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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret
Styrelsen för Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet,
organisationsnummer 802011-9981, avger härmed sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 1 juli 2019 - 30 juli 2020.

Allmänt om verksamheten
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är en religiöst och partipolitiskt
obunden ideell förening för studenter vid Stockholms universitet. Föreningen
Ekonomerna grundades 1965 och har i dagsläget omkring 1800 medlemmar varav
cirka 200 av dessa varje termin är involverade i olika projekt och utskott. Föreningen
Ekonomerna har till ändamål:
-

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

Utöver det är Föreningen Ekonomernas syfte:
-

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

-

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

Föreningens år i korthet
Kårstatus och medlemskapsrevidering
Med start 2015 genomfördes en kårstatusutredning med syfte att utreda effekter,
möjligheter och eventuella förändringar om Föreningen Ekonomerna skulle erhålla
studentkårstatus, istället för att som för tillfället existera som en fakultetsförening.
Utredningen presenteras vid föreningsmöte #3 17/18 och Föreningsmötet beslutade
att Föreningen Ekonomerna skulle ansöka om kårstatus för perioden 2019-2022.
Under verksamhetsåret 18/19 skickades en sådan ansökan in, som avslogs av
Universitetsstyrelsen under samma verksamhetsåret, med anledning av att

Stockholms Universitets Studentkår hade en större medlemsbas bland studenter vid
Stockholm Business School, i jämförelse med Föreningen Ekonomerna.
Vid starten av mandatperioden 19/20 överlämnades en utvärdering av
kårstatusansökan samt förslag på fortsatt utvärdering. Vid styrelsemöte #3
presenterades ett förslag att revidera medlemskapsalternativen inom Föreningen.
Beslutet togs att inte längre erbjuda de medlemsformer som existerade då och börja
erbjuda fyra nya typer av medlemskap: Kandidatmedlemskap, Mastermedlemskap,
Utbytesmedlemskap samt Stödmedlemskap, som överensstämmer med det
tidsspann de olika programformerna varar, till ett och samma pris, för att minska
antalet medlemmar som inte förnyar medlemskap efter den första terminen. Vid
föreningsmöte #1 19/20 lade styrelsen fram en proposition om att ännu en gång söka
kårstatus inför perioden 2022-2025, vilket antogs av föreningsmötet.

55-årsjubileum
Föreningen Ekonomerna grundades 1965 och firade därav 55-årsjubileum under
2020. Enligt de budgetar som fastställts under de 4 föregående verksamhetsår har
Föreningen Ekonomerna lagt undan SEK 50,000 per år för att spendera på ett
jubileumsfirande. Under höstterminen 2019 bildades en projektgrupp för att anordna
detta projekt istället för den annars traditionsenliga Spring Ball. Det beställdes även
in särskilda jubileumspris. Firandet kom att ställas in i samband med utbrottet av
Covid-19 pandemin.

Pandemi
Den 13:e mars 2021 tillämpade ordförande Alexander Riese Föreningen
Ekonomernas Kris- och katastrofplan för att tillkalla en central ledningsgrupp (CLG)
för att ta beslut kring föreningens verksamhet med anledning av
Covid-19-pandemin. Under mötet beslutades det att Föreningens lokaler skulle
stängas ner under en tvåveckorsperiod samt att alla projekt under denna period
skulle skjutas upp. Efterföljande vecka aktiverades även SBS krisgrupp, där
föreningens ordförande inkluderades.
Restriktionerna förlängdes efter diskussion under styrelsemöte #24 och det
fastställdes att samtliga möten ska hållas digitalt inom ramen för Föreningens
verksamhet, samt att Föreningens lokaler endast ska vara öppna för nödvändig

verksamhet. Dessa restriktioner varade verksamhetsåret ut och lämnades över till
efterträdande styrelse. Det resulterande i flera inställda projekt, bland annat 55-års
jubileumsfirandet samt tvingade Föreningsmöte #2 och #3, samt stora delar av
överlämningen till efterträdande styrelse att ske digitalt. Flera projekt för
höstterminen 2020 planerades att genomföras digitalt på grund av det osäkra läget,
bland annat Fadderiet.

STYRELSEN
Under verksamhetsåret 2019/2020 har 33 protokollförda styrelsemöten genomförts,
varav samtliga från och med styrelsemöte #24 hölls digitalt, med undantag för
styrelsemöte #33 som hölls fysiskt. Utöver dessa har styrelsen genomfört
diskussionsmöten och workshops för att fördjupa sig i strategiska projekt.
Verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte genomfördes den 15 oktober, det
andra ordinarie föreningsmötet den 19 april och det tredje ordinarie föreningsmötet
den 24 maj. Föreningsmöte #2 samt #3 hölls digitalt. Med anledning av att det efter
föreningsmöte #3 inte valts några efterträdande skattmästare hölls det ett extrainsatt
föreningsmöte den 17 juni, som även det hölls digitalt. Utöver dessa har ett stormöte
med styrelse och ledningsgrupp genomförts samt ett Aktivamöte med föreningens
aktiva medlemmar. Ett stormöte och ett Aktivamöte blev inställt som följd av
Covid-19-pandemin.
Styrelsen 2019/2020 har bestått av nio ledamöter: ordförande, förste vice ordförande
och

utbildningsansvarig,

kommunikation,

andre

skattmästare,

vice

vice

ordförande

med

skattmästare, ledamot

ansvar

för

intern

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 2019. Positionen som
ordförande tillsattes under tredje ordinarie föreningsmöte våren 2019. Ledamot med
ansvar för förvaltning lämnades vakant och tillsattes inte under våren 2019 och
positionen togs togs bort permanent genom en proposition från Styrelsen under det
första ordinarie föreningsmötet hösten 2019. Samtliga tillsatta ledamöter har
genomfört och avslutat sin mandatperiod.

Innevarande års verksamhetsplan
Det strategiska arbete som bedrivits av Styrelsen 2019/2020 har till stor del har utgått
från den verksamhetsplan som preliminärt utformades av styrelsen 2018/2019,
godkändes av föreningsmötet på andra ordinarie föreningsmöte 2018/2019 och
fastställdes under första ordinarie föreningsmöte verksamhetsåret 2019/2020. Under
året har styrelsens strategiska fokus legat på att säkerställa Föreningens långsiktiga
överlevnad,
studentnytta.

hantera

den

uppkomna

Covid-19-pandemin

samt

att

skapa

Medlemskapsrevidering
Som en del i Föreningens ambition att erhålla studentkårstatus fortsatte Styrelsen
2019/2020 att utvärdera utfallet av den kårstatusansökan som skickades in under
2019. Styrelsen kom bland annat till slutsatsen att Föreningen har ett stort bortfall av
medlemmar

efter

deras

första

termin

som

studenter,

då många

valde

terminsmedlemskap, istället för längre alternativ. Styrelsen tog det första steget att
utvärdera hur viktiga medlemskapsintäkterna är för Föreningens ekonomi, varpå
slutsatsen var att det utgör en märkbar del, men att Föreningens ekonomi ändå
skulle vara god utan dem.
Styrelsen

2019/2020

valde

därför

på

styrelsemöte

#3

att

revidera

medlemskapsstrukturen till att endast erbjuda medlemskap baserat på längden av
samtliga erbjudna program vid Stockholm Business School, till samma pris.
Kostnaden

för

ett

medlemskap

höjdes

något

från

det

tidigare

enterminsmedlemskapet, från SEK 80 till SEK 149, men sänktes i jämförelse med
treårsmedlemskapet som tidigare kostat SEK 300. Målsättningen var att minska
tappet av medlemmar som inträffade efter deras första termin.
Vid årets slut utvärderades resultaten och slutsatsen blev att medlemskapen ökat
signifikant, i synnerhet genom att andelen medlemmar som blivit medlemmar på tre
år i jämförelse med under en termin hade ökat. Under de två tidigare
verksamhetsåren, utgjordes i genomsnitt 10,3% utav alla nya medlemskap av
treårsmedlemskap.

Under

året

för

styrelsen

19/20

ökades

andelen

av

treårsmedlemskap till 61,8%, samt andelen enterminsmedlemskap minskade från
60% till 24,9%.

Covid-19 pandemin
Under vårterminen 2019 bröt Covid-19 ut i världen och orsakade en pandemi.
Ordförande, Alexander Riese, aktiverade den centrala ledningsgruppen enligt
föreningens Kris- och katastrofplan den 13:e mars, där det beslutades att tills vidare
ställa in alla fysiska event, samt stänga Festningen för medlemmar, till det att
styrelsen kunde ta ett formellt beslut. Styrelsen förlängde dessa åtgärder och från
och med styrelsemöte #23 hölls även styrelsemöten digitalt. Detta medförde att även
föreningsmöte #2 och #3 hölls digitalt för första gången i Föreningens historia. Ett
stort antal projekt blev inställda, inklusive projekt i samarbete med externa partners
samt det planerade jubileumsfirandet i minne av föreningens 55-årsdag. Detta
försenade även tillsättningen av generaler för höstterminen 2020 samt projektledare
för Ekonomernas Dagar 2021. Föreningen Ekonomerna representerades i SBS
krisgrupp av ordförande terminen ut.
Inkludering av nationalekonomistudenter
Under verksamhetsåret 19/20 inledde styrelsen ett arbete för att inkludera
nationalekonomer i föreningen i större utsträckning. Skälen till detta låg i det
historiska

faktum

att

Föreningen

Ekonomerna

ursprungligen

bildats

av

nationalekonomer och att den Nationalekonomiska institutionens ämnesråd nyligen
lagts ned, vilket lämnade studenterna vid institutionen utan representation.
Dialog kring vilka behov som fanns och hur Föreningen Ekonomerna kunde hjälpa
till med dessa fördes främst med prefekten för institutionen, Sten Nyberg, men även
i en mindre mån med studentexpeditionen och studierektorn på institutionen.
Då institutionen själva ämnade återskapa ämnesrådet i syfte att dessa skulle bedriva
institutionens studiebevakning fördes främst dialog om att kunna involvera
nationalekonomer i föreningens studiesociala evenemang och i Fadderiet.

Föreningslokaler
Då den tidigare lokal i Hus 8 vid Kräftriket (Smedjan) som tidigare använts som
sittningslokal vid tillfällen under sommaren 2019 blev ett lager under flytten från
Kräftriket till nya Albano, blev den otillgänglig för föreningen att använda vid
sittningstillfällen. Styrelsen 2018/2019 såg till att föreningen genom Stockholms
Universitets Studentkår skulle få tillgång till en större lokal, Rotundan, på campus
Frescati. Stockholms Universitets Studentkår, med ny ledning, återtog denna
möjlighet och avböjde under höstterminen 2019 att assistera Föreningen med
åtkomst till denna lokal.
Styrelsen tog upp detta med Stockholm Business School och erhöll användandet av
det seminarierum som funnits i anslutning till den tidigare lokalen i Hus 8, som
använts vid tillfällen tidigare för mellanstora sittningar.
Under årets gång genomfördes även utvärderingar av större sittningslokaler som
alternativ till Aula Medica tillhörande Karolinska Institutet, som används vid större
sittningar då detta kräver externt samarbete. Flera alternativ, bland annat
lagerlokaler diskuterades, men inget konkret utfall genomfördes.
Införandet av disciplinärpolicy
Under årets gång upplevde styrelsen vid flera tillfällen att riktlinjerna för att bemöta
problem, särskilt när medlemmar var anklagade över att ha brutit mot styrdokument
eller misskött sig, var otillräckliga. Alternativen stod ofta mellan uteslutning vid ett
föreningsmöte, en tillsägelse eller inget ingripande. Under höstterminen 2019
diskuterades införandet av en policy för att skapa en process för hur alla inkomna
anklagelser eller misstankar skulle behandlas likvärdigt, samt bestämma potentiella
påföljder. Vid det tillfället fann styrelsen att det inte fanns ett behov av en sådan
policy, med oron att det skulle skapa en negativ bild av styrelsen och föreningen.
Vid slutet av vårterminen 2020 togs denna diskussion upp på nytt, då flera tillfällen
likt de nämnda ovan hade uppkommit under terminen, bland annat involverande
medlemmar som satt på viktiga poster inom föreningen. Styrelsen fastslog då
behovet av en sådan policy och införde en disciplinärpolicy under styrelsemöte #33.

Samarbeten med näringslivet
Under

verksamhetsåret

har

Styrelsen

2019/2020

ändrat

strukturen

för

partnersamarbeten för att långsiktigt kunna nå ett bättre samarbete med föreningens
partners. Implementeringen i praktiken innefattar specifika krav på båda parter för
partnerstatus ska kunna uppnås. Detta resulterade i att totalt sex officiella
samarbetspartners när verksamhetsåret summeras. Utöver dessa samarbetspartners
har föreningen även tecknat samarbeten med andra aktörer inom näringslivet, utan
att ingå officiellt partneravtal enligt de nya kraven.
Under året har föreningen också samarbetat med ytterligare aktörer inom
näringslivet genom bland annat deltagande i projekt,

evenemang, eller

marknadsföring via Föreningens kanaler.

Ekonomi
Skattmästeriet 2019/2020 har under årets gång utvärderat alternativa banker att byta
till, enligt rekommendation från tidigare ordförande samt skattmästare. Under året
2019/2020 har Skattmästeriet undersökt möjligheterna med att på sikt kunna
digitalisera kvittoutlägg i syfte att minska skattmästeriets operativa arbete, samt att
förenkla arbetet för den enskilde medlemmen. Skattmästeriet har även under årets
gång fortsatt effektiviseringen/digitaliseringen av det dagliga arbetet.
Skattmästeriet och styrelsen 2019/2020 har fortsatt att implementera arbetet och följa
investeringsplanen antagen av Föreningsmötet. Ett mer utvidgat samarbete med
Folkuniversitet har tidigare inletts och styrelsen 2019/2020 har implementerat det
nya arbetssättet. Skattmästeriet 2019/2020 har fortsatt med implementeringen av
denna inkomstkälla till projekt inom Föreningen. Vidare har skattmästeriet
2019/2020 undersökt möjligheter gällande plattformar för AMG, samt ytterligare
investeringsmöjligheter.
Kårstatus

Styrelsen 2018/2019 skickade in ansökan om kårstatus för perioden 01-07-2019 2022- 06-30 i november 2018. Universitetsstyrelsen nekade föreningens ansökan om
kårstatus och inledde en överklagandeprocess som pågick under vårterminen 2019.
Överklagan nekades i maj, 2019. Styrelsen har utvärdera utfallet av detta, samt
påbörjat arbetet för nästa ansökningsperiod. Åtgärder som har tilltagits är bland
annat en revidering av medlemssystemet som gör att den som blir medlem är det
under hela studieperioden, samt lagt fram en proposition inför föreningsmötet om
att söka kårstatus vid nästa ansökningsperiod. Den propositionen fann enhälligt
bifall.
Campus Albano 2021
Under verksamhetsåret 18/19 hade Vice ordförande och utbildningsansvarig en
dialog med SBS gällande Campus Albano, till vilken Företagsekonomiska
Insitutionen förväntas flytta under sommaren 2021. Då många av planerna för
studentbehov, undervisningslokaler, lärandemiljöer och dylikt cementerats, har vice
ordförande under 2019/2020 snarare hållits uppdaterad om flytten.
Språkkrav för styrelseroller
Styrelsen 2019/2020 upplevde att det fanns informella krav på samtliga styrelseroller,
samt formella rekommendationer för vissa styrelseroller, gällande vilka språk man
behövde behärska i rollen. Därmed ansågs att det saknades formella regler för
samtliga roller i Föreningens styrdokument. Styrelsen föreslog därför en revidering
gällande rollbeskrivningarna för att inkludera språkkrav, antingen svenska och
engelska eller endast engelska, för samtliga roller vid föreningsmöte #2 2019/2020.
Detta förslag antogs.

IT

Under verksamhetsåret har Styrelsen 2019/2020 fortsatt utredningen av att öka
trafiken till föreningens hemsida. Genom att utveckla hemsidan till att göra den mer
användbar i form av funktion och innehåll, samt enklare design, medförde
trafikökning. Kontaktformulären slogs ihop och flera sidor utvecklades, däribland
Fadderiet-sidans vars innehåll utvecklades med fler funktioner och information med
eget domännamn (fadderiet.se). Dessutom uppdaterades sidornas information,
exempelvis om medlemskapen och “new student”-sidan, för att förenkla för nya
studenter. Allt detta i syfte av att samla mer information på hemsidan istället för
Facebook som har varit en stor plattform för Föreningen tidigare. På grund av
pandemin

påbörjades

rutiner

för

digitala

föreningsmöten,

däribland

Zoom-abonnemang införskaffades. De digitala mötena ansågs framgångsrika.

Revidering av marknadsföringsriktlinjer
Styrelsen

genomförde

under

vårterminen

en

revidering

av

de

marknadsföringsriktlinjer som fanns utöver de utformade i Brand Book. De nya
riktlinjerna

inkluderade

specifika

mål

kring

målgrupp

och

frekvens av

utskick/inlägg via samtliga kanaler som Föreningen befogade över. De innehöll även
en tydligare uppdelning mellan styrelseledamoten med marknadsföringsansvar
samt Social Media Content Group inom marknadsföringsutskottet.

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 2020/2021 är det med
stor tillförsikt och glädje.
Tack för ännu ett fantastiskt år!
Styrelsen 2019/2020
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

EKONOMI
Föreningen tillämpar likt tidigare år försiktighetsprincipen vid upprättandet av
budgetar. Ekonomernas Dagar 2020 presterade i enlighet med budget, till skillnad
från tidigare år där resultatet varit lägre än budgeterat. Välkomstprogrammet,
Fadderiet, gjorde ett betydligt bättre resultat under verksamhetsåret. Anledningen till
detta var främst att fler biljetter än budgeterat såldes och kostnaderna inte användes
i den mån de var budgeterade för.

Investeringar
Styrelsen 19/20 upprättade under året en investeringspolicy i syfte att minska
likviditeten och satsa på en långsiktig utveckling. Policyn som upprättades hann inte
användas men fanns med i överlämningen och som en rekommendation till
Styrelsen 20/21 att använda. Det föreslogs en initial satsning på 1 miljon SEK som
fördelas på olika delar av marknaden.

Bokföring
Bokföringen har upprättats på samma sätt som föregående år. Resultatenheter har
använts för att få en förenklad bild av Föreningen i Fortnox, 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).
Användningen

av kontanter avslutades helt under året för att förenkla

bokslutsarbetet. Samtliga fysiska pengar skickades in via Loomis och överfördes till
Föreningens konton.
Enligt befattningsbeskrivningen för skattmästare ska minst två inventeringar av
Spritburen genomföras under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret har två
inventeringar gjorts.
Ett arbete för att byta bank inleddes under verksamhetsåret efter komplikationer
med Swedbank. Arbetet kunde inte slutföras under verksamhetsåret och togs upp i
överlämningen som en rekommendation till Styrelsen 2020/2021.

Fakultetsbidrag
Fakultetsbidraget, som baserats på föreningens medlemsantal för året 2019,
betalades inte ut under verksamhetsåret då Samhällsvetenskapliga fakulteten valt att
ändra fakturering till i Augusti. Då Covid-19 starkt ökade resultatet under året
valdes detta inte att ta upp i bokslutet.

Arvodering
Under verksamhetsåret 2020/2021 har följande arvoderingar betalats ut:
-

tio månader till ordförande och nio månader till skattmästaren.

-

bokslutsarvode till skattmästare och vice skattmästare.

Arvodering

för skattmästeriet beslutades om på föreningsmöte #1 under

verksamhetsåret men betalades endast ut till skattmästaren då vice skattmästare
tackat nej. Likaså fick vice ordförande förfrågan men nekade också.

Hyreshöjning
Till följd av de bristande intäkterna hos Stockholm Business School togs ett beslut
om att chockhöja hyran för föreningslokalen Festningen. Beslutet innebar en
hyreshöjning från ca. 50 000 SEK per år till ca. 900 000 SEK per år. Efter
förhandlingar med ekonomiansvarig blev beslutet sänkt till ca. 200 000 SEK per år.
Detta innebär ett försämrat resultat kommande år och att vikten av att hitta nya
inkomstkällor har ökat.

Revision
Under revisionen av verksamhetsåret 2019/2020 beslutade skattmästeriet att byta
revisor och revisionsbyrå från Mazars till R3 Revision. Balansposter som daterar
tillbaka flera år valdes att skrivas ner eftersom det inte längre gick att tyda vad
innehållet var. Revisorn gjorde en anmärkning på det stora anläggningsregistret som
föreningen enligt årsredovisningen har. Skattmästeriet rekommenderade styrelsen
20/21 att se över detta och skriva av inventarier som inte längre finns.

STYRDOKUMENT
Stadga och befattningsbeskrivningar
Första ordinarie föreningsmöte
Under första ordinarie föreningsmöte 2019/2020 inkom 2 propositioner till
stadgeändringar gällande följande:
1. Revidering gällande att ta bort rollen inom styrelsen: styrelseledamot med
förvaltningsansvar.
2. Att kallelser till styrelsemöten även ska skickas till valberedningen.
Båda dessa fann enhälligt bifall av Föreningsmötet och antogs.
Andra ordinarie föreningsmöte
Under andra ordinarie föreningsmöte 2019/2020 inkom en proposition gällande att
uppdatera styrelsens rollbeskrivningar till att inkludera formella språkkrav.
Följande roller föreslogs kräva flytande kunskaper i svenska och engelska:
● Ordförande
● Vice ordförande och utbildningsansvarig
● Näringslivsansvarig
● IT-ansvarig
● Skattmästare
● Vice Skattmästare
Följande roller föreslogs kräva flytande kunskaper i engelska:
● Andre vice ordförande
● Internationellt ansvarig
Följande roll föreslogs kräva flytande kunskaper i engelska samt rekommenderas
inneha flytande kunskaper i svenska:
● Marknadsföringsansvarig
Propositionen fann enhälligt bifall och antogs.
Tredje ordinarie föreningsmöte
Under tredje ordinarie föreningsmöte 2019/2020 inkom en proposition gällande
stadgerevidering. Denna proposition yrkade på att förtydliga Föreningens
firmatecknare gentemot bank, för att tillåta skattmästarna att handla var för sig,

istället för att kräva gemensamt godkännande i alla avseenden gentemot banken.
Proposition fann enhälligt bifall och antogs.
Första extrainkallade föreningsmöte
Vid det första extrainkallade föreningsmöte 2019/2020 som hölls efter tredje
ordinarie föreningsmöte, inkom inga propositioner eller motioner gällande
stadgerevideringar.

Policyer
Vid verksamhetsårets slut hade totalt två policyer reviderats, ingen policy har
avvecklats och en policy har upprättats. Nedan följer specifikationer gällande vilka
dessa är och vilka ändringar som gjorts.
Revideringar
Under verksamhetsåret 2018/2019 har följande 2 policyer reviderats: 1) Policy för
näringslivssamarbeten och sponsring, 2) Personuppgiftspolicyn.
Policyn för näringslivssamarbeten och sponsring reviderades för att tillåta större
frihet för medlemmar utan godkännande av näringslivsansvarig i Styrelsen.
Personuppgiftspolicyn reviderades för förtydligande och för att tydligare klargöra
ansvar för personuppgiftshantering.
Upprättande
Med grund i det strategiska arbetet under året har en ny policy upprättats:
Disciplinärpolicyn.
Syftet med policyn var för att åstadkomma en tydligare och mer transparent process
vid hantering av inkomna klagomål, anklagelser eller misstankar mot medlemmar.

LOKALER
Festningen
Verksamhetsåret 2018/2019 skedde flytten från Hus 3 till Hus 1, internt kallat
Festningen. Under det tidigare verksamhetsåret stod klart att erbjudandet om lokal
på nya Campus Albano inte stämde ihop med kravspecifikationen från Föreningen
Ekonomerna. Detta resulterade i att en ny plan för lokal behövde författas, då
Företagsekonomiska institutionen lämnar Kräftriket 2021. Hus 1 i Kräftriket
föreslogs och bedömdes som en lämplig lokal där Föreningen kan bedriva sin
verksamhet långsiktigt. I

samråd med projektledare för campus Albano,

fastighetsavdelningen på Stockholms Universitet samt prefekt vid SBS fastställdes
att Föreningen skulle ta över Hus 1 i Kräftriket. Samtliga parter såg Hus 1 som en
långsiktig lösning för Föreningen att driva sin verksamhet. Då de dåvarande
hyresgästerna, Asiatiska institutionen, skulle flytta ut till sommaren 2018 beslutades
det i samråd med fastighetsavdelningen, prefekt och Styrelsen att flytten till Hus 1
skulle ske under sommaren 2018.
Föreningens huvudsakliga lokal för allt föreningsarbete har för andra året i rad varit
Hus 1 i Kräftriket. Det gjordes en större renovering, då ljudabsorberande takplattor
sattes upp i det nedre köket och konferensrummet för att tillåta en bättre arbetsmiljö.
Utöver det har Festningen varit en lokal för mindre tillställningar som sittningar,
samt under dagtid som en kontorslokal för de aktiva i Föreningen.
Pub- och sittningslokaler
Föreningen förlorade i början av året tillgång till flera tidigare lokaler som utnyttjats
för pubar och sittningar. Bland annat drog Stockholms Universitets Studentkår
tillbaka sitt löfte om att assistera med bokningen av Rotundan på Campus Frescati,
med motiveringen att de endast gjorde det för kårföreningar, medan Föreningen
Ekonomerna är en fakultetsförening. I och med Stockholm Business Schools flytt till
Campus Albano under 2021 så förlorade Föreningen även åtkomst till den pub som
vi tidigare haft tillgång till i Hus 8. Under ett antal tillfällen under 2019 och 2020
utnyttjade Föreningen ett seminarierum i Hus 8 med tillstånd från Stockholm
Business School, som en ersättningslokal för event för stora för Festningen, men för
små för att hyra en större extern lokal.
Föreningen Ekonomerna har under året även hyrt in sig hos två externa lokaler:
Juristernas Hus på Campus Frescati, samt Medicinska Föreningens Kårhus. Båda
dessa lokaler har hyrts i samband med mottagningsverksamhet.

IT-MILJÖN
Under verksamhetsåret 2019/2020 har IT-miljön varit lik tidigare verksamhetsår.
Arbetsrummet, numera GSD-rummet, är utrustat med tre datorer för
föreningsarbete. Dessa har tidigare inte varit i bruk men sattes upp under året med
Windows-licenser. Gästinloggningar sattes upp för medlemmarna samt ett
administratörkonto vilket IT-ansvarig innehar. Användandet av datorerna blev
minimalt då Festningen stängdes under en stor del av vårterminen.
I The Office (ofta omnämnt Treasury Room) finns två datorer och en skrivare som
främst använts av Skattmästeriet för deras arbete. Detta arbetsrum har även använts
av projektledare och projektgrupper i deras arbete. Under verksamhetsåret
konfigurerades skrivaren för e-scanning för att underlätta arbetet för medlemmarna.
Under tidigare verksamhetsår har Föreningen haft en fysisk servermiljö. I och med
flytten till Hus 8 migrerades denna till ett webbhotell hos Loopia, vilket har
konfigurerats under året för att upprätthålla funktionell bedrift.

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 Styrelsen 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 fyra ledningsgruppsmöten genomförts, då ytterligare två planerade
möten ställdes in eller senarelades som följd av pandemin. Det har även genomförts
två stormöten mellan Styrelsen och ledningsgruppen. Under dessa möten har
gemensamma diskussioner om bland annat engagemang, rekrytering,
feedbacksystem och föreningsbudgeten ägt rum. Under året har ledningsgruppen
fokuserat på hur man kan skapa fler incitament för engagemang samt synlighet mot
medlemmar och icke-medlemmar. Under verksamhetsåret har de olika delarna i

ledningsgruppen vid flertalet tillfällen samarbetat vid projekt för en mer integrerad
förening.
Under hösten 2019 och våren 2020 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.
Under året har ett nytt mästeri, Kören, upprättats, samt ett mästeri,
Entreprenörsmästeriet, avvecklats. Avvecklingen av Entreprenörsmästeriet var en
följd av lågt engagemang över flera år, samt en ambition att integrera mästeriets
projekt inom näringslivsutskottet framöver.
Marskalksämbetet
Marskalksämbetet består av tio tidigare föreningsaktiva och är föreningens
rådgivande och traditionsbevarande organ. Frida Wandborg fortsatte under
verksamhetsåret som Öfvermarskalk. Under verksamhetsåret 2019/2020 skedde inga
avhopp från ämbetet, men Samuel Gustafsson samt Anna Sundstedt valdes in för att
fylla tidigare vakanta platser.

Avhopp
Under hösten 2019 valde vice ordförande för Utbildningsutskottet att inte fortsätta
och ta över som ordförande för utskottet under vårterminen 2020. Istället tillsattes
både en ny ordförande och en ny vice ordförande för utskottet under 2020, internt
rekryterade av Föreningens vice ordförande från de kursrepresentanter vilka
utskottet haft ansvar för, eftersom inget valmöte utlystes av utskottsordförande för
att välja efterträdare.

EXTERNA RELATIONER
Stockholm Business School
Föreningen Ekonomerna representerar studerande vid Stockholms Business School i
flera organ vid Stockholm Business School: institutionsstyrelsen,
utbildningsnämnden och gruppen för arbetsmiljö och jämlikhet. Under
verksamhetsåret 19/20 genomfördes förändringar för vilka som representerar
studenterna i dessa råd, i syfte att öka effektiviteten och styra Föreningen ytterligare
mot att arbeta som än studentkår snarare än en studentförening. I
institutionsstyrelsen så har Föreningen Ekonomernas ordförande ersatt
utbildningsutskottets ordförande och är därmed tillsammans med Föreningen
Ekonomernas vice ordförande ordinarie studentrepresentant i organet. I
utbildningsnämnden har Föreningen tre mandat, varav ett är berättigat vice
ordförande med utbildningsansvar. De två andra mandaten skall tillfalla en student
på grundnivå och en student på masternivå. Under verksamhetsåret har
förändringar skett i att utbildningsutskottets ordförande ej är berättigad platsen till
utbildningsnämnden med garanti då styrelsen funnit det viktigt med kontinuitet och
därmed önskar att studentrepresentanter väljs från utbildningsutskottet och att dessa
inte ersätts varje termin i samband med att utskottsordförande byts. Gruppen för
arbetsmiljö och jämlikhet har under året återupptagits och ordförande för
Föreningen Ekonomerna har suttit som studentrepresentant där.
Under vårterminen upprättades en krishanteringsgrupp vid Stockholm Business
School för att hantera pandemin Covid-19. Denna har sammanträtt veckovis och vid
denna har ordförande representerat Föreningen och studenterna vid Stockholm
Business School.
Maria Frostling och Christian Maravelias har under verksamhetsåret fortsatt som
prefekt respektive ställföreträdande prefekt. Det har funnits en god kommunikation
mellan prefektskapet och Föreningen Ekonomerna och relationen till både
administrativa delar av Stockholm Business School, samt undervisande personal har
varit fortsatt god. Flera omorganiseringar har skett på institutionen i bytet av
studierektor samt administrativ chef.
Då relationen till Stockholm Business School länge varit god och av Styrelsen
2019/2020 bedöms som stabil har styrelsen valt att under verksamhetsåret föra ett
hårdare påverkansarbete i att bevaka studenternas rättigheter och intressen. Det
område där Föreningen hårdast drivit studenternas ståndpunkt har varit i SBS

planerade förändring att examensuppsatsskrivande ska ske i grupp om tre, istället
för sedvanliga tre, samt att seminarier ska ersättas med ”storseminarier” vilket är
större lärandeaktiviteter att liknas vid föreläsningar men med interaktiva inslag.
Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är Stockholm Business School högst beslutande organ. Under
året har stort fokus legat på institutionens ekonomi då institutionen tidigare år
underpresterat och därmed satt sig i skuld till Stockholm Universitet. För att hantera
detta har färre doktorander tagits in och man har också avstått att nyanställa lektorer
likväl professorer. Arbetet med att effektivisera de kurser som ges genom att justera
för antalet kurser och kursinnehåll för att kunna samköra en kurs vilken ingår i flera
program. Inför verksamhetsåret 2020 lade institutionsstyrelsen fram en budget i
balans med detta. Institutionen har valt att fortsätta med att göra nedskärningar i
verksamheten efter detta, vilket prefekterna rapporterat om i olika forum som
informationspunkter.
Institutionen har fortsatt med sitt ackrediteringsarbete samt med flytten från
Kräftriket till de nybyggda lokalerna i Albano. Processen har rapporterats tillbaka
till institutionsstyrelsen. Man har även vid flertalet tillfällen diskuterat den
personalbrist som uppstått ur nedskärningarna.
Ett nytt program beslutades om att inrättas, vilket förbinder företagsekonomi med
filosofi och naturvetenskap och har en stark hållbarhetsprägling. Programmet
kommer att starta första gången under höstterminen 2021 och studenterna studerar
sina första två, samt sin avslutande termin på Stockholm Business School.
Minst en studentrepresentant har närvarat vid samtliga av institutionsstyrelsens
sammanträden.
Utbildningsnämnden
Under året har utbildningsnämnden utöver beredandet av kursplanändringar och
inrättandet av nya kurser diskuterat närvarokrav och vad som kännetecknar
kvalitativ undervisning. Diskussionerna har utmynnat i att kursplaner löpande ska
ses över och omformuleras för att kursansvariga och undervisande lärare ska ha
möjlighet att ställa ut obligatoriska moment på kurser. Dessa skall kunna
kompenseras av en komplettering i det fall att en student missar ett obligatorium.
Utbildningsnämnden har också infört individuella tröskelvärden för kurser då
nämnden funnit det problematiskt att studenter har möjlighet att klara stora delar av

en kurs baserat på gruppuppgifter där examinatorn inte kan avgöra den individuella
prestationen. Kursplaner ska därför löpande ses över så att studenter skall behöva
uppvisa godkända kunskaper på en individuell nivå i minst 50% av kursens
moment.
I utbildningsnämnden har frågan om ytterligare nedskärningar av verksamheten
presenterats då institutionen är måna om att börja betala av skulden till universitetet
omgående. De förslag som presenterats har varit att införa uppsatsskrivandet på
grundnivå i grupp om tre, istället för par om två, samt nedskärningar av seminarier
på grundnivå. Studentrepresentanter har opponerat sig mot detta, både i
utbildningsnämnden och i de andra forum där förslaget presenteras.
Minst en studentrepresentant har närvarat vid samtliga av institutionsstyrelsens
sammanträden.

Rådet
Rådet har under verksamhetsåret 2019/2020 ändrat sammansättning av medlemmar
men bibehåller sin funktion att föra samverkan och samsyn mellan Föreningen
Ekonomerna och Stockholm Business School i studentärenden vilka inte har med
utbildningsbevakning att göra. Medlemmar i rådet är Föreningen Ekonomernas
ordförande, vice ordförande och styrelseledamot med näringslivsansvar, samt de
båda studievägledarna på avancerad nivå och kommunikationsansvarig från
Stockholm Business School. Föreningen Ekonomernas Inspektor, Susanne
Weinberg-Krakowski har även inkluderats, men dock inte närvarat vid samtliga
möten.
I samband med att Rådets medlemsuppsättning förändrades, reviderades även
avtalet mellan Stockholm Business School och Föreningen Ekonomerna gällande
rådspotten. Rådspotten hade tidigare varit ett konto där Föreningen Ekonomerna
betalade in hälften av vinsten som inkommit till följd av ett event där Stockholm
Business Schools lokaler nyttjats. I det reviderade avtalet kommer inga pengar
betalas in till kontot, men Föreningen Ekonomerna åtar sig att halva vinsten av
sådana projekt ska finansiera aktiviteter som nyttjar samtliga studenter vid
Stockholm Business School, alternativt hyreskostnader.
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR) är det organ som tillåter Föreningen
Ekonomerna åtkomst till organ på fakultetsnivå i vilka utbildningsfrågor drivs.
Sammanträden för SFR syftar främst till informationsutbyte och medlemmar
kommer främst från olika student- och doktorandråd. Under verksamhetsåret
2019/2020 har vice ordförande gått på dessa möten och genom dessa även fått
ledamotskap i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och Lärarförslagsnämnd 3.
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden är fakultetens högst beslutande organ och
har det yttersta ansvaret för den utbildning och forskning som bedrivs på fakulteten.
Under verksamhetsåret har nämnden främst hanterat samordning och
informationsspridning gällande Covid-19, utöver ordinarie ärenden såsom
inrättande och nedläggande av program, beslut kring anställningar och fakultetens
ekonomi. Nämnden har även fört diskussioner om förbättring av
disputationsprocessen.
Lärarförslagsnämnderna bereder anställnings- och befordringsärenden vid
fakulteten och är uppdelade i tre nämnder för att minska antalet ärenden. I
lärarförslagsnämnd 3 behandlas ärenden från institutioner såsom
Företagsekonomiska Institutionen, Nationalekonomiska Institutionen, Institutionen
för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Statistiska Institutionen samt
Institutionen för Data- och Systemvetenskap. Nämnden har hållit intervjuer och
anställt lektorer samt professorer för de olika institutionerna.
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 tre konferenser hållits, varav en fjärde blev framskjuten till nästa
verksamhetsår som en konsekvens av pandemin. Föreningen Ekonomerna agerade
värd för den första konferensen och de två efterföljande tog plats hos EHVS (Växjö
Universitet/Linnaeus Universitetet) samt HHUS (Handelshögskolan vid Umeå
Universitet). Vid samtliga konferenser närvarade ordförande samt vice ordförande.

UTBILDNINGSVERKSAMHET
Föreningen Ekonomernas utbildningspelare syftar till att föra studenternas röster i
olika organ vid Stockholm Business School och Stockholms universitet. Under
verksamhetsåret 2019/2020 har fortsatt arbete förts för att effektivisera och säkra
utbildningsbevakningen över tid. Under hösten 2016 introducerades ett arbete med
kursrepresentanter med syfte att utvärdera såväl enskilda kurser som programmen i
sin helhet – ett initiativ som startades tillsammans med Stockholm Business School
och vars utfall var positivt bemött av såväl institutionen som lärare då detta tillät för
en mer djupgående förståelse för förbättringspotential och problem än de
kursutvärderingar som av institutionen skickas till studenter. Föreningen
Ekonomerna har överenskommet med Företagsekonomiska Institutionen möjlighet
att dela ut bonuspoäng, vilka kan användas för utbytesstudier till studenter som
engagerar sig i utbildningsbevakning, där bland annat kursrepresentanter.
Studentrådet, vilket introducerades under höstterminen 2019 med syfte att bedriva
långsiktigt studentinflytande, kom att bli kortlivat då intresset för

utbildningsbevakning och studentinflytande var så pass lågt att både studentrådet
och utbildningsutskottet tillslut tappade alla sina medlemmar under slutet av
terminen. Styrelsen diskuterade fortlevnaden av det nyligen införda studentrådet
och fann att de såg studentrådets syfte som kärnan till utbildningsutskottet.
Utbildningsutskottet lättades därför från åtagandet att skapa projekt och stöttades i
att införa nya poster för utskottets medlemmar, i samband med att en ny
utskottsordförande och vice utskottsordförande rekryterades. Målet med
omstruktureringen är att de medlemmar som tar på sig en ansvarsroll, enbart ska
behöva fokusera på den och sedan rapportera tillbaka till utskottet under
utskottsmöten. Mötena ska därmed vara fokuserade på informationsutbyte och
diskussion kring denna. Denna omstrukturering ledde till att utbildningsutskottets
ordförande och vice ordförande ej längre deltog som ordinarie
studentrepresentanter i Institutionsstyrelsen och Utbildningsnämnden, utan istället
har i uppdrag att koordinera och leda de studentrepresentanter som utsätts, samt de
kursrepresentanter som rekryteras.
Vice ordförande för Föreningen Ekonomerna har varit delaktig som
studentrepresentant på Föreningen Företagsekonomi i Sveriges årliga konferens.
Detta gjordes tillsammans med utbildningsansvarig för Handelshögskolan i
Göteborgs Studentkår, med syfte att ge ett studentperspektiv i frågor där
representanter från samtliga lärosäten i Sverige fanns närvarande. Konferensens
tema var Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö och sessionen fick positiv
feedback av arrangörer samt lärare som närvarade på konferensen.

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 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.

Under höstterminen hölls studiesociala evenemang under vanliga förhållanden. Då
Covid-19 drabbade en stor del av vårterminen resulterade detta i många inställda
evenemang, bland annat firandet av Föreningens 55-årsjubileum. För att upprätthålla
verksamheten
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NÄRINGSLIVSVERKSAMHET
Under verksamhetsåret 2019/2020 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. Engagemanget till näringslivsrelaterade
samarbeten bland föreningens medlemmar har varit relativt stort, och
uppslutningen till dessa typer av evenemang har generellt varit fortsatt lyckad.
I början av verksamhetsåret 2019/2020 presenterades en undersökning som
genomfördes föregående verksamhetsår av Universum Global, där det framgick vilka
näringslivsrelaterade intressen som 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 fortsatt bedrivit utbildningskompletterande evenemang efter att ha
sett en stor efterfrågan på dessa. Föreningen anordnade två årliga
Excel-utbildningar, samt en projektledningskurs tillsammans med föreningens
huvudsamarbetspartner PwC.

Föreningens partnersamarbeten har noga utvärderats under året, vilket ledde fram
till en revidering av partneravtalen under våren 2020. Revideringen innebar
specifika krav på båda parter, vad gäller synlighet och deltagande, för att en
partnerstatus ska kunna uppnås. Denna nya struktur ämnar till att skapa ett närmare
och bättre samarbete för att på så sätt kunna ge Föreningen en stabil ekonomi såväl
som ge studentnytta i form av kontakt med näringslivet.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Under verksamhetsåret 2019/2020 har Föreningen Ekonomerna fortsatt arbetat med
internationell verksamhet och integrering av såväl internationella medlemmar som
internationella studenter vid Stockholm Business School. 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 diskuterats. Föreningen har även sett ett växande antal internationella
studenter som engagerar sig och ansöker till olika projekt och uppdrag, exempelvis
Fadderiet och Styrelsen.
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 fyra utlandsresorna ägde rum i
Amsterdam/Bryssel i Nederländerna och Belgien; Silicon Valley i USA, och London i
Storbritannien. Resorna bestod av flertalet företagsbesök, möten med lokala
universitet samt kulturella upplevelser. Alla dessa typer av resor har varit väldigt
uppskattade bland medlemmarna och ökat engagemanget inom föreningens
internationella verksamhet.
Utöver utlandsresorna med fokus på att lära känna arbetsmarknaden utomlands har
det även genomförts två utlandsresor med fokus på sportutövning genom
Sportutskottet. Surfresan tog plats sommaren 2019 till Ericeira, Portugal och
skidresan tog plats i de franska alperna.

Utöver detta har styrelsen 2019/2020 även diskuterat fortsatt implementering av
engelska som arbetsspråk inom föreningen. Översättning och revidering av de
översättningarna som tidigare gjorts fortsatte under verksamhetsåret.

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
förblivit inaktivt då funktionen tillgodoses genom Instagram. Utskott och mästerier
har fått egna Facebookgrupper för att kunna nå medlemmar mer effektivt, samt fått
tillgång till Instagramkontot. Vidare har Föreningen fortsatt med att använda sig
utav endast en Facebooksida. Podio fyller samma funktion som innan med tillägg av
applikationer för att förenkla processer. Det har upprättats tydligare riktlinjer kring
hur Föreningens olika kanaler ska utnyttjas, samt lagt grunden för att ytterligare
kanaler, nämnvärt YouTube och LinkedIn ska kunna användas i större utsträckning.

I media
Föreningen har under året inte förekommit i några större mediala omnämnanden.

IT-RELATERAD VERKSAMHET
Medlemssystem
Styrelsen 2019/2020 har fortsatt den öppna- och nära dialogen mellan Föreningen
och Mecenat för att förbättra medlemskapsplattformen utifrån verksamhetens behov.
Inloggningar med begränsad behörighet sattes upp för diverse inblandande parter
för att kontrollera medlemskap under evenemang.
Podio
Podio fortsätter att vara föreningen primära och främsta medel för intern
kommunikation.
Hemsidor

Under verksamhetsåret har hemsidan reviderats kontinuerligt. Föreningens
domäner och servrar behandlas hos Loopia. Under verksamhetsåret var Föreningens
och Ekonomernas Dagars domäner aktiva. Fadderiet.se införskaffades som
vidarebefodrare till Fadderiet-sidan under fest.se, för att underlätta för nya
medlemmar.
Bonsai
Affärssystemet Bonsai fortsatte att användas under verksamhetsåret. På så sätt
såldes och distribuerades biljetter enkelt till medlemmar. Responsen för systemet har
fortsatt varit positivt.
Zoom
En Zoom-prenumeration införskaffades till Föreningen under verksamhetsåret för
att kunna hålla digitala föreningsmöten. Efter utvärdering av olika alternativ
lämpade denna applikations sig bäst, då den erbjöd videosamtal, skärmdelning och
omröstningsfunktionalitet. Under verksamhetsårets pandemidrabbade period
användes applikationen flitigt och genererade god respons från deltagarna.

UTSKOTT
IT-utskottet
IT-utskottet har under året arrangerat evenemanget DREAM-F.E.ST. en gång, då
pandemin förhindrade utförande av evenemanget under vårterminen. Evenemanget
gjordes för första gången i samspel med programutskottet för att kombinera
evenemanget med en pub. Under verksamhetsåret har utskottet fokuserat på att
rekrytera fler medlemmar, detta bland annat igenom kollaboration med
Marknadsföringsutskottet i F.E.ST. Radio.
Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet har under 2019/2020 lagt stort fokus vid kursrepresentanter och
höll under höstterminen evenemanget Excel Course tillsammans med Föreningen
Ekonomernas huvudpartner. Evenmanget var uppskattat bland studenter och
genomfördes även under vårterminen men då av Näringslivsutskottet för att ge
utbildningsutskottet mer tid att lägga på utbildningsbevakande aktiviteter.
I slutet av höstterminen valde utskottets vice ordförande, vilken skulle kliva upp
som utskottsordförande att avsluta sitt engagemang och efter årsskiftet rekryterades
därför både en ny utskottsordförande och -vice ordförande ur de kursrepresentanter

vilka varit engagerade under hösten. Dessa fick en överlämning av vice ordförande
med utbildningsansvar, och utskottets verksamhet fokurserades kring att vara
utbildningsbevakande och bedriva studentinflytande snarare än att skapa projekt
ämnade att underlätta för studenterna i sina studier.
Under vårterminen anordnades Speak Up Week, en stor undersökning om vad
studenterna på Stockholm Business School ansåg om sin undervisning. Enkäten
täckte ett brett frågespann med en extra sektion vilken sträckte sig till utbytes- och
internationella studenter då kritik kring delar av deras program framkommit under
hösten men inte än kunnat fångas upp kvantitativt.
Marknadsföringsutskottet
Marknadsföringsutskottets fokus har under verksamhetsåret legat på utskottets
långsiktighet och ökande av aktiva medlemmar. Meet & Greet har fortsatt varit ett
mässevenemang i samband med Fadderiet där man lockat fler studenter genom
olika incitament. 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.
Samarbete med dessa grupper av såväl styrelse som ledningsgrupp har ökat under
året. Genom skapandet av dessa olika grupper kan medlemmarna utföra
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 2019/2020 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.
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 fortsatt arbetet på 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 varit bland de största utskotten under året sett till
antal aktiva medlemmar. De största projekten har varit karriärsresorna European
Career Tour, Silicon Valley och Venture Asia, där det sistnämnda projektet blev
inställd som följd av pandemin. Utöver dessa planerade utskottet att välkomna
studenter för utbyte under International Business Week som även det blev inställt.
Ett flertal mindre projekt har även anordnats. Internationella utskottet har även
skapat nya mindre projekt och sociala evenemang för att integrera utbytesstudenter
som bara studerar vid SBS över en termin.
Internationella

utskottet har också intensifierat samarbetet med Office of

International Affairs (OIA), framförallt kring att sprida information angående
utbytesterminer till fler studenter, samt öka integrationen av internationella
studenter i studentlivet vid SBS.
Programutskottet
Programutskottet har likt tidigare år fortsatt sprida den studentikosa andan inom
Föreningen Ekonomerna genom deltagande i och arrangerande av olika evenemang.
Utskottet har sedan pubens öppnande i Hus 1 genomfört pubar och fortsatt
representerat Föreningen Ekonomerna gentemot andra klubbmästerier på olika
fester, samt genom ett aktivt deltagande i Klubbmästarrådet. Utskottet arrangerade
under höstterminen det återkommande evenemanget Hjulmiddagen, men ställde på
grund av pandemin in Ångbåten som traditionsenligt hålls på nationaldagen.

Eventutskottet
Eventutskottet har under verksamhetsåret fortsatt arrangera återkommande
evenemang och haft ett högt engagemang bland medlemmarna. 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

samarbetet 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 arrangerade under året två
utlandsresor, med sportutövning som fokus. Utöver det har utskottet även
arrangerat nya projekt, bl.a. en padelkväll i ett näringslivssamarbete.
MÄSTERIER
Entreprenörsmästeriet
Entreprenörsmästeriet avvecklades under hösten 2019 på grund av bristande
engagemang från medlemmar, samt att styrelsen såg en större potential för
mästeriets projekt som en del av näringslivsutskottet.
Mastermästeriet
Mastermästeriet anordnade Master Welcoming Weeks under hösten 2019. Mästeriet
blev inaktivt under våren 2020 på grund av brist på ledarskap efter att
mandatperioden tog slut. Styrelsen såg en stor potential samt att mästeriet utförde
en viktig funktion för Föreningen och valde därför att inte avveckla projektet utan
istället uppmana nästkommande styrelse att försöka hitta nytt ledarskap.
Körmästeriet
Under verksamhetsåret 2019/2020 inrättades Körmästeriet. Mästeriet inrättades
under styrelsemöte #28. Syftet med Körmästeriet är att samla medlemmar som vill
sjunga tillsammans.
STUDENTRÅDET
Studentrådet introducerades för att effektivisera utbildningsbevakningen och
separera den utbildningsbevakande verksamheten från utbildningsutskottet.
Engagemanget i studentrådet överlappande med utbildningsutskottet och då
medlemsantalet i utbildningsutskottet var litet och krympte blev det omöjligt att i
praktiken. Detta resulterade i att studentrådet slutade hålla möten under våren
vårterminen 2020

FRISTÅENDE PROJEKT

Ekonomernas Dagar
Föreningen Ekonomernas arbetsmarknadsmässa Ekonomernas Dagar fortsätter att
vara föreningens största näringslivsrelaterade projekt. 2020 års upplaga anordnades
av projektledare Bianca Dahlqvist-Sjöberg och Hedda Kirkegaard, och engagerade
fler än 100 av Föreningens medlemmar. Inför mässdagen anordnades fyra 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. Projektet var i sin helhet lyckat med
omkring 70 utställare och över 2000 nöjda besökare.
Fadderiet
Fadderiet HT19
Fadderiet HT19 med temat “Safari Jailbreak” välkomnade cirka 900 studenter från
samtliga kandidatprogram på Stockholm Business School 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 gav
studenterna 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 genom att ha en bra blandning av olika typer av event med
allt från företagsbesök till sittningar.
Fadderiet VT20
Fadderiet VT20 med temat “Welcome to the dark side” välkomnade ca 600 studenter
från alla kandidatprogram på Stockholm Business School samt utbytesstudenter
med temat. Totalt delades de nya studenterna in i sex grupper. Grupperna var
indelade på samma vis som föregående termin då det fungerat bra, och fick positiv
feedback. Fadderiet var lyckat och lockade ett stort antal deltagare, trots att något
lägre deltagande förväntas under vårterminen jämfört med hösten.

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

2019/2020

anordnades

evenemanget

i

Festningen.
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.
Utbildningsutskottets projekt
Utbildningsutskottet genomförde det återkommande projektet Excel Course under
höstterminen 2019, vilken genomfördes i samarbete med PwC i deras lokaler.
Projektplanen godkändes av styrelsemöte #12, projektet saknade utgifter och hade
därmed ingen budget. Under vårterminen 2020 genomfördes projektet Speak Up
Week. Speak Up Week anordnas årligen på vårterminen och ämnar vara ett forum
där studenter får komma till tals gällande deras utbildning. Vårterminen 2020
genomfördes eventet digitalt i och med pandemins utbrott, och var därmed enbart
en enkätundersökning. Projektplanen för Speak up Week godkändes på styrelsemöte
#26, och budgeten för projektet möte #29.

Marknadsföringutskottets 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 få en bättre
insikt och förståelse för Föreningen Ekonomerna. Meet & Greet bör öka den
generella kunskapen och vetskapen om Föreningen och de ansträngningar som
driver Föreningen. Genom ökad kunskap kan gamla och nya studenter upptäcka nya
möjligheter för att delta och bidra, på så sätt agerar Meet & Greet som ett
rekryteringsverktyg för nya aktiva medlemmar. I år så ägde projektet rum en gång

per termin i samband med välkomstprogrammet 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 att ske under årets
gång. Projektarbetet innebär både grafisk design och copywriting samt strukturellt
och organiserat arbete. En projektgrupp tillsätts för detta.
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. Gruppen var
mer aktiv sett till aktivitet och deltagande under höstterminen jämfört med
vårterminen.
Social Media Content Group
Social Media Content Group verkar för att kunna engagera aktiva medlemmar i
praktisk marknadsföring. 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. Under verksamhetsåret skedde
mycket liten aktivitet på F.E.ST. TV, men då projektet tidigare varit mycket populärt,
tas det förmodligen upp igen kommande år.

Näringslivsutskottets projekt
Arbetsdagen
Syftet

med
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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. Nytt för i år var att det fanns möjlighet för deltagande företag att
hålla intervjuer med studenter. Intervjuerna marknadsfördes på Föreningen
Ekonomernas plattformar inför mässan där studenter hade möjlighet att ansöka.
Utfallet var positivt och rekommendationen är att fortsatt utveckla detta.
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.
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 under hösten och var planerad under våren
men blev inställd till följd av pandemin.
Sustainability Day
Sustainability Day är ett projekt som anordnats tidigare år och som var planerad att
hållas under våren 2020. Event blev först uppskjutet och sedan inställt till följd av
Pandemin.

Börsrummets projekt
Weekly Market Flash
Weekly Market Flash är ett nyhetsbrev för finansintresserade studenter. Utskicken
har under verksamhetsåret varit mycket uppskattade hos studenter.
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 SEK. Förvaltningen av dessa
pengar har skett i enlighet med Föreningen Ekonomernas riktlinjer för detta. Alla
köp-, och säljtransaktioner har skett med hjälp av underlag och bolagsanalyser som
medlemmar i utskottet bidragit med.

Internationella utskottets projekt
European Career Tour
European Career Tour är en karriärresa 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 2019 och destinationen
först Amsterdam och senare under veckan Bryssel. Under resan gjordes det besök på
flera oliKa företag för att få en förståelse för arbetsmarknaden i Europa.
Silicon Valley
Silicon Valley är en karriärresa 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 november 2019. Syftet med resan är att studenterna ska få en större
förståelse för arbetsmarknaden och den professionella kulturen i USA.
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, och
under verksamhetsåret 2017/2018 åkte projektet till Asien för första gången.
Destinationen blev storstaden Hong Kong och resan anordnade i maj 2018. Under

verksamhetsåret 2018/2019 gick resan till Shanghai i Kina i början av maj 2019.
Under 2020 planerades resan, men den blev tyvärr inställd som ett resultat av
Covid-19 pandemin.
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
som gör utbytet. Under veckan arrangeras ett flertal olika evenemang som
företagsbesök, sittningar, pub-kvällar och kulturupplevelser. Projektet planerades att
hållas vårterminen 2020, men det blev inställt som följd av Covid-19 pandemin.

Programutskottets projekt
Programutskottet hade under hösten flertalet interna aktiviteter och bistod även
Föreningen hjälp genom att arbeta i baren under Fadderiet. Programutskottet höll
även i egna evenemang. Av de två traditionsbärande och återkommande projekt
Hjulmiddagen och Ångbåten, på vilken Marskalksämbetet har som tradition att dela
ut medaljer till Föreningens medlemmar, kunde enbart Hjulmiddagen genomföras
på grund av Covid-19. Likaså behövde eventet Election Pub, på vilket
programutskottet skulle bistå Valberedningen för att skapa uppmärksamhet inför
styrelsevalet, ställas in av denna anledning.
Programutskottet fick under hösten igång sin barverksamhet vilket ledde till
sporadiskt hållna temapubar. Dessa hade ett varierat antal besökare utifrån tema och
veckodag på vilken puben hölls. Sedan pandemin inträffade stängdes all pub- och
barverksamhet.

Eventutskottets projekt
F.E.ST. Feat
F.E.ST. Featuring har under verksamhetsåret 2019/2020 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.

Spring Ball (Jubileumsbalen)
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 under två år och det senaste under 2019
anordnades på Moderna Muséet. Detta har blivit ett signum för Föreningen
Ekonomerna och såväl medlemmar som externa gäster från vänföreningar var
imponerade. Under 2020 skulle Föreningen fira 55-årsjubileum vilket skulle
markeras av en större än vanligt bal på Restaurang Solliden på Skansen. Eventet
planerades bjuda in fler gäster, bl.a. alumner och hedersgäster. Det lades en större
budget som hade sparats ihop under flera verksamhetsår. Det tillsattes en
projektgrupp tidigare än föregående års versioner av eventet. Tyvärr blev projektet
framskjutet till nästkommande termin beroende på omständigheterna som ett
resultat av Covid-19-pandemin.

Idrottsutskottets projekt
Surf trip
Under de senaste åren har Idrottsutskottet anordnat en surfresa i slutet av
sommaren. Under surfresan som anordnades 2019 besökte ett tiotal medlemmar i
Föreningen Portugal, en resa som var mycket uppskattad bland de deltagande.
Ski trip
Varje år arrangerar Idrottsutskottet en skidresa till olika destinationer i Alperna.
Resan genomfördes i Val d’ìsére i början av vårterminen 2020 och var mycket lyckad.

