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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.
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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 2020:1
3. Rapporter
3.1. Framläggande av verksamhetsberättelse

Tidigare ordförande Jacob Witt-Strömer är föredragande

3.2. Framläggande av resultat- och balansräkning

Tidigare skattmästare Hanna Lewander 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

DOKUMENTANSVARIG: JOSEFIN WIK
DATUM: 2020-02-17
PLATS: MB503

4

PROPOSITION 2020:1

1.

BAKGRUND

Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) sparar idag sina pengar hos Handelsbanken
på ett transaktionskonto med en räntesats på 0%. Pengar gör som minst nytta när de
vilar och som mest nytta när de arbetar. Styrelsen anser därför att föreningens pengar
för strategiska mål ska investeras och därmed börja med ett långsiktigt sparande.

2.

FÖRSLAG

Från:

§2 Styrelsens ansvar
Styrelsen väljs av och är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen
handhar ledning av föreningens verksamhet och bär ansvar för att
föreningens ekonomi sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen ansvarar
att föreningens betalkort används för föreningens
ändamål.

Till:

§2 Styrelsens ansvar
Styrelsen väljs av och är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen
handhar ledningen av föreningens verksamhet och bär ansvar för att
föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen äger
rätt att placera föreningens kapital för långsiktig tillväxt och sparande, om
detta inte på något sätt strider mot SÖFREs stadgar. Styrelsen ansvarar
att föreningens bankkort används för föreningens ändamål.

YRKANDE
Styrelsen yrkar:
Att godkänna ovanstående förslag
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER
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FÖRORD
Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, är en studentförening som i första hand riktar sig till
ekonomstudenterna på Södertörns högskola. Föreningen grundades år 1999 av Robert Lillerud
och Johan Eriksson som en paraplyorganisation för mindre programknutna föreningar inom
ekonomi. De tidigare föreningarnas projekt har sammanslagits under SÖFRE, som idag är den
enda föreningen på Södertörns högskola för ekonomstudenter. En trivia som vi lärt oss under
året efter kontakt med SÖFREs grundare är vart namnet kommer ifrån samt hur det egentligen
skall uttalas (då det råder meningsskiljaktigheter hos vissa lärare).
SÖFREs namn tillkom, genom egen utsago av Johan Eriksson, av Johan som då bodde på ”Öfre
Södermalm”, samt som en bokstavskombination av just ”Södertörns Förenade Ekonomer”. Hur
SÖFRE skall uttalas klargjorde Robert Lillerud under jubileumsbanketten; ”SÖFRE stavas med ett

F, betoningen skall därför vara ett långt Ö, och inte uttalas som om det stavades med två F”.
Tack Robert Lillerud för att vi äntligen fick det bekräftat.

SÖFRE har de senaste åren mött fantastisk framgång vad gäller antalet medlemmar,
omsättning samt engagemang. SÖFRE erbjuder årligen strax över 300 poster att engagera sig
i. Genom att fortsätta utveckla organisationen och dess samarbeten vill SÖFRE bidra till ett
rikare studentliv för ekonomstudenterna på Södertörns högskola.
Verksamhetsåret 2019 har bedrivits av en styrelse om åtta ordinarie ledamöter, fem
suppleanter, cirka 25 projektledare och nyckelpersoner samt ca 200 aktiva medlemmar. Det
löpande arbetet är utöver styrelsen fördelat på fyra utskott; marknadsföringsutskottet,
näringslivsutskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet. Under utskotten finns ett antal
projektgrupper som är ansvariga för SÖFREs löpande projektarbeten. Denna
verksamhetsberättelse ämnar redogöra för SÖFREs arbete under verksamhetsåret 2019.
Tillsammans har vi i styrelsen 2019 arbetat för en god struktur på styrdokument, och att
löpande ta rollen som styrelse på stort allvar. Vi har lärt oss mycket under vägen, och vi har
även tagit denna tid tillvara genom att ha roligt på vägen. Vi har under året tagit tillvara på
tidigare års positiva ekonomiska resultat och använt detta överskott till medlemmarna. Detta
har skett genom att subventionera sittningsbiljetter, att öka möjligheterna för fler medlemmar
att delta på evenemang och att våga satsa på koncept som tidigare inte provats. Vi i styrelsen
2019 önskar er en trevlig läsning, och hoppas att ni har haft ett lika roligt och lärorikt år som
oss!
Ad astra per aspera – Genom hårt arbete (skall vi nå) mot stjärnorna.
Styrelsen 2019 genom:

Jacob Witt-Strömer

Ordförande SÖFRE 2019
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1.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

1.1. EXTERNA MÅL
1.1.1. Medlemmar
Mål: ”Medlemsmålet för 2019 sätts till 1300 stycken medlemmar.”
Uppfyllelse: Under 2019 uppnådde SÖFRE ett medlemsantal på 1165 stycken. Från föregående
år är det ökning med 158 medlemmar. Detta betyder att vi inte uppnått målet på 1300
medlemmar. Däremot har vi, efter en revidering av SÖFREs medlemsregister 2018, ökat
medlemsantalet markant då det egentliga medlemsantalet 2018 var 1007 medlemmar. Detta har
genomförts genom aktiv rekrytering av medlemmar vid samtliga av SÖFREs evenemang. Den
totala andelen aktiva medlemmar är lika stabil som tidigare år.

1.1.2. Ökad kännedom
Mål: ”Under 2019 ska SÖFRE fortsätta arbetet med att förbättra kännedomen om SÖFREs

verksamhet för studenter på Södertörns högskola, samt utanför lärosätets område. Vi vill
marknadsföra oss med hjälp av film och profilmaterial. Vi vill öka närvaron i våra kanaler
generellt, samt göra dessa mer attraktiva för medlemmar.”
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
Jobbportalsansvarig. Andra satsningar för att uppnå målet är ökad närvaro i sociala medier
genom att aktivt använda SÖFREs 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. Profilmaterialet har sålts löpande under året, dock inte lika mycket som
under 2018. Styrelsen 2019 rekommenderar styrelsen 2020 att lägga mer fokus på
profilmaterialet för att fortsätta skapa ökad kännedom om SÖFRE.
Vi ser även ökad kännedom inom näringslivet efter genomförda gästföreläsningar och
företagsbesök genom året samt en mycket väl utförd arbetsmarknadsdag (e-day).
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1.1.3. Utökat samarbete
Mål: ”Under 2019 ska SÖFRE fortsätta satsa på ett utökat samarbete med företag och

föreningar. Utöka samarbetet med föreningar inom S.E.R.O., utveckla relationen med SöderS
samt utöka kommunikationen och samarbetet med högskolan och institutionen.”

Uppfyllelse: Styrelsen har under året arbetat med en fortsatt utveckling av kontakten mellan
företag och andra föreningar. Genom att ha träffat externa föreningar och kårer utanför
Södertörns högskola har projektgrupper fått perspektiv och knutit både kontakter och idéer till
vår verksamhet.
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. De nya turismstudenterna deltar traditionsenligt på SÖFREs inspark.
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.
SÖFRE har arbetat för en bra dialog med SöderS, för att underlätta framtida samarbete. SÖFRE
har även representanter i Ämnesrådet för Företagsekonomi, där SÖFRE mottagit uppdrag som
för SÖFREs utbildningsutskott närmare institutionen och utbildningsrelaterade frågor. Detta ser
vi som en bra tillgång för framtida samarbete.
1.1.4. Alumni
Mål: ”Styrelsen 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 bibehålla värdefulla kontakter för SÖFREs framtida intressen.”

Uppfyllelse: Advisory Board är ett bra organ med värdefulla kontakter för SÖFREs framtida
intressen. Under året har styrelsen uppdaterat Advisory Board om den löpande verksamheten.
En rekommendation till kommande styrelser är att ta tillvara på den kompetens som finns inom
det rådgivande organet och använda det mer.
Under SÖFREs 20-firande bjöd styrelsen in tidigare styrelser till banketten. Höjdpunkten var att
en av SÖFREs grundare, Robert Lillerud, kom och deltog på banketten. Detta var mycket
uppskattat och styrelsen har därigenom återupprättat en viktig kontakt, både med Robert
Lillerud, Johan Eriksson och Magnus Dahlin. SÖFRE kommer att fortsätta hålla dessa tre
underrättade om den löpande verksamheten. De är alla tre inbjudna till e-day 2020.
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1.1.5. Investeringar
Mål: ”Se över förslag på investeringar som kan gynna projekten och medlemmarna i sin helhet.”
Uppfyllelse: Föreningen har under året gjort en stor investering i att köpa en systemkamera
med mycket bra filmegenskaper. Detta för att SÖFREs projekt skall kunna framställa bra och
hållbart grafiskt material i marknadsföringssyfte.
Mindre investeringar har gjorts, bl.a. i form av mindre portabla högtalare. Syftet med den
mindre högtalaren är att öka kvalitén i den ekonomiska klubben för en mer avslappnad
stämning. Ökad kapital till SÖFREs Finanssällskap i syfte att öka intresset för projektet bland
medlemmar och därmed bidra till utveckling av projektet. Insättning av kapitalet i aktier kräver
en fysiskt ansvarig person. Grunder har lagts upp för att göra detta möjligt under 2020.

1.1.6. Tryckverksamheten

”Driva och utveckla tryckverksamheten genom försäljning av
Tryckverksamheten skall även användas som ett hjälpmedel för projekten.”
Mål:

profilmaterial.

Uppfyllelse: Tryckverksamheten har under 2019 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 de två Kvartermästarna,
har arbetat nära SÖFREs projekt för framtagande av profilmaterial samt fortsatt utveckling av
profilmaterial för SÖFRE. Genom att föreningen 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.
Många av SÖFREs projekt har arbetat fram egna logotyper och färger som trycks på
profilkläderna tillhörande respektive projekt.

1.1.7. SÖFREs Entreprenörsdag
Mål: ”Under 2019 kommer SÖFREs Entreprenörsdag fortsätta i spåret som föregående år gjorde

i ett nytt koncept, som är mer inriktat mot entreprenörskap,”

Uppfyllelse: Styrelsen 2019 granskade resultatet för entreprenörsdagen 2018 och gjorde därför
bedömningen att den inte längre bör finnas då medlemmarnas intresse svalnat. Styrelsen ansåg
efter att verksamhetsplanen skrivits att lägga ner entreprenörsdagen som projekt. Därför har
målet om att fortsätta likt föregående års styrelse att anordna entreprenörsdagen inte uppfyllts.
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1.1.8. Momentum - SÖFREs Mentorskapsprogram
Mål: ”SÖFRE skall arbeta för att öka kännedomen kring projektet bland medlemmar och

sponsorer. Utveckla projektet vidare samtidigt som kvalitén bibehålls. Öka antalet adepter och
mentorer till 30 vardera som har en bra matchning.”
Uppfyllelse: Momentum – SÖFREs Mentorskapsprogram är ett projekt som varit väldigt
uppskattat och givande för SÖFREs medlemmar. För Momentum 2019/2020 var det totalt 14
studenter som sökte till adept, varav 11 av dessa kunde matchas ihop med varsin mentor.
1.1.9. Insparken
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att utveckla och förbättra tidigare års inspark. Som

målsättning ha minst lika många fadderbarn som det föregående året. Mer fokus på
marknadsföringen och rekrytering av fadderbarn, som sponsrade inlägg som kommer upp som
reklam i flödet för rätt målgrupp. Ha en tre veckor lång inspark istället för två veckor, det skulle
möjliggöra nya event som exempelvis en dagsfest och locka fler medlemmar att delta under
någon av veckorna.”
Uppfyllelse: Genom god utveckling och nytänkande blev 2019 års upplaga av Insparken en stor
framgång och projektet påvisade mycket hög kvalité och struktur i utförandet av de tillhörande
arrangemangen. Insparken var för andra gången i rad tre (3) veckor istället för två (2) veckor
och fick mycket 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 Insparken är väldigt populärt stärks även skolans varumärke som
påföljd.
Totalt registrerades över 400 fadderbarn, vilket är en ökning från föregående år och totalt
110 faddrar. Detta resulterar i nästan 550 deltagare, projektgrupp och styrelse medräknad, och
det anser vi vara fantastiskt.
1.1.10. e-day
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att utveckla tidigare års e-day genom att bland annat ökad

besöksnärvaro genom bättre marknadsföring av projektet, både still och rörlig bild, samt att
använda e-days Instagram mer. I år kommer e-day ha ett vinstkrav på 60 000 kr. Fortsätta
med olika tydliga budgetpaket att erbjuda företagen. Vi vill också fortsätta med kontaktsamtal
som tidigare års e-day införde, samt utveckla det med fler företag som håller i samtalen.”
Uppfyllelse: 2019 års upplaga av e-day blev en succé. Med drygt 30 utställare varav 25
betalande (resterande utställare var SÖFREs projekt, SöderS och studievägledarna) och 90 000
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.
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
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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 2017 års
upplaga höjer mervärdet hos både företag såväl som medlemmar.

1.1.11. SÖFREs Finanssällskap
Mål: ”SÖFRE skall jobba mot att utöka kännedom om vad projektet kan erbjuda genom

workshops och föreläsningar med syfte att öka deltagarantalet. Tillsammans med
utbildningsutskottet ska finanssällskapet utveckla aktieportföljen och färdigställa
investeringsstrategin.”
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.

1.1.12. Diplomeringen
Mål: ”SÖFRE har som målsättning att vara delaktiga i, samt hjälpa till att genomföra en

diplomering under 2019 med hjälp av institutionen. Vi vill lägga en grund för att en årlig
examensfest skall genomföras.”
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.
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1.2. INTERNA MÅL
1.2.1. Organisatorisk utveckling
Mål: ”SÖFRE ska under 2019 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 förbättra 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.
Styrelsen har även lagt stort fokus på att överlämningen mellan styrelseåren blir mer
strukturerad och innehållsrik. Samtliga styrdokument har under året reviderats och utvecklats
för att enklare kunna förmedla föreningens intressen. Styrelsen har under 2019 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 (STUK) 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 har
använts med samtliga event för att lättare hindra att dessa planerades på samma datum och
för att underlätta styrelsens arbete. För ökad effektivitet i styrelsens arbete har vi använt oss
av samma plattform för kommunikation och planering. Denna arbetsrutin har överlämnats till
styrelsen 2020 och vi rekommenderar dem att den fortsätter att tillämpas.
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1.2.2. Engagera medlemmar i föreningen
Mål: ”Under 2019 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
utveckla ansvarsområden. 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 2019 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 fortsatt 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 marknadsfört detta i en större utsträckning än
tidigare år genom att utlysa SÖFREs workshops på Studiewebben. Detta för att utöka och
utveckla den utbildningsrelaterade verksamheten inom föreningen samt att utöka kännedomen
om SÖFREs utbildningsutskott till de studenter som tidigare inte varit medlemmar och att
genom detta skapa mervärde för dem.
1.2.3. SÖFREs ekonomi
Mål: ”Under 2019 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 kvartalsvis. Skapa en
bättre kommunikation med uppföljning av budget mellan föreningens projekt och
skattmästaren.”
Uppfyllelse: Under 2019 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 fungerat mycket bra under året, vilket har tillfört ökad insikt i projektens
ekonomi för styrelsen. Skattmästaren har även varit mycket transparent i med ekonomin och
sitt arbete till resten av styrelsen.
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1.2.4. Intern utbildning
Mål: ”Under 2019 ska SÖFRE bedriva interna utbildningar för ökad kompetens inom föreningen.

Utbildningen kan ske genom SÖFREs utskott för att utbilda medlemmar inom respektive
intresseområde.”
Uppfyllelse: Under 2019 genomfördes flertalet interna utbildningar för att öka kompetensen
inom föreningen. Vi hade bland annat workshops för att hjälpa studenterna med deras studier.
SÖFRE-dagen anordnades i samband med Insparken för att marknadsföra SÖFRE som helhet
till de nya studenterna. En extern föreläsare med fokus på retorik togs in för att ge SÖFREs
medlemmar mervärde i form av hur man håller tal och fångar människors uppmärksamhet.
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), samt ha
styrelsemöten utanför skolan med några av föreningens partners.”
Uppfyllelse: Hela 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 med olika fokusområden.
Styrelsen har även haft styrelsemöten hos partners, samt tagit del av kompetensutveckling
som de erbjuder.
1.2.6. Ta tillvara på tidigare kompetens
Mål: ”Vi vill även ta tillvara på den kompetens vi har inom föreningen på ett bättre sätt genom

tidigare styrelsemedlemmar, andra i övrigt kunniga medlemmar samt Advisory Board”.
Uppfyllelse: SÖFRE har använt sig av tidigare styrelser för rådfrågning i vissa frågor. Styrelsen
har även haft en dialog med Advisory Board, dock ej så ingående som vi under året har önskat.
Styrelsen 2019 rekommenderar styrelsen 2020 att ta tillvara på Advisory Board och att ha
kontakt med dem löpande. Medlemmarna i Advisory Board har under året uppdaterats där en
befintlig medlem på egen begäran byttes ut mot en ny.
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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 och ekonomi kontrolleras vidare
av föreningens revisor. Nedan presenteras de personer som under verksamhetsåret 2019 var
ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse, vilken post de hade samt inom vilket område
de verkade.
Presidiet
Ordförande: Jacob Witt-Strömer
Vice ordförande: Simon Cuenca Martinez
Sekreterare: Jasmine Hallgren
Skattmästare: Hanna Lewander

Marknadsföringsutskottet
Ordförande: Samuel Boding
Vice ordförande: Ellen Colliander
Näringslivsutskottet
Ordförande: Joelle Antar
Vice ordförande: Ida Ahlbin
Sociala utskottet
Ordförande: Adel Khan
Vice ordförande (event): Adam Teker
Vice ordförande (sport): Klara Pettersson
Utbildningsutskottet
Ordförande: John Öman
Vice ordförande: Gabriella Krohn Ams
Revisor: Gustav Johansson
2.2. FOKUS
Styrelsen 2019 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.
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2.3. STYRELSEMÖTEN
Under 2019 höll styrelsen 18 styrelsemöten. Mötena har hållits med två-tre veckors mellanrum
med undantag för studieuppehåll under sommaren och julen. Under året har totalt 32
beslutsunderlag behandlats samt 5 per capsulam.
2.4. FÖRENINGSSTÄMMOR
Under 2019 höll föreningen två föreningsstämmor, en ordinarie föreningsstämma och en
extrainsatt föreningsstämma. Den ordinarie föreningsstämman hölls i februari 2019 där det
tilldelades ansvarsfrihet för 2018 års styrelse. Här valdes ny valberedning in och under
stämman godkändes även resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelsen för
2018. Den extrainsatta föreningsstämman hölls i november 2019 där ledamöterna och
suppleanterna för 2020 års styrelse valdes.
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2.5. PROJEKT
Under 2019 arrangerade föreningen flera stora projekt. Projektledarna för dessa projekt
presenteras nedan:
SkiWeek
Diana Aitova
Henrik Ekenberg
Deltävlingen SM i Ekonomi
Fredrik Olsson
Tove Sternehäll
Momentum - SÖFREs Mentorskapsprogram
Lina Andrejevna Sulga
Rebecca Nyman
SÖFREs Finanssällskap
Hans Moosberg
Edward Nguyen (avgick i november 2019 p.g.a. styrelsepost)
Mattias Nordenadler
Insparken
Linnea Kossmann
Josef Westling
e-day
Nicole Dreje
Nicklas Karlsson
Kvartermästare
Mathilda Axdorph
Daniel Öberg
Webmaster
Tigge Nilsson
Art Director
Sara Eriksson
Kommunikatör
Eva Lopez Jarl
Jobbportalsansvarig
Evelina Landsberg
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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 2019 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.
3.2. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS STUDENTKÅR (SÖDERS)
Under 2019 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 Jacob
Witt-Strömer har under året suttit med som ledamot i ämnesrådet för företagsekonomi.

4.

SAMARBETEN

Nedan listas de olika samarbeten SÖFRE haft inom näringslivet under året.
4.1. PARTNERS
Academic Work
Avtalet tecknades i början av 2019 och sträckte sig till första januari 2020.
Civilekonomerna
Fackförbundet Civilekonomerna har länge varit en samarbetspartner till SÖFRE. Avtal tecknades
i början av 2019 och sträckte sig till första januari 2020.
Ernst & Young
Avtalet förnyades under hösten 2019 och sträcker sig fram till den sista december 2020.
Grant Thornton
Avtalet förnyades i juni 2019 och sträcker sig till den sista april 2020.
Handelsbanken
Avtalet förnyades under hösten 2019 och sträcker sig fram till den sista september 2020.
PwC
PwC är en ny partner till SÖFRE från och med 2019. Avtal upprättades i mitten av 2019 och
sträcker sig till den 5e juni 2020.
Unionen
Avtalet sträckte sig till den första januari 2020.
Skandinaviska Enskilda Banken – SEB
Avtalet sträcker sig till den 20e februari 2020.
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4.2. SPONSORER/SAMARBETEN
RedBull
Ett väldigt gott samarbete där RedBull Insparken sponsrat SÖFRE med sina produkter.
Comviq
Comviq har bidragit med mycket sponsrade produkter till SÖFRE och våra projekt.
Studentkortet (STUK)
SÖFRE har sedan 2017 ett medlemskort som levereras av Studentkortet (STUK). 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 2019 av sex personer vilka arbetade aktivt mot cirka 20 medlemsföreningar. I S.E.R.O.:s
organisation 2019 har Andreas Enderborg (ordförande i SÖFRE 2017) och William Friman
(ordförande utbildningsutskottet i SÖFRE 2016) suttit som sakrevisorer och Jens Dang
(ordförande i SÖFRE 2018) suttit i S.E.R.O.:s valberedning.
S.E.R.O. arrangerade år 2019 tre nationella konferenser i samarbete med en medlemsförening.
Kontaktmannakonferensen arrangerades detta år i Västerås, i samarbete med IMF-föreningen.
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 Göteborg av ekonomkåren HHGS vid
Handelshögskolan i Göteborg. 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 nationella konferensen 2019 var Megakonferensen och arrangerades av i Halmstad
av föreningen Eurekha. 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 åtta nya ledamöter,
varav tre av dessa är SÖFRE:iter:
Ordförande: Jacob Witt-Strömer (Ordförande SÖFRE 2019)
Ekonomiansvarig: Clara Hedlund (Vice ordförande SÖFRE 2018)
Art Director: Samuel Boding (Ordförande marknadsföringsutskottet SÖFRE 2019)
Utöver detta valdes det även in en sakrevisor samt tre till S.E.R.O.:s valberedning. Vid valet av
S.E.R.O.:s styrelse 2019 vakantsattes en post som sakrevisor, 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. Jacob Witt-Strömer
(ordförande 2019) var ordinarie ledamot under dessa sammanträden och suppleant var Simon
Cuenca Martinez (vice ordförande 2019).
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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 58
sådana evenemang under 2019 varav 37 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 2019 längst upp.

5.1. VÅRTERMINEN 2019
Januari
Jan 10: Workshop i Ekonomistyrning
Jan 17: Workshop i Redovisning och beskattning
Jan 21: SöderS Studentfrukost av SÖFRE
Jan 21: Terminstartsveckan (SÖFRE som utställare)
Jan 23: Utskottsträff sociala utskottet
Jan 25: Utskottsträff presidiet
Jan 27: SkiWeek i Åre
Februari
Feb 4: KICK-OFF med Momentum
Feb 7: Insparksreunion
Feb 13: Ordinarie årsstämma 2019
Feb 26: Föreläsning med Unga Aktiesparare
Feb 27: KICK-OFF med styrelsen
Mars
Mar 4: Utskottsträff näringslivsutskottet
Mar 6: Deltävlingen SM i Ekonomi
Mar 7: Fulsittning Good vs Evil
Mar 20: Spökbollsturnering
Mar 22: SöderS studentfrukost av SÖFRE
April
Apr 5: Tentapub
Apr 9: Träff med SÖFREs Finanssällskap
Apr 11: Företagsaktivitet Handelsbanken
Apr 11: SÖFRE-style middag
Apr 26: Workshop i Redovisning & Beskattning med Grant Thornton
Apr 26: Beerpong-turnering i samarbete med Turister utan gränser (TUG)
Apr 30: Valborg i Uppsala
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Maj
Maj 2: Kick-off korpen
Maj 9: Företagsaktivitet hos Academic Work
Maj 9: Fadderutbildning
Maj 10: Spelkväll i Ekonomiska Klubben
Maj 15: Fotbollsturnering
Maj 20: Event med SÖFREs Finanssällskap
Maj 21: Glassdagen med Academic Work
Maj 23: Faddersittning
Maj 27: Företagsaktivitet Grant Thornton
Maj 28: Sommarfest i samarbete med Södertörns högskolas studentkår, SöderS
Maj 29: Avslutningsmiddag med Momentum
Juni
Juni 1: Inlämningsbankett
Juni 12: Sommarresa Lissabon
5.2. HÖSTTERMINEN 2019

Augusti
Aug 27-Sep 15: Insparken 2019
September
Sep 2: SöderS studentfrukost av SÖFRE
Sep 24: Föreläsning med Drivhuset
Oktober
Okt 4: Tentapub
Okt 10: Oktoberfest
Okt 16: KICK-OFF med styrelsen
Okt 18: Företagsbesök EY
Okt 19: Korpen - avslutningsfest
Okt 24: Fulsittning med TUG – Terminal 5
Okt 29: Företagsaktivitet Grant Thornton föreläsning Redovisning & Beskattning
Okt 30: Lunchföreläsning med Academic Work
November
Nov 7: Volontärutbildning e-day
Nov 11: Extern föreläsning om retorik, Filip Reineby
Nov 12: Innebandyturnering
Nov 14: Insparksreunion
Nov 19: e-day
Nov 20: Extrainsatt årsstämma 2019
Nov 27: Diplomering 2019
December
Dec 10: Kvällsevenemang Academic Work
Dec 14: SÖFREs Jubileumsbankett 20 år
Dec 18: Företagsaktivitet Grant Thornton
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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. Under 2018 infördes märken att fästa på kläderna samt framtag av
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. Under 2019 utökade styrelsen
antalet kvartermästare från en till två, för att unna bredda ut tryckverksamheten och nyttja
den ännu mer.
Kvartermästarna har börjat arbeta närmare projekten och utvecklingen av profilmaterial
m.m. växer i god takt med tryckverksamhetens tillväxt. 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 (STUK) om ett potentiellt samarbete, vilket man under 2018 och
2019 fortsatte med. SÖFRE 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.
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 och att varje individ ska känna sig trygg och välkommen
att delta. Föreningen har upprättat en arbetsrutin för hantering av interna dokument och
uppgifter där tidigare ledamöter inte ska ha tillgång till något som rör SÖFREs medlemmar.
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6.4. 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 utvecklingsmöjligheter
blir mer och mer uppnåbara. Många sådana mål sträcker sig dock längre än ett
verksamhetsår, vilket gör det svårare för styrelser att arbeta 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.
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.
6.5. SÖFRES UTMÄRKELSER
Under SÖFREs jubileumsbankett delades sex (6) utmärkelser ut. Dessa är följande:
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

Aktiva: Evelina Landsberg
Eldsjäl: Antonia West
Kreatör: Eva Lopez Jarl
Stjärnskott: Jonathan Yamin
SÖFREit: Daniel Öberg
Projekt: Deltävlingen SM i Ekonomi
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7.

EKONOMI

7.1. BALANSRAPPORT
Sida 1(1)

Södertörns Förenade Ekonomer
802408-7523
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-02-12 20:55
Senaste vernr A 519

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

81 250,00

81 250,00

0,00

81 250,00

-48 750,00

-48 750,00

-16 250,00

-65 000,00

Summa materiella anläggningstillgångar

32 500,00

32 500,00

-16 250,00

16 250,00

Summa anläggningstillgångar

32 500,00

32 500,00

-16 250,00

16 250,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1220

Inventarier och verktyg

1229

Ackumulerade avskrivningar på
inventarier och verktyg

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1510

Kundfordringar

1730

Upplupen intäkt

Summa kortfristiga fordringar

0,00

0,00

59 635,00

59 635,00

93 775,00

93 775,00

-62 775,00

31 000,00

93 775,00

93 775,00

-3 140,00

90 635,00

Kassa och bank
1910

Kassa

25,15

25,15

0,00

25,15

1920

Kortkonto

1 317,35

1 317,35

2 309,16

3 626,51

1930

Bankkonto

358 116,52

358 116,52

35 389,16

393 505,68

1940

Sparkonto

148 180,28

148 180,28

0,00

148 180,28

Summa kassa och bank

507 639,30

507 639,30

37 698,32

545 337,62

Summa omsättningstillgångar

601 414,30

601 414,30

34 558,32

635 972,62

SUMMA TILLGÅNGAR

633 914,30

633 914,30

18 308,32

652 222,62

-479 685,93

-479 685,93

-86 456,37

-566 142,30

-86 456,37

-86 456,37

47 935,05

-38 521,32

-566 142,30

-566 142,30

-38 521,32

-604 663,62

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010

Eget kapital

2098

Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440

Leverantörsskulder

2972

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

0,00

0,00

-4 607,00

-4 607,00

-67 772,00

-67 772,00

24 820,00

-42 952,00

-67 772,00

-67 772,00

20 213,00

-47 559,00

-633 914,30

-633 914,30

-18 308,32

-652 222,62

0,00

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT
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7.2. RESULTATRAPPORT
Sida 1(2)

Södertörns Förenade Ekonomer
802408-7523
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-02-12 21:01
Senaste vernr A 519

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3000

Försäljning inom Sverige

3110

Biljettintäkter

24 533,52

24 533,52

9 402,09

506 994,67

506 994,67

739 167,38

3120
3130

Inbetalning konferensavgifter

21 609,00

21 609,00

15 865,00

Reseersättning

27 482,45

27 482,45

3140

Intäkt utställare e-day

19 963,09

204 110,00

204 110,00

182 400,00

3612

OBS-konto

3 866,81

3 866,81

0,00

788 596,45

788 596,45

966 797,56

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3984

Övriga sponsorintäkter

3986

Sponsorpengar

6 898,53

6 898,53

65 631,00

239 380,00

239 380,00

189 525,00

3989

Övriga erhållna bidrag

83 788,22

83 788,22

141 222,00

Summa övriga rörelseintäkter

330 066,75

330 066,75

396 378,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 118 663,20

1 118 663,20

1 363 175,56

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4011

Inköp av varor

-51 068,00

-51 068,00

-32 992,30

4040

Eventkostnader

-383 573,63

-383 573,63

-509 013,76

4050

Mat och dryck

-412 802,79

-412 802,79

-341 459,11

4110

Medlemsavgift

-11 369,00

-11 369,00

-10 800,00

-858 813,42

-858 813,42

-894 265,17

259 849,78

259 849,78

468 910,39

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010

Lokalhyra

-9 851,00

-9 851,00

-483,00

5040

Konferensavgifter

-36 200,00

-36 200,00

-35 315,54

5410

Förbrukningsinventarier

-10 336,65

-10 336,65

-36 413,83

5460

Förbrukningsmaterial

-24 963,58

-24 963,58

-35 276,43

5611

Drivmedel för personbilar

-8 051,05

-8 051,05

-9 938,20

5800

Resekostnader

-72 399,13

-72 399,13

-199 001,96

5810

Biljetter

-4 797,70

-4 797,70

-6 800,00

5910

Annonsering

-280,63

-280,63

0,00

6071

Representation, avdragsgill

-48,00

-48,00

0,00

6090

Övriga försäljningskostnader

0,00

0,00

-16,30

6110

Kontorsmateriel

6120

Marknadsföringsmaterial

6510

IT-tjänster

6570

Bankkostnader

6800

Inhyrd personal

6950

Tillsynsavgifter myndigheter

6994

Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla
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-589,00

-589,00

0,00

-3 792,56

-3 792,56

-10 679,36

-12 785,87

-12 785,87

-17 783,89

-740,00

-740,00

-594,00

0,00

0,00

-900,00

-122,00

-122,00

-1 388,00

-13 371,29

-13 371,29

-7 438,51
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Sida 2(2)

Södertörns Förenade Ekonomer
802408-7523
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-02-12 21:01
Senaste vernr A 519

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

-198 328,46

-198 328,46

-362 029,02

-6 750,00

-6 750,00

0,00

0,00

0,00

-4 175,00

-6 750,00

-6 750,00

-4 175,00

-16 250,00

-16 250,00

-16 250,00

-16 250,00

-16 250,00

-16 250,00

RÖRELSERESULTAT

38 521,32

38 521,32

86 456,37

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

38 521,32

38 521,32

86 456,37

-1 080 141,88

-1 080 141,88

-1 276 719,19

-38 521,32

-38 521,32

-86 456,37

-38 521,32

-38 521,32

-86 456,37

0,00

0,00

0,00

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7610

Utbildning

7632

Personalrepresentation, ej avdragsgill

Summa personalkostnader
Avskrivningar
7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Summa avskrivningar

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999

Årets resultat

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT
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VALBILAGA

S Ö D E R T Ö R N S
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JONATHAN ORTEGA WAHLSTEDT, VALBEREDNING

Namn: Jonathan Ortega Wahlstedt
Telefonnummer: 0737719740
Program: Kandidatprogrammet, inriktning företagsekonomi
Vilka tidigare erfarenheter har du inom SÖFRE?
Har tidigare erfarenhet som fadder under Insparken 2019 samt mässvärds ansvarig under eday 2019. Har även suttit i 2019 års Pubstyrelsen som inköpsansvarig där jag också höll i
intervjuer för Pubstyrelsen 2020. Sitter även nuvarande som sponsoransvarig för Deltävling
SM i ekonomi och näringslivsansvarig för insparken 2020.
Varför vill just du vara med i Valberedningen för 2020?
Jag vill sitta som valberedning då jag ser det som en rolig utmaning och för att få engagera
mig mer i SÖFRE. Jag har bra sociala kompetenser såsom att prata med människor och
känner av vilka personer är snabbt så kommer det vara en rolig uppgift samt ett uppdrag där
jag kan växa!
Varför passar du för posten?
Som jag skrev förut så har jag bra social kompetens vilket känns som en stor egenskap som
behövs om man ska sitta i valberedningen. Är glad, utåtriktad och kan prata med folk om så
skulle behövas
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