjuds medlemmar som delar intresset för tv-spel att delta i diverse 
turneringar. Under verksamhetsåret 2017/2018 anordnades båda eventen i Smedjan.  
 
F.E.ST. Radio 
F.E.ST. Radio är ett projekt som upprättades under verksamhetsåret 2017/2018. Syftet 
med projektet var att producera avsnitt där aktiva medlemmar samlades för att prata 
om föreningens verksamhet på ett avslappnat och underhållande sätt. Projektet har 
under året varit uppskattat och flertalet medlemmar har bjudits in för att delta.  
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Utbildningsutskottets projekt 
 
Speak-Up Week & Ballerina Award 
Speak-Up Week är ett informationsinsamlingsprojekt där projektgruppen, 
tillsammans med övriga utskottsmedlemmar, under en veckas tid får studenter att 
svara på en enkät om Stockholm Business School och Föreningen Ekonomerna. Under 
verksamhetsåret slogs projektet ihop med Ballerina Award. Ballerina Award är ett 
pris där studenterna på Stockholm Business School får nominera och rösta på den 
lärare som har varit bäst under läsåret. Tidigare har prisutdelningen varit i 
Wallenbergsalen men kommer under året hållas i samband med en av personalens 
torsdagsfika.  
 
Excel Course 
Under verksamhetsåret har Excel Course arrangerats 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 hölls 
eventet i Wallenbergsalen då eventet tidigare haft ett väldigt högt intresse från 
medlemmarna. Vi ser potential i att eventuellt hålla kursen på engelska i framtiden 
för att möta efterfrågan från föreningens internationella medlemmar. 
  

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.  
  

Digitalakademien 
Detta event har löpt över hela läsåret och har varit ett samarbete med Google och deras 
koncept som heter Digitalakademien. De deltagande medlemmarna fick gå en 
onlineutbildning i digital marknadsföring. Vid slutförandet erhöll deltagarna ett 
certifikat att de gått utbildningen. Under våren hölls ett tvådagarsevent på Googles 
kontor i Stockholm och var mycket lyckat. Förhoppningsvis finns möjligheter att göra 
liknande samarbeten med Google för att skapa fler utbildningskompletterande event. 
 
Discovery Africa Day 
Discovery Day Africa är ett nytt event som varit ett samarbete med den marockanska 
ambassaden. Under eventet kom representanter från ambassaden och berättade om 
hållbar utveckling och hur länder i Afrika arbetar med detta.   
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Marknadsföringsutskottets projekt 
 
Meet & Greet  
Ett event där studenter oavsett relation till Föreningen Ekonomerna får möjligheten 
att träffa representanter från föreningens utskott, mästerier, fristående projekt och 
styrelse. Studenter som går på Meet & Greet kommer förhoppningsvis får 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 Fadderiet, vilket har visat sig vara 
lyckat då man möter rätt målgrupp. Projektets form kan liknas vid en mässa 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 som detta år även finns i utskrift. 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 mästerierna, 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 blev tidningen färdigställd 
under sommaren för att delas till de nya studenter som börjar på SBS HT18.  
 
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 workshop 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 
medlemmar i föreningen. En projektgrupp underlättar utredningen av lämpliga 
föreläsare och professionella marknadsförare.  
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Marknadsundersökningsgruppen (Market Research Group)  
Föreningen Ekonomerna behöver 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.  
 
Social Media Content Group  
För att kunna engagera aktiva medlemmar i praktisk marknadsföring infördes denna 
grupp. Detta är en grupp som tillsätts på terminsbasis och som förser 
marknadsföringsansvarig med material att dela på sociala medier. Syftet är att öka 
närvaron på sociala medier och minska det operativa arbetet för 
marknadsföringsansvarig i styrelsen. Innehållet som produceras kan vara bilder med 
texter för Instagram eller längre intervjuer på Facebook för att främja och locka till 
olika projekt i föreningens verksamhet. 
 
F.E.ST. TV 
För att kunna tilltala det ökade intresset av videomarknadsföring startades en grupp 
som producerar innehåll till föreningens Youtube där medlemmar kan finna 
information och en insyn i föreningens verksamhet. Denna grupp marknadsför de 
olika event och projekt som tar plats men ger även utomstående en möjlighet att bilda 
intresse för medlemskap och för engagemang.  
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Näringslivsutskottets projekt 
 
Arbetsdagen  
Syftet med Arbetsdagen är att tillgodose såväl nya som mer erfarna ekonomistudenter 
vid institutionen möjligheten att komma i kontakt med företag. Under detta 
verksamhetsår hölls Arbetsdagen i Ljusgården och företag från olika branscher fanns 
på plats. Utfallet var positivt och såväl studenter som deltagande företag var nöjda. 
Inför kommande år kommer projektet fortsatt att sträva efter att arrangeras i 
september, och diskussioner om att inkludera fler företag som erbjuder 
arbetsmöjligheter till internationella studenter har hållits.   
  
London Banking Week 
London Banking Week är ett återkommande projekt inom Näringslivsutskottet som 
syftar till att skapa möjligheter för finansintresserade medlemmar att komma i kontakt 
med internationella finansföretag. Projektet var återigen mycket lyckat och såväl 
deltagande studenter som företag var nöjda med utfallet. 
 
Sustainability Day  
Sustainability Day är ett projekt som anordnats tidigare år och som återigen hölls 
under verksamhetsåret 2017/2018. Bakgrunden till projektet är att skapa en större 
medvetenhet för hållbarhet och CSR bland studenter vid Stockholms Universitet. Till 
följd av att utbildningen vid SBS numera fokuserar betydligt mer på hållbarhet, blev 
projektet till viss del sponsrat av institutionen. Utöver SBS deltagande, innefattar 
projektet relevanta gästföreläsare, paneldebatter, workshops och mingel.     
     
Karriärsvalet  
Syftet med Karriärsvalet är att hjälpa studenter att välja inriktning bland sina studier. 
Inriktningarna som studenterna har att välja bland är finansiering, marknadsföring, 
redovisning, ekonomistyrning och management. Ambitionen har därför varit att ha 
ett företag per inriktning, så att studenterna kan få en tydlig bild av hur de kan se ut i 
praktiken. Karriärsvalet anordnades två gånger under verksamhetsåret (en gång per 
termin).      
     
Internal Management Events 
Bakgrunden med Internal Management Events var att erbjuda mindre, exklusiva 
evenemang inom området för främst Näringslivsutskottets medlemmar. Syftet med 
detta var att skapa ett större fokus på management-relaterade företag, då detta inte 
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återsetts i särskilt stor grad inom Föreningen Ekonomerna tidigare. Förhoppningen 
var att skapa återkommande evenemang, något som inte hände. Istället hölls två 
evenemang, där båda hade lyckade utfall.  
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Börsrummets projekt 
 
Weekly Market Flash 
Weekly Market Flash är ett nyhetsbrev för finansintresserade studenter, och har under 
verksamhetsåret varit en succé. Totalt 27 unika nyhetsbrev (i genomsnitt 3 nyhetsbrev 
i månaden) har skickats till projektets 142 prenumeranter under perioden september 
2017 till maj 2018.  
 
Asset Management Group 
Asset Management Group har under verksamhetsåret fortsatt varit ett projekt under 
Börsrummet. Syftet med projektet är att tillgodose finansintresserade studenter 
möjligheten att lära sig mer om förvaltning och investeringar. Projektgruppen har 
därför under året förvaltat Föreningen Ekonomernas kapitalinsats på börsen, och 
värdet på portföljen är i dagsläget omkring 100 000 kr. Förvaltningen av dessa pengar 
har skett i enlighet med Föreningen Ekonomernas riktlinjer för detta. Målet har under 
året varit att slå index utifrån hållbara investeringsstrategier - något som 
projektgruppen lyckats väl med. Alla köp-, och säljtransaktioner har skett med hjälp 
av underlag och bolagsanalyser som medlemmar i utskottet bidragit med.  
 
Analysis Team 
Analysis Team startade som ett projekt med syftet att bistå AMG med analyser och 
underlag för investeringar. Till en början var utfallet mycket lyckat, men med tiden 
började kvalitén på analyserna försämras, vilket ledde till att projektet lades ner. 
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Internationella utskottets projekt 
 
European Career Tour 
European Career Tour är en karriärsresa där medlemmar årligen erbjuds möjligheten 
att besöka en europeisk storstad för att få insikt i hur man kan göra karriär utomlands 
efter studierna. Resan anordnades i november 2017 och destinationen var Milano. 
Under resan gjordes ett flertal företagsbesök samt att resenärerna fick möta studenter 
från det italienska toppuniversitet Bocconi. 
  
Silicon Valley 
Silicon Valley är en karriärsresa i Silicon Valley i USA för att få insikt i hur olika Tech-
bolag arbetar och hur man kan skapa en karriär i USA efter studierna. Resan 
anordnades i september 2017. Under resan gjordes ett flertal företagsbesök till bland 
annat LinkedIn, Mozilla, Tesla med flera. Resenärerna besökte även Googles kontor 
för en företagsrunda och träffade studenter från toppuniversitet Stanford University. 
  
Venture Asia 
Venture Asia är ett projekt som fokuserar på att introducera hur en karriär i Asien kan 
se ut och hur man som student i Sverige kan göra karriär i Asien. Tidigare år har 
projektet anordnas i Stockholm med flera olika föreläsningar och företagsbesök men 
under verksamhetsåret 2017/2018 åkte projektet till Asien för första gången. 
Destinationen blev storstaden Hong Kong och resan anordnades i maj 2018. Under 
resan gjordes ett flertal företagsbesök till bland annat SEB, LinkedIn, med flera. 
Resenärerna träffade även studenter från Hong Kong City University och såg 
sevärdheter i Hong Kong. 
  
Global Music Industry 
Projektet välkomnade ett flertal företagsrepresentanter från stora musikbolag som 
bland annat Universal och Sony. Företagsrepresentanterna hade föreläsningar och 
paneldiskussioner om hur man kommer in i musikbranschen och hur det är att arbeta 
där. 
  
International Business Week 
International Business Week är ett projekt som välkomnar cirka 20 studenter från 
partneruniversitet runt om i världen till Stockholm. Syftet med projektet är att 
introducera den svenska kulturen, studentlivet och framtida arbetsmöjligheter i 
Stockholm. Utöver projektgruppen är det 20 faddrar som tar hand om studenterna 
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som gör utbytet. Under veckan arrangeras ett flertal olika evenemang som 
företagsbesök, sittningar, pub-kvällar och kulturupplevelser. International Business 
Week samarbetade under verksamhetsåret 2017/2018 med Global Teaching Week där 
ett tiotal lärare runt om världen föreläser på SBS. Global Teaching Week arrangeras 
av Office of International Affairs på SBS. 
  
F.E.ST. FICA 
F.E.ST. FICA är ett mindre projekt som startades under verksamhetsåret 2017/2018. 
Syftet med projektet är att träffa nya och gamla aktiva medlemmar inom 
Internationella utskottet genom att arrangera kulturella middagar. Middagarna 
arrangeras med olika länders temamiddagar antingen i föreningslokaler eller på 
restauranger i Stockholm stad. 
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Programutskottets projekt 
 
PrUkryss 
Likt tidigare år anordnades en kryssning på höstterminen 2017 där alla Föreningen 
Ekonomernas medlemmar var välkomna att delta. På båten anordnades aktiviteter 
som alla kunde delta i. Under vårterminen 2018 skulle ytterligare en PrUkryss 
anordnas, men tvingades att ställas in på grund av ett för lågt antal deltagare.  
 

Halloweensittning 
Detta var en större sittning i Smedjan som anordnades tillsammans med 
Eventutskottet.   
  

Gamlingpub 
Denna pub anordnades exklusivt i Städet för aktiva och gamla PrUare. Bakgrunden 
till detta var för att bevara historia och kunskap inom utskottet. Det syftade även till 
att skapa nya kontakter och få höra samt dela med sig av roliga historier. 
 

Ångbåten/Hjulmiddagen 
Dessa evenemang anordnades i vanlig ordning av Programutskottet i slutet av varje 
termin och blev succé. 
  

Mästeripub 
Mästeripuben är en stor pub som riktar sig från Föreningen Ekonomerna gentemot 
andra föreningars programutskott. Denna pub brukar ofta bli stor och rolig då 
medlemmarna i utskotten ges möjligheten att utbyta kunskap och traditioner. 
  

Marskalksittning 
Marsalksittningen är en sittning som har samma målgrupp som Mästeripuben. Denna 
anordnas en gång per år. 
  

Valborgspubrundan 
Valborgspubrundan är en pubrunda där omkring 20 studentpubar i Stockholm håller 
öppet under dagen. Över 1000 deltagare skapar en rolig atmosfär under dagen, och 
PrU höll förstås Städet öppet för föranmälda gäster. 
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Eventutskottets projekt  

F.E.ST. Feat 
F.E.ST. featuring har under verksamhetsåret 2017/2018 fortsatt varit Föreningen 
Ekonomernas eget klubbinitiativ med syfte att gästa några av Stockholms hetaste 
nattklubbar. Under året har ett antal evenemanganordnats till förmån för Föreningen 
Ekonomernas medlemmar. F.E.ST. featuring har varit ett mycket populärt och 
framgångsrikt projekt sedan starten 2007. Projektet har bland annat gästat klubbar så 
som F12, Café Opera, Solidaritet, Sturecompagniet med flera. 
 
Homecoming 
Homecoming hölls under hösten 2016/2017 och anordnades i liknande regi under 
verksamhetsåret 2017/2018. Evenemanget resulterade i 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. Detta blev ett lyckat event som stärkte 
sammanhållningen mellan befintliga medlemmar och uppskattades starkt eftersom 
att de efterkommande månaderna främst fokuserar på de nya studenterna i och med 
välkomstprogrammet. 
 
Buss till Gräddgasquen 
Likt tidigare år arrangerades en mindre händelse för de studenter som köpte biljett till 
sittningen Gräddgasquen i Uppsala. Syftet med detta evenemang är dels att se till att 
alla studenter tar sig fram och tillbaka säkert, samt att få en rolig start på kvällen 
tillsammans. Lekar och musik planerades, och bussturen blev som tidigare år en riktig 
succé. 
 
Halloweensittning 
Likt tidigare år arrangerades en Halloweensittning för Föreningen Ekonomernas 
medlemmar. Konceptet uppskattades och det blev en lyckad kväll. Evenemanget 
anordnades tillsammans med Programutskottet.  
 
Aktivakvällen och Aktivadagen 
Aktiva kvällen är ett evenemang som anordnas för att visa uppskattning till 
Föreningen Ekonomernas medlemmar som engagerar sig i utskott, mästerier och 
projekt. Detta anordnas i slutet av varje termin och skapar möjlighet för medlemmarna 
att lära känna varandra och bredda sitt sociala nätverk. Under evenemangen har 
mingel, tilltugg, tävlingar och presentationer hållits.  
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Fashion F.E.ST. 
Detta projekt kallades tidigare 24SEVEN Fashion Show, men döptes under 
verksamhetsåret 2017/2018 om till Fashion F.E.ST. Projektet är en modevisning som 
erbjuder föreningens medlemmar ett spännande, annorlunda och roligt evenemang. 
Detta ha visat sig vara ett populärt evenemang bland både studenter och sponsorer. 
Likt tidigare år arrangerades projektet på Café Opera. 
 
Spring Ball 
Spring Ball anordnades 2016 på Sankt Göransterassen och blev en stor succé. Året 
därpå gjordes en större satsning för att göra Spring Ball till ett årligt evenemang och 
arrangerades på Scandic Hasselbacken. Efter 2016 och 2017 års succé lades ytterligare 
resurser på detta evenemang, och projektet anordnades återigen på Hasselbacken. 
Detta har blivit ett signum för Föreningen Ekonomerna och såväl medlemmar som 
externa gäster från vänföreningar var imponerade.  
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Idrottsutskottets projekt 
 
Surf trip 
Under de senaste åren har Idrottsutskottet anordnat en surfresa i slutet av sommaren. 
Under surfresan som anordnades under hösten 2017 besökte ett tjugotal medlemmar 
i föreningen Portugal, en resa som var mycket uppskattad bland de deltagande.  
 
Universitetsfejden 
Universitetsfejden (tidigare kallat P3-turneringen) är en fotbollsturnering där 
Uppsalaekonomerna agerar värd. Under verksamhetsåret deltog föreningen med 
både ett damlag och ett herrlag på omkring 10 personer i respektive lag. Under 
turneringen gavs föreningen möjlighet att umgås med andra studentföreningar och 
kårer. Turneringen avslutades med en sittning och var mycket uppskattat bland de 
deltagande. 
 
Ski trip 
Varje år arrangerar Idrottsutskottet en skidresa till olika destinationer i Alperna. 
Resan genomfördes i Val Thorens i början av vårterminen 2018 och var mycket lyckad. 
 
Super Bowl pub 
Detta arrangemang anordnas i samband med Super Bowl och finns till för medlemmar 
med ett intresse för amerikansk fotboll. Under året anordnades detta event i Städet 
där ett antal medlemmar samlades för att se på finalen i NFL. Under evenemanget 
stod PrU i baren och det bjöds på mindre tilltugg.  
 
Dodgeballturnering 
Dogdeballturneringen anordnades för första gången i maj 2017 och anordnades 
återigen under verksamhetsåret 2017/2018. Projektet skapades för att främja ett utbyte 
mellan andra studentföreningar i Sverige, primärt i Stockholm och Uppsala. I årets 
upplaga deltog flertalet studentföreningar och avslutade med en sittning i Smedjan.  
 
Champs of Campus 
Champs of Campus är en campusgemensam fotbollsturnering där 
Samhällsvetenskapliga föreningen agerar huvudarrangör. Årets upplaga gick av 
stapeln i maj 2018 på gräsplanen utanför Aula Magna och var den tredje upplagan av 
detta evenemang. Föreningen hade representanter i såväl planeringsarbetet som i 
turneringen som var mycket uppskattad bland de deltagande.   
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Entreprenörsmästeriets projekt 
 
Create Squared 
Create Squared är ett projekt som anordnas tillsammans med andra 
entreprenörsföreningar i Stockholm. Projektet är ett tre dagars långt 
entreprenörsskapsmaraton som hålls på Norrsken House i Stockholm med studenter 
från hela landet. Alla deltagande studenter delas in i lag och ska därefter tillsammans 
jobba på en hållbar affärsidé. Projektet avslutas sista kvällen med att alla lag pitchar 
sina idéer för en jury och en vinnare presenteras. 
 
Projektet arrangerades för andra året i rad och Nordea sponsrade evenemanget i år 
igen. Norrsken sponsrade med lokal, och under evenemanget deltog både föreläsare 
och mentorer.  
 
Innan Create Squared, anordnades ett pre-event på Sup46 där representanter från 
Nordea och FN höll föreläsningar inom ämnet hållbarhet. Andra entreprenörer och 
inspiratörer var även på plats och eventet var mycket lyckat.  
 

Inspirationsföreläsningar 
Under året har Entreprenörsmästeriet arbetat aktivt med att skapa mervärde till sina 
medlemmar genom att bjuda in flera entreprenörer till sina mästerimöten. Detta har 
gjort att varje möte har känts som ett event, eftersom att medlemmarna getts 
möjligheten att ställa frågor om entreprenörskap, företagande och fått hjälpsamma råd 
om hur man kan komma igång själv.  
 
Inspirationskväll 
Verksamhetsåret inleddes med en inspirationskväll i Wallenbergsalen där två 
entreprenörer bjöds in och pratade om sina företag. Då detta var mästeriets första 
projekt och marknadsföringen kom ut relativt sent, blev utfallet inte som mästeriet 
hade hoppats. Dock var föreläsarna mycket inspirerande och de deltagare som var där 
var nöjda.  
 
Human Centered Design Workshop 
Tillsammans med det internationella utskottet anordnades en workshop som 
handlade om Design Thinking och dess metod för kreativ problemlösning. I 
workshopen fick medlemmarna lära sig hur man på ett innovativt sätt kan arbeta med 
bland annat affärsutveckling och marknadsföring.  
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Entreprenörskap på Ekonomernas Dagar 
Tillsammans med Ekonomernas Dagar arrangerade Entreprenörsmästeriet ett pre-
event. Evenemanget bestod av en workshop och Q&A med företaget Natural Cycles 
på Stockholm School of Entrepreneurship.  
 
Entrepreneur Tour 
Entrepreneur Tour är ett projekt som syftar till att ge medlemmar möjligheten att se 
hur startup-kulturen i Stockholm ser ut. Under en heldag besökte projektgruppen och 
deltagande studenter fem olika start-ups - en mycket inspirerande dag och ett lyckat 
utfall på projektet.  
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Mastermästeriets projekt 

Master Welcoming Weeks 
Master Welcoming Weeks anordnades för första gången hösten 2017. Tidigare har 
masterstudenter blivit välkomnade i Fadderiet tillsammans med alla andra studenter, 
men efter tidigare utredningar har masterstudenter efterfrågat ett eget 
välkomstprogram som är mer anpassat för dem. Marknadsföringen av 
välkomstprogrammet var en utmaning då det var ett nytt projekt och eftersom många 
studenter inte visste om att denna typ av inspark ordnas även för masterstudenter. 
Trots relativ låg deltagarmängd på ett antal evenemang var programmet väldigt 
uppskattat bland de nya studenterna och fick positiv feedback. Evenemang som 
företagsbesök och mingelevent var mest uppskattat av masterstudenterna. 
Vidareutveckling av programmet har överlämnats till styrelsen 2018/2019 för att i 
framtiden kunna motsvara den efterfrågan som masterstudenterna har för att kunna 
få fler masterstudenter att bli aktiva medlemmar i föreningen. 
 
Graduation Gala 
Graduation Gala anordnades i syfte att tacka av alla masterstudenter som tagit 
examen och varit aktiva medlemmar i Föreningen Ekonomerna under sin studietid. 
Restaurang Kräftan fungerade som festlokal och var av bra storlek för denna typ av 
evenemang. Då Mastermästeriet är ett nytt mästeri för verksamhetsåret 2017/2018 har 
de masterstudenter som tog examen under våren 2018 inte haft möjlighet att vara 
medlemmar i mästeriet under hela sin studietid. Detta medförde utmaningar i att nå 
masterstudenterna med marknadsföring och försvårade därmed försäljningen av 
biljetter. Trots dessa svårigheter blev arrangemanget lyckad med cirka 100 
examinerade masterstudenter deltagande.  

 
 


