
Verksamhetsberättelse 2010              

 
Uppsala, den 21 januari 2011 

 

 

Personalia 
Denna verksamhetsberättelse rörande Paretos första verksamhetsår omfattar tiden från 26:e 

september 2010 till 5:e februari 2011. Vid det konstituerande årsmötet den 26:e september 

2010 valdes följande styrelseledamöter och ämbetspersoner till verksamhetsåret 2010. 

 

Styrelse och ämbetspersoner 

Ordförande   Lina Eriksson 

Vice ordförande  Carl Johan von Seth 

Kassör   Fredrik Sävje 

Sekreterare   Linuz Aggeborn 

 

Ämbetspersoner tillika styrelseledamöter 

Aktivitetsansvarig  Karl Andersson 

Ansvar för sociala aktiviteter Sebastian Andersson 

Föreläsningsansvarig  Stina Petersson 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att tillsätta posten som föreläsningsansvarig tillika styrelseledamot då 

inga nomineringar inkommit. Stina Petersson tillsattes på styrelsemötet den 30:e september. 
Informationsansvarig  Josefine Andersson 

Kontaktsekreterare  Susanne Larsson 

 

Ämbetspersoner tillika styrelsesuppleanter 

Aktivitetsansvarig  Marcus Alvtegen 

Ansvar för sociala aktiviteter Catrin Gregersen  

Föreläsningsansvarig  Eskil Forsell 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att tillsätta ovanstående poster då inga nomineringar inkommit. 

Marcus Alvtegen tillsattes på styrelsemötet den 1:a december, Catrin Gregersen och Eskil Forsell 

tillsattes på styrelsemötet den 30:e september. 
Informationsansvarig  Gabriella Clausén 

Kontaktsekreterare  Joakim Skoog 

 

Ständigt adjungerad 

Årsmötet 2010 uppdrog åt styrelsen att utse en ständigt adjungerad då inga nomineringar 

fanns. Den ständigt adjungerade ska enligt stadgarna vara ”en person med stor insikt inom 

nationalekonomi och närliggande ämnesområden. Personen ska ha avlagt doktorsexamen och 

behöver inte vara medlem i föreningen. Personen ska ha en rådgivande funktion till styrelsen, 

främst inom frågor av akademisk karaktär.” Styrelsen valde vid styrelsemötet den 30:e 

september Niklas Bengtsson till ständigt adjungerad. 

 



Revisorer 

Årsmötet 2010 valde Hannes Beckman och Tomas Guvå till revisorer. 

 

Valberedning 

Årsmötet 2010 uppdrog åt styrelsen att utse valberedning då inga nomineringar fanns. 

Styrelsen utsåg Johan Arntyr till valberedare på styrelsemötet den 27:e oktober och Jonas 

Poulsen till valberedare på styrelsemötet den 1:a december. 

 

 

Övergripande verksamhet 
 

Ekonomi 

Se separat ekonomisk berättelse. 

 

Sekreterare 

Sekreterarens uppgift är att föra protokoll vid föreningens styrelsemöten samt ansvara för 

medlemsmatrikeln. Protokoll skickas ut till samtliga föreningsmedlemmar när det är 

renskrivet. Pareto har för tillfället 51 medlemmar, vilket får anses vara bra med tanke på att 

föreningen startades formellt i slutet av september 2010. Samtliga protokoll finns även 

sparade i föreningens gemensamma dropbox-mapp.  

 

 

Verksamhet inom ämbetsområdena 
 

Aktiviteter 

Under höstterminen 2010 hann vi med ett fåtal aktiviteter. De aktiviteter som genomfördes 

hade mer av en social anknytning, med lekar och quiz, än akademisk vilket ansågs lämpligt 

under uppstarten av verksamheten. Aktiviteterna verkade uppskattas av de deltagande men 

lyckades inte locka särskilt många av de medlemmar som inte redan var engagerade i 

föreningen. Att lägga en aktivitet i samband med en middag anordnad av de ansvariga för 

sociala aktiviteter kändes som en bra lösning som kan användas för aktiviteter av mindre 

akademisk karaktär. 

 

Föreläsningar 

En stor del av den verksamma tiden inom Pareto har under föreningens första termin gått till 

att få på plats den interna strukturen. När vi väl hade fyllt våra ämbetsposter och skapat våra 

första rutiner diskuterade vi vilket fokus vi ville att föreningen skulle ha. Vi var alla 

överens om att Pareto skulle vara öppet för alla, oavsett utbildningsinriktning eller politisk 

åskådning, och vi satte upp målet att ta ned ämnet nationalekonomi på en mer vardaglig och 

bredare nivå än den vi hade upplevt i klassrummet. Därför var det högst passande att vår 

första föreläsning hölls av Anton Ranta-Eskola från Skanska Financial Services och Johan 

Deremar från Sveriges Byggindustrier, vilka talade kring nationalekonomers framtida 

yrkesmöjligheter. Dessa var enligt ovanstående fler än vi hade anat och vi uppmuntrades att 

bredda våra perspektiv vid kommande jobbsökningar. Vid höstens andra välbesökta 

föreläsning presenterade Che-Yuan Liang, forskare vid IFN, sin forskningsstudie kring 

effekterna av Ipred-lagen, ett ämne vi tyckte låg väl i tiden. Inbjuden för att dissekera 

nationalekonomins ständiga antaganden kring människans rationalitet var beteendeekonomen 

och Ekonomistas-bloggaren Robert Östling, som talade inför en välfylld sal av studenter från 

olika program. Sist ut denna termin var professor i nationalekonomi Per Skedinger, som 

redogjorde för samhällseffekterna av Lagen om Anställningsskydd, med utgångspunkt i sin 



nyutkomna bok med samma namn. Sammanfattningsvis var tiden för knapp och idéerna för 

många, och vi ser därför fram med en ny termin med fler spännande och aktuella 

föreläsningar! 

 

Information 

Informationsämbetspersonerna har upprättat en hemsida för Pareto där medlemmar och 

intresserade kan hitta information om bl.a. föreningens aktiviteter, hur man blir medlem och 

kontaktinformation till föreningens förtroendevalda. E-postkonton har skapats till samtliga 

förtroendeposter. En Facebook-grupp samt Facebook-sida har också skapats för att sprida 

information om föreningen. Inför aktiviteter har dessa marknadsförts genom hemsidan, via 

Facebook, affischering på framförallt Ekonomikum. Föreningen har även informerat om 

aktiviteter på föreläsningar för kurser som ges av Nationalekonomiska institutionen.  

 

Kontakt 

Kontaktsekreterarnas uppgift har varit att söka kontakter med utomstående aktörer och knyta 

kontakter med dessa för att på så vis få föreningen att växa sig starkare. Vi har haft som avsikt 

att skapa goda kontaktytor med företag och organisationer som kan vara av intresse för 

föreningen och dess medlemmar. I och med att föreningen är nystartad har detta 

verksamhetsområde varit svår att dra igång då det krävs en viss etablering av föreningen, 

såsom egen hemsida, för att företag och organisationer ska våga satsa och investera i vår 

verksamhet. Vi har utrett vilka företag och organisationer som är av intresse för föreningen 

och vad syftet med att kontakta dessa är.  

 

Sociala aktiviteter 

Under föreningens första termin har två enklare nationsmiddagar anordnats, en på 

Södermanlands-Nerikes nation i slutet på oktober och en på Smålands nation i början av 

december. Vid båda middagarna har involverade i föreningen utgjort en majoritet av de 

närvarande, men detta kommer troligtvis att förändras i takt med att föreningen blir mer 

etablerad. Under våren kommer en sittning att genomföras, men enklare tillställningar 

kommer att fortsätta vara en nödvändighet då medlemsbasen fortfarande är relativt liten. Vid 

den andra middagen i början av december hade även de aktivitetsansvariga förberett en quiz 

om nationalekonomi, vilket var ett lyckat och kul inslag. 

 

 

Slutord 
Hösten 2010 har varit Paretos första tid som verksam förening. Idén till föreningen uppkom 

under våren 2010, och under sommaren arbetade ett antal engagerade personer med förslag 

till stadgar samt etablerade en kontakt med bland annat nationalekonomiska institutionen vid 

Uppsala universitet. Föreningens fullständiga namn är Pareto – Uppsalas samhällsekonomiska 

förening. Valet att inte ha ”nationalekonomisk” i föreningsnamnet har främst sin grund i att vi 

även vill nå ut till studenter som inte läser nationalekonomi. Pareto har fått väldigt bra respons 

från såväl nya medlemmar som institutionen och föreläsare som har besökt oss under hösten. 

 

Paretos stora utmaning inför kommande verksamhetsår är att nå ut till fler medlemmar. Vi har 

blivit varse om att många nationalekonomiskt intresserade inte har hört talas om föreningen 

trots ansträngningar som information på universitetets föreläsningar (nationalekonomi A, B 

och C), marknadsföring via affischer på Ekonomikum, samt information om föreningen på 

Facebook och hemsidan. För att nå ut till fler har styrelsen beslutat att under 2011 införskaffa 

tygkassar och muggar med föreningens logga samt en roll-up som vi kan utnyttja närhelst 



föreningen har föreläsning eller på annat sätt förekommer i något sammanhang. Vi kommer 

även att anstränga oss mer vad gäller information på universitetets föreläsningar. 

 

Verksamhetsåret 2010 har sammantaget varit mycket lyckat. Vi har lockat många studenter 

som inte läser nationalekonomi till våra föreläsningar, vilket har varit ett av föreningens 

övergripande mål. Eftersom idéerna om föreningens verksamhet har varit otroligt många har 

vi stora förhoppningar inför våren 2011. Vi önskar att föreningen ska bli mer etablerad och att 

den kan fortsätta att verka framgångsrikt under hösten, då sittande styrelse avgår. 

 

Slutligen riktas ett stort tack till alla Paretos medlemmar som har varit med och bidragit till 

verksamheten genom att delta i de aktiviteter som anordnats och genom visat intresse för 

föreningen. 

 

 

Lina Eriksson 

Ordförande i Pareto – Uppsalas samhällsekonomiska förening, läsåret 2010-2011 


