
 

VERKSAMHETSPLAN – STYRELSEN 2018/2019 
 
SYFTE 
Styrelsen handhar ledningen av Föreningen Ekonomerna och är föreningens högsta 
beslutande organ mellan föreningsmötena. Styrelsen ansvarar för Föreningen 
Ekonomernas långsiktiga verksamhet och skall därtill verka efter de stadgar som 
åligger styrelsen. 
  
Styrelsen bör arbeta för att Föreningen Ekonomerna tillgodoser dess ändamål enligt 
stadgan § 2 genom strategiskt arbete med fokus på studentnytta för föreningens 
medlemmar. 
  
GENERELLA MÅL 
 
Studentnytta 
Föreningen Ekonomerna definierar studentnytta utifrån tre pelare: utbildning, 
näringsliv samt studiesocialt. Dessa tre översätts till de tre huvudprodukter, vilka 
Föreningen Ekonomerna erbjuder sina medlemmar: ett ökat studentinflytande, ökad 
anställningsbarhet och en naturlig mötesplats. 
  
Studentnytta bör även fortsättningsvis vara det ledord som står i fokus och ligga till 
grund för de beslut som fattas inom organisationen. Styrelsen bör genom detta 
underlätta och förbättra möjligheterna till engagemang inom Föreningen. Vidare 
åligger det styrelsen att kommunicera denna värdering i organisationen. 
  
Samarbeten 
Föreningen Ekonomerna samarbetar med flera olika aktörer, däribland Stockholm 
Business School (SBS), näringslivet, samarbetspartners samt andra studentföreningar 
och kårer. Styrelsen ska verka för att upprätthålla dessa relationer för att dels skapa 
studentnytta och även för att skapa mervärde för SBS samt övriga samarbetspartners. 
Vidare bör styrelsen sträva efter att bredda samarbetet med nya aktörer, både för att 
öka studentnyttan för förenings befintliga medlemmar men också att attrahera nya.  
 
SBS 
Relationen med SBS är av yttersta vikt för Föreningen Ekonomerna och dess 
verksamhet. Styrelsen bör därför fortsatt upprätthålla en god relation samt se över hur 
samarbetet kan förbättras ytterligare. I och med bytet av Inspector rekommenderas 
styrelsen även se över hur denna relation kan utvecklas. Idag finns flertalet forum där 
representanter från SBS och föreningen möts; Rådet, Institutionsstyrelsen och 
Utbildningsnämnden. Rådet ger möjlighet för föreningen att tillsammans med SBS 
samverka för en förbättrad studietid. Institutionsstyrelsen är det högst beslutande 
organet på SBS vilket ger föreningen möjlighet att bidra med  
  



 

 
ett studentperspektiv i de beslut som fattas. Utbildningsnämnden är det organ som 
fattar beslut gällande utbildningen på SBS. 
 
Näringslivet 
Föreningen Ekonomerna har samarbetspartners från näringslivet som är betydande 
för föreningen. Utöver den finansiella säkerhet våra samarbetspartners ger oss, får 
många studenter även möjligheten att komma i kontakt med framtida arbetsgivare. 
Styrelsen bör därför upprätthålla en god relation med dessa, samt utvärdera hur dessa 
samarbeten kan bli bättre. 
 
Externa samarbeten 
Föreningen Ekonomerna deltar även i samarbeten med andra studentföreningar och 
kårer, bland annat genom Campusrådet och U9-nätverket. Campusrådet verkar för en 
god relation mellan Föreningen Ekonomerna, övriga fakultetsföreningar på campus 
samt Stockholms Universitets Studentkår. Samarbetet är viktigt för att skapa god 
stämning i Kräftriket och på Frescati. Föreningen är även en av deltagarna i U9-
nätverket, där Sveriges nio största studentorganisationer för ekonomistudenter 
sammanträder under fyra årliga konferenser. Det är, förutom ett forum för att bygga 
relationer, även en möjlighet för föreningen att lära av andra studentorganisationer, 
och på så sätt utvecklas. U9-nätverket har även grenat ut i att andra delar av 
föreningarna träffas genom exempelvis I-forum där internationellt ansvariga möts. Ett 
utökat samarbete är eftersträvansvärt då det främjar kunskapsutbyte, och i 
förlängningen skapar mervärde för föreningens medlemmar. 
 
Styrning 
Föreningen Ekonomerna bör styras på ett sådant sätt att nyttan, samhörigheten och 
glädjen i att vara en del av föreningen tas till vara på. Vidare bör styrelsen välkomna 
och ge utrymme för nya idéer och förslag som är i enlighet med föreningens ändamål. 
För att säkerställa att föreningens ändamål och syfte är tydligt för föreningens 
medlemmar, bör styrelsen en gång per termin kalla till ett Aktivamöte. På mötet bör 
föreningens ändamål, organisationsstruktur samt strategiska mål presenteras. Utöver 
detta bör Aktivamötet vara ett forum för utvärdering samt möjliggöra utbyte mellan 
föreningens aktiva medlemmar. 
 
SPECIFIKA MÅL 
 
Kunskapsbevaring 
Under det andra ordinarie föreningsmötet verksamhetsåret 2016/2017 beslutades det 
att ändra mandatperioden för föreningens utskottsordförande i syfte att bevara 
kunskap inom respektive utskott. Styrelsen 2017/2018 har under verksamhetsåret 
implementerat denna förändring samt utvärderat dess utfall. För att säkerställa den 
kunskapsbevaring förändringen avsåg bidra till, rekommenderas styrelsen 2018/2019  
 



 

 
fortsätta implementerings- och utvärderingsarbetet gällande den nya mandatperioden 
för föreningens utskottsordförande.  
 
Nya föreningslokaler 
Under våren 2018 kommer föreningen flytta från Hus 3 till Hus 1 i Kräftriket. 
Anledningen till flytten grundar sig i felbedömningar av den planerade 
verksamhetsytan på nya Campus Albano, dit det var tänkt att föreningen skulle flytta 
hösten 2021. Den yta som initialt var allokerad till Föreningen Ekonomerna på 
Campus Albano var för liten för att kunna bedriva föreningens verksamhet. Detta 
resulterade i att föreningen istället får ta över hus 1 i Kräftriket till sommaren. Med 
anledning av flytten rekommenderas styrelsen 2018/2019 att se till att de nya 
föreningslokalerna optimeras enligt föreningens verksamhet och behov. Fokus bör 
även riktas mot en bibehållen synlighet med hänsyn till det faktum att föreningen inte 
längre kommer att husera i samma byggnad som institutionen. Vidare 
rekommenderas styrelsen se över möjligheten till större sittningslokaler.  
  
Campus Albano 2021 
Enligt rektorsbeslut ska SBS flytta från lokalerna i Kräftriket till Campus Albano under 
hösten 2021. Detta innebär att institutionen kommer att dela lokaler med andra 
institutioner, likt på Campus Frescati. Planeringen för Campus Albano är pågående 
varför det är därför viktigt att studentperspektivet finns representerat, och även att 
föreningen har möjlighet till representation på Campus Albano. Styrelsen 2018/2019 
rekommenderas därför delta aktivt i de referensgrupper som finns tillgängliga för att 
säkerställa att föreningens behov, i form av representation och sittningslokal, samt 
studenternas behov, i form av lärandemiljöer och studieplatser, blir uppfyllda. 
 
Ekonomi  
Skattmästeriet 2018/2019 rekommenderas att fortsatt utveckla och förenkla de dagliga 
rutinerna för ytterligare effektivisering. En rekommendation till hur detta kan 
genomföras är via ökad digitalisering. Digitalisering bör inte enbart undersökas i 
skattmästeriet, utan av styrelsen som helhet och i föreningen i stort. Vidare bör 
skattmästeriet se över den långsiktiga ekonomiska överlevnaden, genom att 
undersöka alternativa långsiktiga intäktsmöjligheter. Detta kan bland annat göras i 
samråd med näringslivsansvarig och de rekommendationer som ges gällande 
näringslivssamarbeten. 
 
Skattmästeriet bör även undersöka vilka ekonomiska följder en en eventuell kårstatus 
skulle medföra föreningen. Vidare rekommenderas skattmästeriet se över möjligheter 
till att avlasta skattmästeriet i det operativa arbetet för att frigöra tid till mer strategiskt 
arbete. Styrelsen 2018/2019 rekommenderas även att fortsätta arbetet mot en mer 
ekonomiskt decentraliserad förening genom att undersöka möjligheter till att delegera 
ut ett större ekonomiskt ansvar till förtroendevalda inom föreningen. 
 



 

Decentralisering 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har styrelsen uppfattat att vissa interna processer 
kan upplevas långdragna. För att möjliggöra tillväxt i föreningen rekommenderas 
styrelsen 2018/2019 att se över möjligheterna till ytterligare decentralisering och 
effektivisering vad gäller de processer som ingår i projektskapandet.  
 
Internkommunikation  
Under verksamhetsåret 2017/2018 har styrelsen upplevt viss variation i användandet 
av de kommunikationskanaler som används inom föreningen. För att säkerställa 
effektiv internkommunikation rekommenderas styrelsen 2018/2019 att se över de olika 
kommunikationskanaler som används, samt utvärdera dessa. Vidare bör styrelsen 
2018/2019 fokusera på ökad kommunikationsfrekvens inom föreningens olika delar 
samt se över möjligheter till eventuella feedbacksystem.  
 
Kårstatus 
Sedan kårstatusutredningen initierades av styrelsen 2015/2016, har utredningen 
fortlöpt. Under våren 2018 beslutade styrelsen 2017/2018 att lägga fram en proposition 
på det tredje ordinarie föreningsmötet gällande en ansökan om kårstatus för SBS för 
perioden 2019–2022. Styrelsen 2018/2019 rekommenderas därför fortsätta 
förberedelserna för en eventuell kårstatus under verksamhetsåret. Detta innebär att 
utreda eventuella strukturella förändringar i utbildningsbevakningen, likväl som 
föreningens övergripande struktur. Styrelsen rekommenderas även undersöka 
behovet av eventuella del- och heltidsarvoderingar. Vidare rekommenderas styrelsen 
2018/2019, i syfte av att ge föreningen de bästa förutsättningarna att bli tilldelad 
kårstatus, fortsätta arbetet med att öka medlemskvoten både kortsiktigt, men även 
långsiktigt. 
 
Mottagningsverksamhet  
I samband med flytten kommer möjligheten att nyttja café Arom som publokal 
sannolikt upphöra. Vidare kommer SBS till våren 2019 att anordna en gemensam 
introduktionsdag för samtliga nya studenter i Aula Magna. I och med de förändrade 
förutsättningarna rekommenderas styrelsen 2018/2018 se över alternativa upplägg för 
välkomstprogrammen.  
 
Styrelsen 2017/2018 har, enligt rekommendation från styrelsen 2016/2017, fortsatt 
arbetet med en gemensam mottagningsverksamhet för internationella och svenska 
studenter. Under verksamhetsåret har emfas legat på utvärdering av hur grupperna 
bör delas in för att dels integrera svenska och internationella studenter, men även för 
att underlätta schemaläggningen av projektens aktiviteter. Då styrelsen 2017/2018 
upplevt att den gemensamma mottagningsverksamheten varit gynnsam, 
rekommenderas efterträdande styrelse att fortsatt ha ett sammanslaget 
välkomstprogram som inkluderar både svenska och internationella 
kandidatstudenter.  
 



 

Föreningen har under en tid upplevt en utmaning i att locka masterstudenter till 
engagemang. En utredning som gjordes av styrelsen 2016/2017 visade på önskemål 
om ett annat upplägg på välkomstverksamheten. Styrelsen 2016/2017 beslutade därför 
att upprätta ett nytt mästeri, Masters Club, och att under detta införa ett nytt 
välkomstprogram för masterstudenter; Master Welcoming Weeks (MWW). Styrelsen 
har under verksamhetsåret 2017/2018 implementerat denna förändring och anordnade 
under hösten 2017 den första upplagan av MWW. Det nya välkomstprogrammet var i 
sin helhet lyckat varför styrelsen 2018/2019 rekommenderas fortsätta med 
välkomstprogrammet för masterstudenter, samt se över områden som kan förbättras.   
 
IT 
Styrelsen 2017/2018 har under året utrett möjligheter till att öka trafiken till 
föreningens hemsida. Styrelsen 2018/2019 rekommenderas fortsätta denna utredning 
samt säkerställa att hemsidan optimeras efter föreningens behov. Under 
verksamhetsåret 2017/2018 har styrelsen arbetat på att förbättra 
medlemskapssystemet, ett arbete styrelsen 2018/2019 rekommenderas fortsätta. 
  
Synlighet 
Att synas på campus och digitala plattformar är en viktig aspekt i skapande av 
varumärkeskännedom hos studenterna på SBS. Genom att skapa 
varumärkeskännedom syftar vi till att bli top-of-mind och genom ett starkt varumärke 
locka studenter att bli medlemmar. Det digitala klimatet förändras ständigt och det 
finns ett stort värde i att synas på campus både digitalt, men även fysiskt. Styrelsen 
2018/2019 rekommenderas därmed att fortsätta arbeta med synligheten för föreningen 
samt se över alternativa kanaler för detta.  
 
Samarbeten med näringslivet  
Under verksamhetsåret 2017/2018 har Föreningen Ekonomerna haft åtta officiella 
samarbetspartners där olika aktiviteter, såsom projekt, evenemang och 
marknadsföringsinsatser har genomförts. Utöver dessa har föreningen även 
samarbetat med flertalet andra aktörer inom näringslivet, utan att ingå partneravtal. 
Dessa samarbeten har bland annat kunnat röra sig om deltagande i projekt, 
evenemang eller endast marknadsföring via föreningens kanaler. Under året har 
föreningen även lyckats öka försäljningen av marknadsföring, främst via hemsidans 
jobbforum. Styrelsen 2018/2019 rekommenderas att fortsatt investera i befintliga 
partnerrelationer, men även att se in i andra typen av samarbeten som inte 
nödvändigtvis behöver omfattas av partneravtal. Det rekommenderas vidare att 
fortsätta undersöka om fler områden kan generera långsiktiga intäkter till föreningen. 
 
  



 

 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Med hänsyn till den ikraftträdande dataskyddsförordningen (GDPR) rekommenderas 
styrelsen 2018/2019 att säkerställa att samtliga delar av verksamheten är anpassade 
enligt den nya reformen.  
 


