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Denna verksamhetsberättelse avser perioden januari till december 2013 för BeEkIng, sektionen för 

Beteendevetare, Ekonomer och Ingenjörer. Bifogad är också resultatrapport för 2013.  

  

Styrelsen har bestått av följande personer under verksamhetsåret 2013:  

Ordförande: Sharon Birgersson (period Jan – Sept) 

Vice Ordförande samt ledamot SU: Emma Andersson (period Feb - Dec) 

Sekreterare: Sofie Olausson (period Jan – Aug) 

Sekreterare: Nathalie Kosmala (fr.o.m. Sept.) 

Kassör samt ledamot UU: Nathalie Söderberg Andersson 

 

Ledamot UU: Johan Nordby (period Jan - Sept.) 

Ledamot UU: Karin Nilsson (period Jan - Apr)   

Ledamot UU: Christoffer Bergagård (fr.o.m. Sept.) 

Ledamot UU: Liridona Mulolli (fr.o.m. Sept.) 

Ledamot SU samt Intro-ansvarig: Weronica Sjökvist 

Ledamot ArmU:  Emma Carlson 

Ledamot ArmU: Nicole Söderberg Andersson 

Ledamot ArmU: Sandra Havlik (period Sept- Dec) 

Valberedning: Parisa Tahmi 

Valberedning: Karl-Kristoffer Johnsson 

Valberedning: Evelina Nordin (period Sept-Dec) 

Valberedning: Barbara Parkic  (period Sept-Dec) 

 



 

Allmänt om BeEkIngs verksamhet under året:  
 
Verksamhetsåret 2013 har varit ett fartfyllt år för BeEkIng. För att klara av att genomföra alla aktiviteter 

har det inneburit arbete för styrelsen på veckovis basis. Tanken var vid början av året möten skulle ske 

varannan vecka, men efter sommaren insåg styrelsen att behovet av att sammankalla till möte varje 

vecka var nödvändigt. Styrelsen har under verksamhetsåret använt sig främst utav Facebook för att 

kommunicera utanför möten, vilket har fungerat i största del bra. Där har alla haft möjlighet att kunna 

ta del av information och under sommaren har man enkelt kunna nå ut till alla även om styrelsen har 

funnits på olika platser.  

Styrelsen har hunnit genomföra flera aktivitet för medlemmarna, både själva och i samarbeten med 

trivselföreningar och andra föreningar under Studentkåren. Vi började med att bjuda in 

trivselföreningarna till en kväll för att lära känna både BeEkIngs styrelsen och även varandra för att 

främja till samarbeten. Därefter har styrelsen hunnit med bland annat valborgsfirande, introduktion, 

utbildnings forum och sittningar. I snitt har BeEkIng haft någon form av aktivitet näst intill varje månad. 

Den stora fokusen har varit att synas för att skapa vetskap om vad BeEkIng arbetar med.  

Nedanför kommer en uppföljning av verksamhetsplanen att ske och därefter en mer utvecklad 

redogörelse från utskotten, kassör och Introduktionsansvarig för verksamhetsåret.  

 

Uppföljning av 2013 års verksamhetsplan:  
Kursiv text nedan är utdrag ur BeEkIngs verksamhetsplan 2013:  

  

Utbildningsbevakning, Vårt mål är att alla studenter under BeEkIng ska veta att de kan höra av sig till 

oss med olika ärenden så ska vi sträva efter att bemöta dem på bästa möjliga sätt men också se till att 

de får den hjälp de behöver!  

Studiesocialt, BeEkIng kommer att satsa stort för att hjälpa till att påverka skolan att inrätta 

studiemiljöer som erbjuder en bättre kvalité på studenters studier.  

Intro, Vår vision är att studenter ska se och höra oss men också förstå vad vi gör och hur vi kan hjälpa 

dem(….)Vår vision är att strukturera upp ett starkt och hållbart samarbete med Trivselföreningarna där 

vi kan samarbeta oss igenom introduktionen och nå ut till våra studenter!  

Samarbete, Även om vi kommer att lägga stort fokus på ett samarbete med våra Trivselföreningar 

kommer vi också att lägga vikt vid andra samarbeten inom Studentkåren. BeEkIng upplever sig i 

allmänhet ha dålig relation med andra styrelser och inser att det är något vi måste arbeta med under 

2013. 

Arbetsmarknadsutskottet, Fokusdagarna under hösten var en lyckad idé med många nöjda studenter 

och därför kommer vi sträva att arbeta i samma riktning men samtidigt ha som mål att engagera fler 

studenter i arbetsmarknadsfrågorna. 

  



 

BeEkIngs styrelse vill anse att man har uppnått målen i verksamhetsplaneringen under 2013. 

Utbildningsbevakningen har arbetat för att synas för studenterna, vilket har gjorts genom att starta 

utbildnings forum som har varit ett givande inslag för medlemmarna.  

Under introduktionen har BeEkIngs styrelse arbetat för att synas bland de nya studenterna, genom 

anordna flera lyckade aktiviteter och på bästa sätt försökt att prata med studenterna och förklara 

BeEkIngs verksamhet. 

Som tidigare skrivits har BeEkIng under året funnits med på flera av trivselföreningarnas event för att 

skapa ett samarbete mellan trivselföreningarna och BeEkIng. Under hösten har även samarbetat på 

event med andra föreningar under Studentkåren, vilket har varit väldigt lyckat för BeEkIngs del. 

Arbetsmarknadsutskottet har under året genomför fokusdagar som har även i år har varit en 

vällyckade tillställningar.  

Utbildningsutskottet: 
Representanterna har arbetat aktivt för att hjälpa studenterna genom att medverka på 
kursplanekommittémöten där nya kursplaner granskas och fastställs och i utbildnings forum. På 
utbildningsforumen kan alla studenter göra sina röster hörda, komma med frågor eller synpunkter 
gällande deras utbildning. Vidare arbetat med att få ut budskapet om att alla medlemmar i BeEkIng 
kan höra av sig till oss med studentärenden samt med att säkerställa kvaliteten på utbildningarna. 
 

Studiesociala utskottet: 
Under 2013 har de Studiesociala utskottet enbart varit kallade till ett möte, vilket har lett till att arbetet 

inom utskottet inte har existerat inom Studentkårens verksamhet. Något som man kan tycka har varit 

tråkigt samtidigt har inga problem under året uppkommit som rör det studiesociala utskottet från 

BeEkIngs medlemmar.   

Arbetsmarknadsutskottet: 
Arbetsmarknadsutskottet började året med att bolla idéer och förslag på vad som skulle genomföras 
under året. Det bestämdes att fokusdagar för de olika sektionerna skulle hållas. Dock blev den 
dåvarande arbetsmarknadsordföranden avsatt och kvar stod då fyra ledamöter att ensamt bestämma 
aktiviteter för våren och boka salar för fokusdagar till hösten. På grund av bristande intresse av de 
andra sektionernas arbetsmarknadsledamöter valde representanterna i BeEkIng att endast genomföra 
en dag med två inspirationsföreläsningar för ekonomer under VT13. De bjöd in Civilekonomerna och 
PwC som då föreläste om bland annat hur marknaden ser ut idag för nyexaminerade studenter. Målet 
var att få en större inblick i arbetslivet och ansågs uppfylla målet efter muntliga recensioner efteråt då 
majoriteten verkade nöjda. 
 
 
Efter den inspirationsföreläsningen började genast planering för höstens fokusdagar för Ingenjör, 
beteendevetare och ekonomer. Styrelsen blev kontaktade av Tomas Johansson från Aktiespararna 
under våren som ville anordna en kväll med en inriktning på aktier för ekonomer. Perfekt till våra 
arbetsmarknadsdagar under hösten. De behövde hjälp med marknadsföringen och lite annat. Beeking 
såg detta som stor förmån eftersom Aktiespararna hade kontakt med de stora bolagen och lyckades 
få Gunther Mårder som är sparekonom på Nordnet, Vitec Software och Micro systemation, två av de 
snabbast växande företagen på börsen de senaste åren.   
Det påbörjades då ett samarbete med Aktiespararna och SköEkon med ledning av Thomas Johansson 
från Aktiespararna för att till slut kunna ge våra studenter en grym föreläsning med ca 100 st deltagare.  



 

Senare delen av sommaren försökte arbetsmarknadsansvariga hitta matchande företag till de olika 

programmen inom teknologi. Vid brist av svar var det vid höstens början mycket arbete som behövdes 

göras under kort tid. Under stor belastning från ett hektiskt intro, extrajobb och studier, ville till vår 

lättnad Patrik Fransson(SKHILS) och ArmU ordförande Louise Persson ta över arbetet med de övriga 

arbetsmarknadsdagarna. Tack till er! 

Intro-ansvarig:  
Som introduktionsansvarig för Beeking 2013 satt jag, Weronica Sjökvist. Under vårterminen börjades 
planeringen där jag var med på alla möten med introduktionsansvarig från kårstyrelsen, närvarande 
var alla introduktionsansvariga för olika föreningar på skolan. Här togs idéer fram och diskuterades och 
allt eftersom tiden gick tog vi beslut vad som skulle genomföras, dels gemensamma aktiviteter och 
information om vilka aktiviteter andra skulle göra tilldelades. 
 
Efter sommaren och när introt väl drog igång var det fullt upp i två veckor. Samarbetet med 
trivselföreningarna har under året ökat och vi såg till att hjälpa intresseföreningarna under oss när det 
behövdes. Under första veckan tillbringade vi dagarna i tältet och höll ingen egen aktivitet, en enda 
gemensam med de andra sektionerna, den årliga skattjakten. Under vecka två anordnade Beekings 
olympiad som i år höll sig till endast en dag. Olympiaden var en gratis aktivitet där grenarna var allt 
ifrån frågesport till såp-bandy. Det är en tävling med roliga lekar och i slutet korar de tre främsta lagen 
i en väldigt fin ritual. Stilpriser och liknande delades även ut. Det anordnades även en 
paintballturnering i form av en bussresa till Falköping där turneringen hölls. Vi åkte ca 35 personer och 
tillbringade eftermiddagen med Paintball, vi hade räknat med att få sålt alla biljetter (50st) men 
konkurrensen med andra aktiviteter under introduktionen gjorde att folk valde att hoppa över 
Paintballen. Det blev en lyckad kväll och alla deltagande var väldigt nöjda. Vi fick många önskemål om 
att göra om eventet efter första tentaperioden på våren. Bästa lag fick även ett pris. Som avslutning 
på introduktionen höll styrelsen i Beekings nollesittning för alla nya beteendevetarna, ekonomerna 
och ingenjörerna. Temat var skräck och den genomfördes utan bekymmer, biljetterna blev snabbt 
slutsålda och alla deltagare uppskattade sittningen. 
 

Kassör: 
Början av 2013 bestod av till stor del kostnader. Det införskaffades profilkläder till den nya styrelsen 
för att kunna marknadsföra sig på bästa sätt under årets aktiviteter samt för att få bättre 
sammanhållning och lära känna varandra arrangerades teambulidning. Vidare visade styrelsen upp sig 
och informerade medlemmarna om BeEkIng genom att bjuda studenterna på fika. 
 
För att stärka samarbetet med trivselföreningarna anordnas internsittning där styrelsemedlemmarna 
i BeEkIng, Histek, SköEkon och BEST medverkade. Vidare var BeEkIng med och arrangerade sittningar 
i samabete Histek, SköEkon och BEST för våra medlemmar.  
 
Under hösten genomförde vi många olika aktiviteter för våra medlemmar, vid introduktionen var det 
bland annat Nollesittning, Olympiad och Paintballtunering. Försäljningen av biljetter till nollesittningen 
gick över förväntan, med 160 biljetter sålda och en slutfaktura billigare än beräknat fanns det ett 
överskott i kassan. Olympiaden var helt gratis för våra medlemmar, där vi köpte in priser som 
chokladmedaljer, korv med bröd, diplom och så vidare för ca 700 kr. Vid paintballtuneringen var 35 
medlemmar som medverkade. Styrelsen hade räknat med få att alla biljetter sålda (50st) därav yrkade 
vi om att få bidrag till busshyran om 2600 kr. Beeking erhöll bidraget och aktiviteten nådde 
nollpunkten. 
 
 



Det återstod dock fortfarande ett överskott i kassan från introduktionens aktiviteter därför beslutade 
styrelsen att arrangera aktiviteter till ett förmånligare pris för medlemmarna. Dessa aktiviteter resa till 
Ullared och avslutningssittning. Kostnaderna för Ullaredsresan uppgick till 6800 och intäkterna till 3000 
kr, således mer kostnader än intäkter som planerat. Till avslutningssittningen blev alla 160 biljetter 
sålda och styrelsen beräknade att kostnaderna skulle överstiga intäkterna med ca 8000 kr. Detta 
uppfylldes och överskottet från introduktionen hade jämnats ut. 
 
Vidare hade BeEkIng kostnader för Megakonferensen som anordnas av S.E.R.O (Sveriges 
Ekonomförenings riksorganisation) och Studentkåren i Borås, på bland annat föreläsningar och 
S.E.R.Os fullmäktigemöten. BeEkIng även varit med arrangerat sittning med Histek och SköEkon samt 
BEST-awards. Samtliga erhöll ca 1500 kr var för att göra en lyckad kväll för våra medlemmar. 
Anordnade även en internsittning där styrelserna i BeEkIng, Histek, SköEkon och BEST lärde känna 
varandra och det öppnade upp för framtida samarbeten. 
 
Sammanfattningsvis har det varit ett ekonomiskt stabilt år för BeEkIng. Styrelsens ekonomi och budget 
har kontinuerligt diskuterats på mötena och alla i styrelsen har under verksamhetsåret haft god insikt 
i styrelsens ekonomi. Budgeten som upprättades vid början av räkenskapsåret har reviderats vid 
behov. 

Valberedning: 
 

Sedan fyllnadsval på hösten 2013 där ytterligare valberedningsledamöter tillsattes så har valberedningen 
jobbat med att nominera nya styrelsemedlemmar för de nya sektionerna för ingenjörer och ekonomer. 
Samtliga poster för de nya styrelserna fylldes vid december månads fullmäktigemöte. Det som 
valberedningen i största allmänhet jobbat med är förebyggande arbete kring valet för 2014 års styrelser 
samt det arbete som omorganisationen inneburit. Vi har marknadsfört de nya sektionerna och chansen 
att söka medlemskap i styrelserna. Sedan tagit hand om nomineringar, träffat de sökande och 
underrättat dessa vad styrelsearbetet samt omorganisationen kommer att innebära och i allmänhet sett 
till att nomineringarna har blivit seriöst och effektivt omhändertagna.  



 

BeEkIngs Styrelse 2013 
 

 

 

Emma Andersson Emma Carlson   Nathalie Kosmala 

 

 

 

Nathalie Söderberg Andersson        Nicole Söderberg Andersson Sandra Havlik 

 

 

 

Christoffer Bergagård Weronica Sjökvist  Liridona Mulolli 

 

 

 

Parisa Tahmi  Karl-Kristoffer Johnsson  Evelina Nordin

  

 

 

 

Barbara Parkic 

 

 

 

 


