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GUIDE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMAN

REGISTRERING
I dörren på väg in kommer ni mötas av ett bord för registrering. Här kommer alla som deltar
att skrivas in för att veta vilka som har deltagit i mötet. Här kommer det även registreras om
du är ordinarie medlem, d.v.s. studerar på Södertörns högskola eller om du är stödmedlem.
Det är endast de ordinarie medlemmarna som har förslags- samt rösträtt på stämman.
Röstkort kommer att delas ut till samtliga ordinarie medlemmar.

MÖTESFORMALIA
Studentföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad
därmed äger sammanhang. SÖFRE skall även verka för ett gott kamratskap mellan
medlemmarna. Vidare skall föreningen arbeta för att marknadsföra utbildningar och
fristående kurser inom ekonomi vid Södertörns Högskola gentemot omvärlden.
SÖFREs medlemmar tar aktivt ställningstagande att stödja Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.).
Dagordning
Dagordningen visar det ”schema” som mötet måste hålla. Dagordningen för den extrainsatta
stämman finns reglerad i våra stadgar (för mer om stadgar, se nedan). Där står de punkter
vi minst måste ha med på mötet men tillägg av punkter kan förekomma (till exempel
motioner och propositioner).
Mötesordförande
Mötesordförande är den person som leder stämman. Vanligtvis är detta vår revisor Gustav
Johansson som ser till att stämman löper enligt reglerna.
Justerare tillika rösträknare
Justerare är en person som efter stämman ska godkänna protokollet (anteckningarna från
stämman) för att se till att det följer det som verkligen ägde rum.
Rösträknare utses för att se till att röstningen i mötets beslutsfrågor går rätt till, vanligtvis är
detta två personer. Rösträknarna kallas fram för att räkna rösterna om någon medlem yrkar
på votering (se nedan) vid omröstning.

DOKUMENTANSVARIG: JASMINE HALLGREN
DATUM: 2019-02-13
PLATS: MB503
2

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

Utlysande
I dagordningen finner man en punkt som heter ”mötets stadgeenliga utlysande”. Med det
menar man att mötet måste ha marknadsförts/informerats om på de sätt som beskrivs i
SÖFREs stadgar (för mer om stadgar, se nedan).

STADGAR
I våra stadgar står alla våra regler. Som en förening utgör stadgarna föreningens ramverk. I
stadgarna finns bland annat vad som gäller för att bli medlem, hur styrelsen ska fatta beslut
och hur en årsstämma ska gå till.
Ibland vill man ändra stadgarna och det kan endast göras via en stämma. För att
förändringen ska gå igenom måste förslaget röstas igenom på två varandra följande
stämmor. Förändringar i stadgarna kan göras på två sätt;
Propositioner
Ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut på vilken förändring som borde ske.
Propositioner lägges av styrelsen senast sju (7) dagar före föreningsstämma.
Motioner
Ett förslag från en eller flera medlemmar som läggs fram för beslut. Motioner till
föreningsstämman skall inkomma till styrelsen senast sju (7) dagar före stämman.
Det är sedan alla ordinarie medlemmar på stämman som väljer om ett förslag ska gå igenom
eller inte.

RÖSTNINGSPROCESSEN
Acklamation
När det är dags för röstning brukar acklamation vara det första alternativet om inte votering
begärs. Vid acklamation röstar man med ”ja-rop” d.v.s. muntlig röstning.
Votering
Om röstningen känns osäker kan man begära votering d.v.s. att man räknar rösterna. Oftast
sker detta genom försöksvotering där det är handuppräckning som gäller (det här kommer
under mötet göras genom uppräckning av röstlapp). Som medlem kan man även yrka på
sluten omröstning.
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DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
1.1. Mötets öppnande
1.2. Val av mötesordförande
1.3. Val av mötessekreterare
1.4. Val av justerare tillika rösträknare
1.5. Mötets stadgeenliga utlysande
1.6. Fastställande av röstlängd
1.7. Fastställande av dagordning
2. Inkomna propositioner
2.1. Proposition 2018:3
3. Rapporter
3.1. Framläggande av verksamhetsberättelse
Tidigare ordförande Jens Dang är föredragande
3.2. Framläggande av resultat- och balansräkning
Tidigare skattmästare Nicole Dreje är föredragande
3.3. Framläggande av revisionsberättelse
Revisor Gustav Johansson är föredragande
3.4. Fastställande av resultat- och balansräkning
4. Beslut om ansvarsfrihet
4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
5. Val
5.1. Val av revisor
5.2. Val av valberedning
6. Övrigt
6.1. Övriga frågor
7. Stämman avslutas
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PROPOSITION 2018:3
BAKGRUND
Styrelsen anser att sammankallande är den korrekta benämningen och denna
formaliaändring bör därför göras.

FÖRSLAG

Från

Kapitel 4 §10 Valberedningen
Valberedningen skall bereda personval till förtroendeuppdrag inom föreningen.
Valberedningen skall bestå av minst två (2) högst fem (5) medlemmar varav en
av dessa medlemmar skall vara sammankallade.

Till

Kapitel 4 §10 Valberedningen
Valberedningen skall bereda personval till förtroendeuppdrag inom föreningen.
Valberedningen skall bestå av minst två (2) högst fem (5) medlemmar varav en
av dessa medlemmar skall vara sammankallande.

YRKANDE
Styrelsen yrkar:
Att godkänna ovanstående förslag.
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FÖRORD

Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, är en studentförening som riktar sig till
ekonomstudenterna på Södertörns högskola. Föreningen grundades år 1999 som en
paraplyorganisation för mindre programknutna föreningar inom ekonomi. SÖFRE har de
senaste åren mött fantastisk framgång vad gäller antalet medlemmar, omsättning samt
engagemang. Genom att fortsätta utveckla organisationen och dess samarbeten vill SÖFRE
bidra till ett rikare studentliv för ekonomstudenterna på Södertörns högskola.
Verksamhetsåret 2018 har bedrivits av en styrelse om åtta (8) ordinarie ledamöter, fem
suppleanter, cirka 18 projektledare samt 150 aktiva medlemmar. Det löpande arbetet är
utöver styrelsen fördelat på fyra utskott; marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet,
sociala utskottet och utbildningsutskottet, samt ett antal projektgrupper. Denna
verksamhetsberättelse ämnar att redogöra för SÖFREs arbete under verksamhetsåret 2018.
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1.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

1.1. EXTERNA MÅL
1.1.1. Medlemmar
Mål: ”Medlemsmålet för 2018 sätts till 1300 stycken medlemmar.”
Uppfyllelse: Under 2018 uppnådde SÖFRE ett medlemsantal på 1158 stycken. Från
föregående år är det minskning med cirka 100 medlemmar. Detta betyder att vi inte uppnått
målet på 1300 medlemmar, däremot har inte totalt antalet aktiva minskat från föregående år
vilket tyder på en kvalitativ utveckling.
1.1.2. Ökad kännedom
Mål: ”Under 2018 ska SÖFRE fortsätta arbetet med att förbättra kännedomen om SÖFREs
verksamhet för studenter på Södertörns högskola, samt utanför lärosätets område.”
Uppfyllelse: Målet i sig är relativt svårt att mäta och är därför svår att ta ställning till
uppfyllnad eller icke. Det som kan konstateras är att det har varit en stor efterfrågan på de
flesta av årets evenemang, även satt flera rekord till antalet sålda biljetter m.m. I strävan
mot att uppnå ökad kännedom har vi under året tillsatt flera nya roller inom området,
exempel är Webmaster samt Art Director. Andra satsningar för att uppnå målet är ökad
närvaro i sociala medier genom att starta officiella projekt-konton. Detta har genererat fler
följare och ökad aktivitet.
Vi har fortsatt satsa på de traditionella marknadsföringsmetoderna som inspring, affischer,
tävlingar och liknande.
Under året har en ny satsning gjorts på profilmaterial till föreningens medlemmar i form av
nya kollektioner. Profilmaterialet ger en passiv form av marknadsföring vilket vi även tror kan
vara lockande för våra medlemmar.
Vi ser även ökad kännedom inom näringslivet efter genomförda gästföreläsningar och
företagsbesök genom året samt en mycket väl utförd arbetsmarknadsdag (e-day) och
SÖFREs Entreprenörsdag som för året haft en ny tappning.
1.1.3. Utökat samarbete
Mål: ”Under 2018 ska SÖFRE fortsätta satsa på ett utökat samarbete med företag och
föreningar.”
Uppfyllelse: Styrelsen har under året arbetat med en fortsatt utveckling av kontakten mellan
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företag och andra föreningar. Genom att ha träffat externa föreningar och kårer, föreningar
och kårer utanför Södertörns högskola har projektgrupper fått perspektiv och knutit både
kontakter och idéer till vår verksamhet.
SÖFRE har även varit en drivande faktor i ett pågående projekt/samarbete som heter
Unipreneurs Network, vilket är ett nätverk mellan flertalet föreningar i Sverige bland annat
Föreningen Ekonomerna, Handelshögskolan – Sasse och Chalmers i Göteborg m.fl. SÖFRE:s
näringslivsutskott sitter som ordinarie ledamot i nätverkets styrelse och detta ser vi vara
positivt för föreningen då det främjar fortsatt utveckling av samarbete.
SÖFRE har utökat samarbetet med Karlekon (ekonomföreningen från Karlstads Universitet),
Gavlecon (ekonomföreningen från Gävle Universitet) samt Eurekha (ekonomföreningen i
högskolan i Halmstad) Då vi under året har anordnat diverse aktiviteter och besök med
varandra. Relationen med Karlekon, Gavlecon och Eurekha är något vi värderar högt då vi
byter mycket kunskap och erfarenheter mellan föreningarna. För att säkerställa ett fortsatt
samarbete har initiativ tagits att föra med detta till styrelsen för kommande verksamhetsår.
SÖFRE har även behållit en god relation med studentföreningen TUG (Turister Utan Gränser,
lokal förening för Turismprogrammet). Det har gjorts genom att bjuda in TUG:s ordförande
och vice ordförande för presentation på välkomstdagen under Insparken samt haft
gemensamma sittningar.
Utöver samarbeten med andra föreningar har SÖFRE utvecklat samarbeten med sponsorer
och företag. I dagsläget har inte någon av föreningens sponsorer branschexklusivitet. Detta
för att kunna öppna upp för fler samarbeten. Under året tecknades avtal för en ny partner,
Skandinaviska Enskilda Banken - SEB. Vi tror att ett ytterligare samarbete med en bank kan
gynna SÖFRE:s medlemmar på flera sätt.
1.1.4. Internationalisera föreningen
Mål: ”Vi vill sträva emot att internationalisera föreningen, bland annat genom att översätta
vissa delar av hemsidan. Detta är möjligt genom ett ökat samarbete med ESN (International
Exchange Campus Student Network), samt att bjuda in utbytesstudenter till våra
evenemang.”
Uppfyllelse: Att internationalisera föreningen, till en viss grad, är ett mål som vi har tagit
med oss från föregående år och som styrelsen ansett som en rimlig utveckling av
föreningen. Dock har styrelsen utvärderat målsättningen och inte ansett att inriktningen
kunnat prioriteras under år 2018. Styrelsen anser dock det är ett mål som bör uppnås på
längre sikt.
1.1.5. Alumni
Mål: ”Vi vill utöka kontakten med alumner (det vill säga tidigare aktiva inom SÖFRE) och
bjuda in dem till framtida evenemang. Skapa ett nätverk för SÖFREs alumner med syfte att
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bibehålla värdefulla kontakter för SÖFREs framtida intressen.”
Uppfyllelse: Styrelsen har löpande under året ansett att målet inte kunnat prioriteras under
år 2018. Stor satsning gjordes för att bjuda in alumner till årets sista sittning,
Vinterbanketten. Deltagandet var dock lägre än väntat men föreningen kommer fortsätta att
komma närmare SÖFREs alumner samt utveckla nätverket.
1.1.6. Investeringar
Mål: ”Vi vill se över förslag på investeringar som kan gynna våra medlemmar.”
Uppfyllelse: Föreningen har under året gjort en stor investering i att köpa ett Yamaha
DXR15-högtalare inkluderat en mixer samt mikrofon. Syftet är att på sikt jämna ut kostnaden
för inhyrda högtalare varje år under Insparken, inköpet öppnar däremot upp för fler
användningsområden som kan öka kvalitén i olika projekt och evenemang.
Mindre investeringar har gjorts, bl.a. i form av mindre portabla högtalare, en laserskrivare
samt kapital till SÖFREs Finanssällskap som ska ingå i en aktie/fond portfölj. Syftet med den
mindre högtalaren är att öka kvalitén i den ekonomiska klubben för en mer avslappnad
stämning. En laserskrivare för att förenkla det administrativa arbetet. Ökad kapital till
SÖFREs Finanssällskap i syfte att öka intresset för projektet bland medlemmar och därmed
bidra till utveckling av projektet.
1.1.7. Tryckverksamheten
Mål: ”Driva och utveckla tryckverksamheten genom försäljning av profilmaterial.
Tryckverksamheten skall även användas som ett hjälpmedel för projekten.”
Uppfyllelse: Tryckverksamheten har under 2018 växt och utvecklat sin verksamhet. Efter
uppstarten 2016 har fokus legat på att etablera struktur i verksamheten för att kunna främja
en positiv utveckling i fortsättningen. Tryckverksamheten, som leds av Kvartermästaren, har
arbetat nära SÖFREs projekt för framtagande av profilmaterial samt fortsatt utveckling av
profilmaterial för SÖFRE. Genom att förening har möjlighet att på egen hand ta fram
profilmaterial m.m. till SÖFRE och dess projekt ökar mervärdet för medlemmar och företag
på många sätt. Verksamheten bidrar även till samhörighet och identitet för medlemmar och
projekt.
Kvartermästaren har tillsammans med marknadsföringsutskottet under 2018 tagit fram en ny
klädkollektion och utvecklat flera märken som engagerade medlemmar kan köpa. Detta
bidrar till skapandet och samhörighet, tradition och uppmuntrande till föreningsengagemang.
1.1.8. SÖFREs Entreprenörsdag
Mål: ”Under 2018 kommer SÖFREs Entreprenörsdag återupptas i ett nytt koncept för att
främja entreprenörskap bland studenterna.”
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Uppfyllelse: Projektet har under året utformats med en ny tappning. Den nya tappningen
innefattade större inriktning och fokus på entreprenörskap. Årets fokus har varit att skapa en
tydlig identitet och struktur för projektet samt lägga grund för kommande år. Dagen bestod
av att en entreprenör föreläste samt att deltagarna blev uppdelade i grupper för att
genomgå fyrdelad workshop där varje station hade ett tema. Dagens tema i stort var ”Från
idé till verklighet” Arrangemanget blev mycket uppskattat bland deltagarna.
1.1.9. Momentum – SÖFREs Mentorskapsprogram
Mål: ”SÖFRE skall arbeta för att öka kännedomen kring projektet bland medlemmar och
sponsorer. Utveckla projektet vidare samtidigt som kvalitén bibehålls.”
Uppfyllelse: Momentum – SÖFREs Mentorskapsprogram är ett projekt som varit väldigt
uppskattat och givande för SÖFREs medlemmar. Projektet har dock hamnat i skuggan då
kännedomen för projektet varit relativt lågt. Momentum 2017/2018 blev mycket lyckat där
samtliga deltagare, adepter som mentorer har uttryckt stor uppskattning av projektet.
1.1.10.
Insparken
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att utveckla och förbättra tidigare års inspark. Detta
genom att ha ett krav på minst 400 fadderbarn och en målbild på 600 deltagare.”
Uppfyllelse: Genom god utveckling och nytänkande blev 2018 års upplaga av Insparken en
stor framgång och projektet påvisade mycket hög kvalité och struktur i utförandet av de
tillhörande arrangemangen. Insparken var för första gången tre (3) veckor istället för två (2)
veckor och fick otroligt bra respons från deltagarna. Detta onekligen en bidragande faktor till
att föreningen sett en ökning i aktiva medlemmar under höstterminen. Insparken blir mer
och mer ett eget varumärke som sprider sig till blivande studenter på Södertörns högskola
redan innan de börjar studera. Eftersom att Insparken är väldigt populärt stärks även
skolans varumärke som påföljd.
Totalt registrerades 377 stycken fadderbarn, vilket är en ökning från föregående år och totalt
110 faddrar. Detta resulterar i strax över 500 deltagare, projektgrupp och styrelse
medräknad, och det anser vi vara fantastiskt trots att målet inte uppnåddes.
1.1.11.
e-day
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att utveckla tidigare års e-day genom att bland annat ökad
besöksnärvaro men också genom att sätta upp ett vinstkrav. SÖFRE har som krav att minst
25 utställare finns på mässan och en målbild är 30 utställare. Vinstkravet sätts till 30 000
kronor.”
Uppfyllelse: 2018 års upplaga av e-day blev en succé. Med 28 utställare och långt över
30.000 kronor i ekonomisk vinst så nådde vi målet med bravur. Detta ser vi som mycket
positivt för projektets utveckling och för föreningen i sin helhet då ett större överskott kan
användas till att utveckla föreningens verksamhet för ökad medlemsnytta och mervärde.
DOKUMENTANSVARIG: JASMINE HALLGREN
DATUM: 2019-02-13
PLATS: MB503
12

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

Stort fokus har lagts på att utöka samarbetet med högskolan för att kunna lägga scheman
för att optimera besöksflödet och antalet besökare. Dessvärre fallerade denna
kommunikationen och det syntes även på mässan. Trots detta har vi kunnat erbjuda mer för
både företag och studenter vilket gjorde att ruljangsen på besökare ökade, vilket gjorde att
mässan i sin helhet blev otroligt lyckad. Kontaktsamtal är ett fortsatt lyckat moment som
infördes under förra årets upplaga höjer mervärdet hos både företag såväl som medlemmar.
1.1.12.
SÖFREs Finanssällskap
Mål: ”SÖFRE skall jobba mot att utöka kännedom om vad projektet kan erbjuda med syfte
att öka deltagarantalet.”
Uppfyllelse: Genom marknadsföring och utökning av projektets utbud har intresset för
projektet ökat och därmed lockat fler medlemmar att delta. Styrelsen har under året avsatt
pengar till en portfölj som ska administreras av SÖFREs Finanssällskap. Syftet med detta är
utöka intresset ytterligare samt ge projektet och medlemmar chansen att få praktisk
erfarenhet inom börs och finans.
1.1.13.
Diplomeringen
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att vara delaktiga i, samt hjälpa till att genomföra en
diplomering under 2018. Vi vill lägga en grund för att en årlig examensfest skall genomföras.
Vi vill tillsätta en projektgrupp för diplomeringen 2018 som kan anordna ett
avslutningsevent. Detta kan uppnås genom ett ökat samarbete med institutionen.”
Uppfyllelse: Under året har både en examensfest, även kallat Inlämningsbankett, ägt rum
samt en Diplomering för examinerade studenter. Båda projekten blev mycket lyckade med
högt deltagarskap från studenter och medlemmar. Projekten finansierades av både SÖFRE
och högskolan. Styrelsen uppmuntrar för fortsatt samarbete med högskolan för att rota
Diplomeringen och göra projektet till en självklar tradition.
1.2. INTERNA MÅL
1.2.1. Organisatorisk utveckling
Mål: ”SÖFRE ska under 2018 arbeta aktivt för att behålla och vidareutveckla den
organisatoriska utvecklingen. Detta genom att aktivt arbeta med att utveckla dokument som
förenklar, strukturerar och skapar en enhetlig organisation så att arbetet effektiviseras.
Styrelsen ska arbeta mer strategiskt och låta medlemmarna arbeta operativt. Vi vill
undersöka möjligheterna av att utveckla medlemskortet för våra medlemmar. Vi vill öka
kommunikationen mellan föreningens utskott för att underlätta arbetet.”
Uppfyllelse: För att säkerställa en fortsatt god och positiv utveckling av föreningen har
styrelsen fortsatt utvecklat ett styrdokument för framtidsmål. Målen berör föreningen, i sin
helhet, samt projekten och sträcker sig från 3 till 10 år. Många utvecklingsmöjligheter som
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tar längre tid än sittande styrelses verksamhetsår kan bortprioriteras eller glömmas bort om
detta inte dokumenteras och följs upp. Föreningens Advisory Board kommer att följa upp de
satta målen med den sittande styrelsen för att säkerställa att SÖFRE utvecklas även på lång
sikt.
Styrelsen har även lagt stort fokus på att överlämningen mellan styrelseåren blir mer
strukturerad och innehållsrik. Alkoholpolicy, medlemspolicy, stadga och andra styrdokument
har även under året reviderats och utvecklats för att enklare kunna förmedla föreningens
intressen. Styrelsen har under 2018 fortsatt att delegera fler operativa arbetsuppgifter till
medlemmarna för att de ska ha en större chans att utvecklas och erhålla mer erfarenhet.
Ett fortsatt samarbete med Studentkortet har gjort att vi framtagit ett medlemskort. Detta
kommer medföra ökat värde i medlemskapet samt underlätta vid identifikation vid olika
event.
Kommunikationen mellan utskotten och styrelsen har fungerat mycket bra. En tidslinje
infördes med alla kommande event, för att lättare hindra att dessa planerades på samma
datum, vilket underlättade hela styrelsens arbete. För ökad effektivitet i styrelsens arbete har
en vi använt oss av samma plattform för kommunikation och planering, denna arbetsrutin
rekommenderas fortsätta tillämpas.
1.2.2. Engagera medlemmar i föreningen
Mål: ”Under 2018 ska SÖFRE arbeta för att fler medlemmar ska vilja arbeta aktivt i
föreningen. Utvecklingen av utskottens arbete ska ske genom strukturerade utskottsmöten
samt bättre organisering. Vi vill engagera medlemmarna ännu mer inom utskotten,
exempelvis genom att ge ut fler ansvarsområden i små grupper. Styrelsen skall också arbeta
med att öka engagemanget på ett mer personligt plan genom allt från kaffeutdelning,
inspring till att ge ett gott intryck under Insparken för att behålla de nya studenterna i
föreningen. Samt skapa en mer öppen kommunikation mellan aktiva, styrelse och övriga
medlemmar. För att nå ut till en bredare målgrupp vill vi under 2018 fortsätta arbeta med att
utveckla utbildningsrelaterade evenemang så som workshops i fler ämnen och allmän
studieteknik. För att inte tappa medlemmar ha saker utanför skolan på sommaren så som
exempelvis häng i parker. Vi vill inte skapa för många nya event för att bibehålla en bra
kvalité på de som redan är, vilket då kan öka chansen till att medlemmarna återkommer på
eventen.”
Uppfyllelse: Under hela året har föreningen haft ett högt antal aktiva som har varit med och
drivit projekt och evenemang. Vi har under året fortsatte med att arbeta mot att ge aktiva
mer ansvar och uppgifter inom utskott och projektgrupper, detta för att kunna ge ett ännu
högre mervärde till våra medlemmar. Även intresset för att arbeta i styrelsen har varit högt.
Totalt var det ca 20 personer som visade intresse genom att antingen söka via valberedning
eller direkt på årsstämman.
SÖFRE har även anordnat fler workshops och räknestugor i en större utsträckning av ämnen
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än tidigare år. Detta för att utöka och utveckla den utbildningsrelaterade verksamheten inom
föreningen.
1.2.3. SÖFREs ekonomi
Mål: ”Under 2018 ska skattmästaren vid flera tillfällen redovisa budgetering för olika
aktiviteter i verksamheten för styrelsen. Styrelsen ska ha ökad inblick i ekonomin genom
bättre kommunikation, därför kommer budgeten att redovisas för styrelsen minst två gånger
per termin. Skapa en bättre kommunikation med uppföljning av budget mellan föreningens
projekt och skattmästaren/vice skattmästaren.”
Uppfyllelse: Under 2018 har budgetering redovisats för styrelsen vid ett flertal tillfällen och
inblicken i föreningens ekonomi har under året varit god. Kommunikation mellan
skattmästare och projekten har även fungerat bra under året, vilket har tillfört ökad insikt i
projektens ekonomi för styrelsen.
1.2.4. Intern utbildning
Mål: ”Under 2018 ska SÖFRE bedriva interna utbildningar för ökad kompetens inom
föreningen. Vi vill även ta tillvara på den kompetens vi har inom föreningen på ett bättre
sätt. Utbildningarna kommer att utveckla kompetens som inte bara är gynnsam för SÖFREs
del utan även ger mervärde för framtida arbetsliv. Dessutom ska en utbildning om vad
SÖFRE är hållas minst en gång per termin.”
Uppfyllelse: Under 2018 genomfördes flertalet interna utbildningar för att öka kompetensen
inom föreningen. Vi hade bland annat workshops och räknestugor för att hjälpa studenter
med deras studier. SÖFRE-dagen, med syfte att marknadsföra samt öka inblicken inom
styrelsen och föreningen, genomfördes under vårterminen och Insparken.
1.2.5. Extern utbildning
Mål: ”SÖFRE ska aktivt arbeta för att ta fram flera externa utbildningar. Bland annat ska
föreningens styrelse ha gått en utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning), ledarskap samt
Grant Thorntons seminarium i styrelsearbete innan årets slut.”
Uppfyllelse: Merparten av styrelsen samt ett antal aktiva genomgick en utbildning i HLR
(hjärt- och lungräddning) i början av verksamhetsåret. Styrelsen och andra aktiva
medlemmar har även deltagit på S.E.R.O.s resursdagar, dessa är följande: resursdag för
presidiet, resursdag för marknadsansvariga, resursdag för utbildningsansvariga, resursdag
för sociala, resursdag för näringslivsansvariga, resursdag för inspark, resursdag för
arbetsmarknadsdag.
På initiativ från styrelsen och föreningens partners har även olika, mindre, utbildningar ägt
rum. Detta har varit utbildningar för styrelsen där bland annat framtidsmål och
organisatorisk utveckling har berörts. Dessa har varit ledda av SÖFREs partners på deras
kontor.
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2.

STYRELSEN OCH PROJEKT

2.1. STYRELSEN
Styrelsen bestod av åtta ordinarie styrelseledamöter och fem suppleanter uppdelade i fem
arbetsområden, nedan kallat utskott. Styrelsens verksamhet samt ekonomi kontrolleras
vidare av en revisor.
Nedan presenteras de personer som under verksamhetsåret 2018 var ledamöter och
suppleanter i föreningens styrelse, vilken post de hade samt inom vilket område de verkade.
Presidiet
Ordförande: Jens Dang
Vice ordförande: Clara Hedlund
Sekreterare: Matilda Nilsson
Skattmästare: Nicole Dreje
Marknadsföringsutskottet
Ordförande: Miran Gurses
Vice ordförande: Martin Holmgren
Näringslivsutskottet
Ordförande: Niklas Bhatiasson
Sociala utskottet
Ordförande: Louise Haavisto
Vice ordförande (event): Jakob Mathiasson
Vice ordförande (sport): Kasper Karlsson
Utbildningsutskottet
Ordförande: Jasmine Hamidi (tillträde 6/4-2018)
Vice ordförande: Fredrik Olsson (tillträde 27/4-2018)
Revisor: Gustav Johansson
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2.2. OMSTRUKTURERING AV STYRELSE
Under verksamhetsåret har sammansättningen av styrelsen omstrukturerats av yttre skäl.
Styrelsen har efter behov vid dessa frånfällen av ledamot utfört fyllnadsval för att oavbrutet
fortsätta främja det löpande operativa arbetet.
Nelly Mårtensson, tidigare ordinarie ledamot och ordförande för utbildningsutskottet ansökte
om entledigande av styrelsepost i början av april, vilket beviljades 6/4-2018.
Enligt föreningspraxis skall suppleant i utskott träda in vid frånfälle av ordinarie ledamot,
vilket var regelverket styrelsen utgick efter. Därmed tillträdde tidigare suppleant Jasmine
Hamidi som ordförande för utbildningsutskottet samt ordinarie ledamot den 6/4-2018.
William Göransson, tidigare suppleant och vice ordförande i näringslivsutskottet ansökte om
entledigande av styrelsepost i början av september, vilket beviljades 3/9-2018. Styrelsen
valde att inte göra ett fyllnadsval då bedömning gjorde att det löpande arbetet inte skulle
påverkas.
2.3. FOKUS
Styrelsen 2018 har fokuserat på att jobba så strategiskt som möjligt där vi har försökt lägga
det operativa arbetet på föreningens aktiva, inom utskotten och de större projekten.
Utskotten och projekten har rapporterat till styrelsen som gått igenom rapporteringarna
under styrelsemötena. Styrelsen har jobbat för att ta långsiktiga beslut som ska gynna
föreningen längre än bara under innevarande verksamhetsår, till exempel större inköp som
ska öka mervärde hos medlemmar och ekonomisk vinning på sikt. Långsiktiga mål har
fortsatt dokumenterats för att enklare kunna förmedla föreningens långsiktiga målsättningar.
2.4. STYRELSEMÖTEN
Under 2018 höll styrelsen 18 styrelsemöten. Mötena har oftast hållits varannan vecka med
undantag för studieuppehåll under sommaren och julen. Under året har totalt cirka 40
beslutsunderlag behandlats samt 6 per capsulam.
2.5. FÖRENINGSSTÄMMOR
Under 2018 höll föreningen två föreningsstämmor, en ordinarie föreningsstämma och en
extrainsatt föreningsstämma. Den ordinarie föreningsstämman hölls i början av året där det
tilldelades ansvarsfrihet för 2017 års styrelse. Här valdes ny valberedning in och under
stämman godkändes även resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelsen för
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2017. Den extrainsatta föreningsstämman hölls i slutet av året där ledamöterna och
suppleanterna för 2018 års styrelse valdes.

2.6. PROJEKT
Under 2018 arrangerade föreningen flera stora projekt. Projektledarna för dessa projekt
presenteras nedan:
SkiWeek
Jasmine Hallgren
Axel Oppmark
Deltävlingen SM i Ekonomi
Joakim Söderqvist
Oskar Hillenfjärd
SÖFREs Entreprenörsdag
Isabelle Norberg
Jacob Mir
Momentum - SÖFREs Mentorskapsprogram
Alexandra Engman
Per Wangerud
SÖFREs Finanssällskap
Oscar Widén
Johan Finn
Insparken
Matilda Sundell
Jacob Witt-Strömer
e-day
Annie Sivén
Adam Teker
Kvartermästare
Linnea Kossmann
Webmaster
Christopher Lindskog
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Art Director
Tigge Nilsson
Kommunikatör
Alexander Madsén
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3.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

3.1. INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER
Institutionen ansvarar för utbildningsområdena företagsekonomi, internationella relationer,
journalistik, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. SÖFRE har
under 2018 haft väldigt god kontakt med institutionen och haft samarbeten i flertalet
evenemang som till exempel e-day och Diplomeringen. Institutionen visade sig mycket
behjälpliga och är ett återkommande stöd i frågor som gäller relationen med skolan som
helhet. Ett utökat stöd från institutionen har även erhållits i form av arvodering för
medlemmar som håller i workshops.
3.2. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS STUDENTKÅR (SÖDERS)
Under 2018 har SÖFRE arbetat för att förbättra relationen och samarbetet med SöderS.
Samarbeten vid flertalet evenemang har skett under året för att stärka relationen. Aktiva
medlemmar från SÖFRE har varit med i projektgrupper vid olika SöderS-arrangemang, vilket
är något vi vill fortsätta med för att öka vårt inflytande inom studentkåren. Ordförande har
under året suttit med som suppleant i ämnesråd för företagsekonomi. Utmärkelsen ”Årets
förening 2018” utsågs SÖFRE, detta är vi mycket stolta över.

4.

SAMMARBETEN

Nedan listas de olika samarbeten SÖFRE haft inom näringslivet under året.
4.1. PARTNERS
Academic Work
Avtal tecknades i början av 2018 och sträckte sig fram till slutet av verksamhetsåret.
Academic Work har deltagit i flertalet aktiviteter samt hållit i företagsrepresentationer.
Adecco
Adecco förblir partner med SÖFRE och har under året bidragit med mycket stöd för att
säkerställa en positiv utveckling för föreningen. Avtal upprättades under 2018 och sträcker
sig till mitten av 2019.
Civilekonomerna
Fackförbundet Civilekonomerna har länge varit en samarbetspartner till SÖFRE. Under 2018
har Civilekonomerna varit ett stort stöd till föreningen och bidragit med lokal och liknande till
Momentum. Avtal tecknades i slutet av 2017 och sträckte sig till slutet av 2018.
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Ernst & Young
Avtalet med Ernst & Young försenades och tecknades i mitten av 2018. Ernst & Young har
bidragit med stöd och företagsaktiviteter. Avtalet sträcker sig till mitten av 2019.
Grant Thornton
Avtal gäller fram till april 2019. Under 2018 genomförde Grant Thornton flera aktiviteter med
föreningen där de bland annat deltog under SÖFREs workshop i Redovisning och
beskattning.
Handelsbanken
Handelsbanken är en partner för SÖFRE med en avtalstid som sträcker sig till september
2019. Som en ekonomförening ser vi Handelsbanken som ett viktigt tillskott då de kan bidra
med mycket som föreningen kan ta nytta av.
Unionen
Unionen har under en tid visat intresse för SÖFRE efter många lyckade aktiviteter. Avtal
upprättades med Unionen fram till slutet av 2018.
Skandinaviska Enskilda Banken – SEB
SEB är en ny partner till SÖFRE. Avtalet upprättades i mitten av 2018 och sträcker sig till
början av 2019. SEB har varit en stor tillgång och stöd för föreningen.

4.2. SPONSORER/SAMMARBETEN
Red Bull
Ett väldigt gott samarbete där Red Bull vid flertalet evenemang sponsrat SÖFRE med sina
produkter.
Student Node
Student Node deltog under 2015 på ett flertal evenemang med SÖFRE. De släppte under
hösten 2016 sin plattform för företaget och har sedan dess bjudit in medlemmar till flertalet
aktiviteter.
Comviq
Comviq har bidragit med mycket sponsrade produkter till SÖFRE och våra projekt.
Studentkortet
SÖFRE har sedan 2017 ett medlemskort som levereras av Studentkortet. Medlemskortet
innebär mängder av studenterbjudanden samt möjligheter att identifiera sig som SÖFREmedlem.
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4.3. SVERIGES EKONOMFÖRENINGARS RIKSORGANISATION
(S.E.R.O.)
S.E.R.O. är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. S.E.R.O.:s styrelse
bestod under 2018 av åtta personer vilka arbetade aktivt mot cirka 20 medlemsföreningar.
Av dessa åtta personer var en av dem tidigare SÖFRE-medlem, Jesper Andersson som
näringslivsansvarig. Tim Averbo som tidigare ordförande i SÖFRE har under året suttit som
sakrevisor för S.E.R.O.
S.E.R.O. arrangerade år 2018 tre stycken konferenser i samarbete med en medlemsförening.
Kontaktmannakonferensen arrangerades detta år i Sundsvall, i samarbete med Sundekon.
Kontaktmannakonferensen är en konferens där kontakterna mellan medlemsorganisationerna
sätts i fokus då de flesta har en nytillträdd styrelse vid detta tillfälle.
Den andra konferensen var SM i Ekonomi som hölls i Karlstad av ekonomföreningen
Karlekon. SM i Ekonomi är både en konferens för medlemsorganisationerna i S.E.R.O. samt
svenska mästerskapen i ekonomi. De tävlande kommer från Sveriges olika universitet som
har ekonomutbildningar och möts för att kröna de svenska mästarna i ekonomi.
Den tredje konferensen 2018 var Megakonferensen och arrangerades av föreningarna Safir
och Sköekon i Skövde. Megakonferensen ämnar avsluta S.E.R.O.:s verksamhetsår där en ny
styrelse för S.E.R.O. väljs. I valet till S.E.R.O.:s styrelse 2019 valdes det in sju nya personer,
två sakrevisorer där båda har rötterna i SÖFRE, Andreas Enderborg och William Friman.
Under Megakonferensen valdes även S.E.R.O.:s valberedning för 2019 in bestående av tre
personer, därav ordförande för valberedningen, Jens Dang, även han är från SÖFRE.
Vid valet av S.E.R.O.:s styrelse 2019 vakantsattes posten vice ordförande, vilket gjorde att
ansökan till posten öppnades upp på nytt.
På samtliga konferenserna, Kontaktmannakonferensen, SM i Ekonomi och Megakonferensen
håller S.E.R.O. sina fullmäktigemöten där ordföranden från alla medlemsorganisationer deltar
och erhar rösträtt, förslagsrätt och närvaranderätt. På dessa fullmäktigemöten behandlas
S.E.R.O.:s organisation och är det forum där medlemsorganisationerna har möjlighet att
påverka vilka frågor S.E.R.O. ska arbeta med på ett nationellt plan. Jens Dang (ordförande
2018) var ordinarie ledamot under dessa sammanträden och suppleant var Clara Hedlund
(vice ordförande 2018).
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5.

AKTIVITETER

De aktiviteter som listas nedan är de aktiviteter som är öppna för alla medlemmar oberoende
av om man är aktiv inom styrelsen, ett utskott eller en projektgrupp. SÖFRE arrangerade 59
sådana evenemang under 2018 varav 38 aktiviteter arrangerades på vårterminen och
resterande 21 arrangerades under höstterminen. Nedan presenteras även de aktiviteter som
arrangerades i samarbete med SÖFRE. Aktiviteterna är presenterade i turordning med den
första aktiviteten för 2018 längst upp.

5.1. VÅRTERMINEN 2018
Januari
Jan 8: Workshop i Ekonomistyrning
Jan 9: Workshop i Redovisning och beskattning
Jan 13: SkiWeek i Val Thoréns
Jan 16: SöderS Studentfrukost av SÖFRE
Februari
Feb 2: KICK-OFF med sociala utskottet och näringslivsutskottet
Feb 7: Gästföreläsning Unga aktiesparare
Feb 13: Workshop i Makroekonomi
Feb 19: Finanssällskapets företagsbesök hos Nordnet
Feb 21: Kaffeutdelning
Feb 21: Ordinarie årsstämma 2018
Feb 23: KICK-OFF med utbildningsutskottet och marknadsföringsutskottet
Mars
Mar 7: Deltävlingen SM i ekonomi
Mar 8: Kaffeutdelning
Mar 8: Fulsittning - SÖFREs Anatomy
Mar 16: Gästföreläsning Civilekonomerna
Mar 20: Workshop i Tillämpad makroekonomi
Mar 23: Gästföreläsning Handelsbanken
April
Apr 4: Kaffeutdelning
Apr 6: Create Squared av Unipreneurs Network
Apr 10: Gästföreläsning Academic Work
Apr 12: Finansfika med Finanssällskapet
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Apr
Apr
Apr
Apr

12:
20:
26:
30:

Maj
Maj 11:
Maj 14:
Maj 15:
Maj 17:
Maj 18:
Maj 23:
Maj 23:
Maj 24:
Maj 25:
Maj 28:
Maj 29:

SÖFRE-style avtackningsmiddag
Beerpong-turnering i samarbete med Turister utan gränser (TUG)
Workshop i Redovisning och beskattning av Grant Thornton
Valborg i Uppsala

Fotbollsturnering
Workshop av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.)
Gästföreläsning av Grant Thornton
SÖFREs Entreprenörsdag
Sommarfest i samarbete med Södertörns högskolas studentkår, SöderS
Academic Work utställning
Faddersittning
Finansfika med Finanssällskapet
SÖFRE-dagen
Kvällsevenemang med EY
Workshop i Ekonomistyrning

Juni
Juni 2: Inlämningsbankett
Juni 7: Sommarresa Budapest
5.2. HÖSTTERMINEN 2018
Augusti
Aug 27-Sep 8: Insparken 2018
September
Sep 2: SÖFRE-dagen
Sep 3: SöderS studentfrukost av SÖFRE
Sep 27: Gästföreläsning Handelsbanken
Sep 28: KICK-OFF Styrelsen
Oktober
Okt 11: Oktoberfest
Okt 15: Kaffeutdelning
Okt 25: Fulsittning Turister på ZOOfre
Okt 27: Korpen-avslutningfest
Okt 29: Gästföreläsning Academic Work
November
Nov 7: Workshop i Redovisning och beskattning av Grant Thornton
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Nov
Nov
Nov
Nov

14:
20:
28:
29:

e-day SÖFREs arbetsmarknadsdagen
Extrainsatta årsstämma 2018
Diplomering 2018
Innebandyturnering

December
Dec 3: Kaffeutdelning
Dec 3: Workshop i Ekonomistyrning
Dec 13: SÖFREs Vinterbankett 2018
Dec 17: Kvällsevenemang Academic Work
Dec 18: SkiWeek Pre-event
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6.

ORGANISATORISK UTVECKLING

6.1. TRYCKVERKSAMHETEN/KVARTERMÄSTARE
Under 2016 införskaffades en tryckmaskin som öppnade upp nya portar för föreningen och
projekten att marknadsföra sig på. En stor och viktig grund för tryckverksamheten lades år
2016 när denna investering gjordes. En kvartermästare tillsattes även då för att ansvara över
verksamheten. Under året har en stor satsning gjorts för att bygga vidare och utveckla detta
relativt nya projekt för att uppnå dess fulla potential och nytta för föreningen och
medlemmarna. Föreningen och dess projekt växer för varje år vilket gör det väldigt viktigt att
vi behåller den samhörighet och identitet vi har idag. Profilmaterial för SÖFRE och projekten
är något som främjar detta, vilket vi efter årets slut har sett starka tecken på. SÖFREhoodies var något som infördes 2016, men det var inte förens några månader in i 2017 som
försäljningen tog fart, sedan dess har vi under 2018 tryckt både märken och tagit fram nya
kollektioner. Profilmaterialet är ett sätt att stärka SÖFRE som varumärke och samtidigt ge
medlemmarna något att identifiera sig med. SÖFRE-hoodies och t-shirts bärs nu dagligen av
många medlemmar vilket gör ett stort avtryck på campus.
Kvartermästaren har börjat arbeta närmare projekten och utvecklingen av profilmaterial
m.m. växer i god takt med tryckverksamhetens tillväxt. Ett stort fokus under året var att
upprätta struktur i arbetet kring verksamheten samt tydliggöra kvartermästarens
befattningsbeskrivning. Vi känner nu att rollen kvartermästare och tryckverksamheten har
etablerat sig mycket bra i föreningen visar god framtida utveckling.

6.2. MEDLEMSKORT
SÖFRE har länge arbetat för att ta fram ett medlemskort för SÖFREs medlemmar. Dock har
detta gått långsamt då tidigare lösningar inte visat sig fungera. Under 2017 tog SÖFRE
kontakt med Studentkortet om ett potentiellt samarbete, vilket vi under 2018 fortsatt med.
Studentkortets utbud och möjligheter var väldigt passande för föreningen vilket gjorde att vi
under höstterminen ingick ett samarbete. Föreningen har nu ett fullt fungerande
medlemskort som är exklusivt för SÖFREs medlemmar. Syftet med medlemskortet är att
utöka värdet av medlemskapet samt underlätta vid identifikation vid olika SÖFRE-event och
stämmor. Vi är hittills mycket nöjda med samarbetet med Studentkortet då de visats sig var
mycket behjälpliga i andra ärenden. De har exempelvis skapat kontakt med olika företag
som erbjuder alternativ till föreningens medlemssystem.
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6.3. MEDLEMSPOLICY
Då föreningen ständigt växer i både operativ verksamhet och medlemsantal blir det också
viktigare för oss att säkerställa att föreningens och medlemmars intressen inte äventyras.
SÖFRE värnar om sina medlemmar då varje individs integritet och att varje individ ska känna
sig trygg och välkommen att delta. Föreningen har därför och enligt Dataskyddsförordningen
adderat att stycke om personuppgiftshantering i medlemspolicyn för att på tydligt sätt kunna
förmedla hur SÖFRE handskas med personuppgifter samt är ställningstagande i olika frågor.
6.4. NY PARTNER – SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN – SEB
En stor framgång för SÖFRE under året var i form av ett nytt partnerskap med SEB. Att ha
en bank som partner har tidigare varit aktuellt och ett stort mål för näringslivsutskottet då vi
inte hade ett sådant samarbete. Från föregående år har vi under 2018 utökat partnerskapet
med banksektorn och ingått i ytterligare ett partnerskap med en till bank, SEB. Då SÖFRE är
en ekonomförening är det högst aktuellt att ha SEB som partner, detta tror vi kan tillföra
väldigt mycket för föreningen och medlemmarna i form av bl.a. nätverkande.
6.5. SÖFRES ENTREPRENÖRSDAG
SÖFREs Entreprenörsdag startades upp på nytt år 2017 efter att projektet legat på is år
2016. För år 2018 antog vi projektet med en ny satsning där fokus har legat på att lägga
grund, tydliggöra syftet och skapa goda förutsättningar för fortsatt engagemang inom
projektet. Stort fokus lades även på att marknadsföra projektet i förväg för att hitta de som
är intresserade av entreprenörskap. Temat som genomsyrade SÖFREs Entreprenörsdag 2018
var ”Från idé till verklighet”. Dagen startade av med en att en framgångsrik entreprenör
föreläste för våra medlemmar, när samtliga i rummet blivit inspirerade i ca 1.5h gick det
vidare till lunch. Efter lunch fick man i olika tappningar gå igenom ett flöde av fyra (4)
workshops där varje workshop handlade om ett steg att ta sin idé till verklighet.
Eventet blev väldigt lyckat och uppskattat av medlemmar, studenter samt andra deltagare.
SÖFREs Entreprenörsdag har nu en mycket bra grund att utvecklas på och det finns goda
förutsättningar till att fortsätta projektet. Trots högt engagemang deltagarna på plats ser vi i
styrelsen ett bristande engagemang inom just entreprenörskap som sin helhet inom
föreningen. Vi föreslår därför att lägga SÖFREs entreprenörskap på is för att fortsätta arbetet
med Unipreneurs Network - Create Squared som kan ses som ett hackaton i
entreprenörskaps-anda.
6.6. FRAMTIDSMÅL
Föreningen har kommit långt i sin utveckling under åren och genom ständigt växande
projekt och medlemsantal har SÖFRE kommit till en punkt där större mål och
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utvecklingsmöjligheter blir mer och mer uppnåbara. Många sådana mål sträcker sig dock
längre än ett verksamhetsår, vilket gör det svårare för styrelser att arbete mot målen. För att
säkerställa en högre utvecklingskurva under en längre tid har därför föregående års styrelse
tagit initiativet till skapandet av ett nytt styrdokument där framtidsmål för föreningen
dokumenteras. Dessa mål fördelas på 3, 5 och 10 års sikt och berör hela SÖFREs
verksamhet. För att målen ska följas och arbetas mot kommer föreningens advisory board
att följa upp arbetet med sittande styrelse som rapporterar sina framsteg. Detta arbete har
vi under 2018 fortsatt med och reviderat dokumentet för att säkerställa en uppdatering.
Anledningen till att detta dokument upprättades är för att många mål kan ta längre än ett år
vilket gör att de kan bortprioriteras eller glömmas bort. Genom dokumentering och
uppföljning tror vi att detta kan ta föreningen in i framtiden.
6.7. SÖFRES UTMÄRKELSER
Under verksamhetsårets avslutning, Vinterbanketten, delades sex (6) utmärkelser ut. Dessa
är följande:
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

Aktiva: Tigge Nilsson
Eldsjäl: Linnea Kossmann
SÖFREit: Camilla Tranehed
Kreatör: Christoffer Lindskog
Sjärnskott: Josef Westling
Projekt: Momentum - SÖREs mentorskapsprogram
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7.

EKONOMI

7.1. BALANSRAPPORT

DOKUMENTANSVARIG: JASMINE HALLGREN
DATUM: 2019-02-13
PLATS: MB503
29

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

7.2. RESULTATRAPPORT
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VALBILAGA
S Ö D E R T Ö R N S

F Ö R E N A D E

E K O N O M E R
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JAKOB MATHIASSON, VALBEREDNING

Namn: Jakob Mathiasson
Telefonnummer: 0725430440
Program: Ekonomie Kandidat, med inriktning Företagsekonomi
Vilka tidigare erfarenheter har du inom SÖFRE?
Projektgrupp, event – SkiWeek 2018
Projektledare – Innebandyturneringen 2017
Vice Ordförande - Event – Styrelsen 2018
Varför vill just du vara med i valberedningen för 2018?
Jag vill vara med i valberedningen 2019 eftersom jag fortfarande känner ett genuint intresse
för SÖFRE och vill vara med att påverka föreningens framtid i en positiv riktning.
Dessutom vill jag utveckla SÖFREs valberedning på flera sätt, både internt och externt.
Internt i den mening att tillsammans med styrelsen 2019 planera och ta fram ett arbetssätt
som effektiviserar arbetet kring organet.
Den externa delen av utvecklingen handlar om att nå ut till fler medlemmar och göra det
tydligt vad valberedningen är för något och vilken roll i föreningen den har.
Varför passar du för posten?
Genom mitt tidigare engagemang i SÖFRE har jag skaffat mig erfarenhet kring hur
föreningen tillsamman med dess projekt fungerar i stort. Jag har även varit med och valt ut
projektledare till föregående års projekt, stora som små, på egen hand eller tillsammans med
resterande medlemmar i styrelsen 2018 och valberedningen.
Dessutom har jag fått ytterligare insikt i det jobb valberedningen gör då jag haft möte med
2018 års valberedning och diskuterat arbetet i stort samt utvecklingsmöjligheter inför
framtiden.
Jag anser att mitt intresse för gruppdynamik och ledarskap tillsammans med mina tidigare
erfarenheter inom föreningen gör mig till en lämplig kandidat till SÖFREs nästkommande
valberedning.
Det hade varit en stor ära att axla detta ansvar under 2019!
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NIKLAS BHATIASSON, VALBEREDNING

Namn: Niklas Bhatiasson
Telefonnummer: 0729653254
Program: Ekonomi teknik och design, ETD
Vilka tidigare erfarenheter har du inom SÖFRE?
•

Styrelseledamot 2018

•

Projektgruppen för insparken 2017

•

Projektgruppen för finanssällskapet 2016/2017

•

Projektgruppen för fotbollsturneringen 2017

•

Projektgruppen för fulsittning 2016

Varför vill just du vara med i valberedningen för 2018?
Jag vill vara med och bidra till valberedningens utveckling. Valberedningen är en viktig del av
SÖFRE och under 2018 utvecklades arbetet väldigt mycket. Jag vill fortsätta jobba vidare på
det arbete genom att fortsätta effektivisera valberedningens rutiner, samarbete med
styrelsen och göra valberedning mer synlig för medlemmarna. I många år har många
medlemmar inte vetat vad valberedningen gör eller vilka som sitter i valberedningen. Det är
något jag vill att valberedningen och styrelsen ska samarbeta med under året. Jag vill även
jobba nära med styrelsen för att hitta en bra process för hur samarbetet ska ske vid val av
projektledare. Jag har även haft ett möte med valberedningen 2018 för att vara helt redo för
rollen och vad det innebär. Det var ett stort lyft i att komplettera min tidigare kunskap om
valberedning samt gjort mig mycket mer intresserad av att söka just valberedningen.
Varför passar du för posten?
Under mina år inom SÖFRE har jag fått god insikt i hur föreningen fungerar. Jag har varit
med och valt projektledare samt jobbat väldigt nära med projektledare i många olika projekt.
Den erfarenheten och kunskapen har gett mig god kunskap att förstå vilka kompetenser som
söks för olika projekt samt styrelsen. Den kunskapen tillsammans med en vilja att samarbeta
och alltid vara så objektiv som möjligt gör att jag blir en lämplig kandidat till att bli invald till
valberedningen 2019. Det skulle vara en stor ära att få ta sig an ansvaret som kommer med
att sitta i valberedningen.
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