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Ordförande och Vice
Mälekon har under läsåret 2016/2017 fokuserat arbetet på att knyta starkare kontakter med andra
ekonomföreningar runt om i landet. Vi har fullföljt tidigare idéer om kortare lokala konferenser och har med
SEROs (Sveriges ekonomföreningars riksorganisation) hjälp kunnat hålla i en otroligt lyckad och den första
endagskonferensen bland SEROs medlemmar för att möta och utveckla det ideella arbete vi engagerat oss i.
Erfarenheten att ha suttit som ordförande och vice ordförande har skapat möjligheter till både personlig utveckling,
men framförallt möjligheten att hjälpa till och bidra till utvecklingen av styrelsens medlemmar. Vi har fått följa
med på en otrolig resa som inte skulle vara möjlig utan det stora engagemang som styrelsen visat. Från tanke till
idé och sedan vidare i utförande med otroliga resultat har vi vuxit som grupp, men också som förening. Om något
så önskar man att det fanns mer tid till att utföra ännu mer aktiviteter av flera olika slag. Vi har knutit starkare band
med våran systerförening vars engagemang har vart ovärderligt och en ljuspunkt många stunder under året. Därför
vill jag rikta ett personligt, men också å Mälekons vägnar rikta ett extra stort tack till IMF.
Vi har följt i tidigare styrelsers fotspår, fyllt ut deras skor och jag vågar påstå att vi som förening kommer växa och
bli större. Framtiden ser ljus ut för Mälekon och jag är stolt att jag fått tagit del av och bidragit till utvecklingen.
Slutligen ett enormt tack till medlemmarna i för erat engagemang, för ni är anledningen till att vi finns till och tack
för erat förtroende som gav oss möjligheten att sitta i Mälekons styrelse  2016/2017, signerat:

Andreas Laki
Ordförande år 2016/2017
Mälekon
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Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet har under året jobbat aktivt med att bygga upp nära relationer och samarbeten med ett flertal
företag där ibland Grant Thornton, Academic Work, Jusek, Unionen, Swedbank mm. Kontrakt med våra
samarbetspartners ICA, Handelsbanken och Civilekonomerna har förnyats under samma förutsättningar från
föregående år. Länsförsäkringar valde att avsluta kontraktet men vill ändå ha ett nära samarbete. Mälekon har även
gått in i ett nytt avtal med Academic Work. ICA kvarstår som Mälekons guldsponsor.
Fokuset för Näringslivet under året har legat på Mälekons Ekonom Dag. MED dagen arrangerades i november där
förarbetet startades redan i maj med planering och tydlig målsättning med att öka antalet företag och erbjuda
stunderna ett större utbud. Arbetsmarknadsdagen blev lyckad där hela 14 företag dök upp, en ökning med 3 stycken
företag. Vi fortsatte även med start-up veckorna där schemat var fullspäckat med föreläsare veckorna innan MED.
Det som skiljde MED dagen detta år från föregående år var att en projektgrupp sattes ihop i juni för att hålla bättre
planering och en mer personlig relation till respektive företag för att bättre möta deras behov. Gästföreläsningarna
bestod av blandade personer inom marknadsföring- finans-, entreprenörskap- och managementföretag. Den största
inpirationsföreläsning och avslutande föreläsningen innan MED var ångestpodden. Inspirationsföreläsningen blev
superlyckad. Även de traditionella fackförbunden, bankerna och revisionsbyråerna höll i CV-granskning, hur man
optimerar sin LinkedIn profil samt case-kvällar.
MED dagen hade en omsätting på ca 120 000kr. Vi fortsatte även traditionen med att varje företag ges en
företagsvärd som förser företaget med det som de behövde under dagen och sedan deltog alla på mingelkvällen.
M.E.D-dagen marknadsfördes huvudsakligen via Mälekons sociala kanaler och även inspring i hos dem olika
ekonomprogrammen, det gavs även ut ett MED-Magazine i 300 exemplar på svenska och engelska, där våra
medlemmar fick all information angående Start-Up perioden och arbetsmarknadsdagen, schema för föreläsningar,
information om utställande företag samt inspiration, tips och trix.

Sociala utskottet
Under läsåret 2016/2017 ägnade sig det sociala utskottet inom mälekons förening åt totalt 5 event/aktiviteter.
Under höstterminen 2017 anordnade vi i oktober en tentasittning i samband med halloween, den sittningen hölls på
nattklubben Publik i Västerås. Därefter anordnade vi i December ett julbord för våra medlemmar på Falkenbergska
kvarnen som är en mysig och mer intim resturang, också i Västerås.
När vårterminen tog fart i slutet utav januari anordnade vi ett "home coming party" för våra tredjeårselever som
varit utomlands och pluggat i en termin, även den hölls på nattklubben Publik. Därefter ordnade Mälekon en
mini-konferens för ett flertal ekonomiföreningar och ekonomistudenter i angränsade län till Västmanland,
konferensen hölls på Mälardalens högskola och det sociala utskottet ansvarade för sittningen som ägde rum på
lördagskvällen. Denna sittning hölls tillsammans med IMF, internationella marknadsföringsprogrammets förening,
och temat på sittningen var charter och detta evenemang ägde rum i april. Ett av dem största evenemangen det
sociala utskottet ägnar sig åt är vårbalen, vilket är precis som det låter en bal som hålls för alla ekonomistudenter
på Mälardalens Högskola. Detta år arrangerade vi även detta evenemang tillsammans med IMF och balen hölls på
västerås konserthus i slutet utav maj.
Alla våra tillställningar vi har anordnat har varit non-profit. Elever och andra människor som har velat delta under
våra evenemang har varit tvungna att betala en summa, men den summan har varit helt baserad på kostnaden för
evenemanget per anmäld medlem. Kostnaden för ett evenemang är ofta i relation till hyra för lokalen, mat om så
önskas och även dryck-biljetter har delats ut till dem önskat få. Vi har i majoritet under våra sittningar anlitat en DJ
och även det har vi lagt in i priset, men det är åter igen en DJ som är till deltagarnas förfogande.
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Vi har under detta läsåret varit i nära samarbete med nattklubben publik, som har givit oss studenter rabatterad mat
och andra nödvändigheter dem har bidragit med för att vi ska kunna ha en sittning där. Vi var även i god kontakt
med konserthuset under planeringen inför balen och i och med att det var ett event för ca 250 medlemmar krävdes
det en hel del planering. Priserna för en sittning har varierat med ca 100 kr för en biljett, mer eller mindre, har känts
rimligt enligt oss. Balen blev ett lite dyrare evenemang då medlemmarna blev bjudna på tre-rätters inklusive två
dryck, men vi var noga med att i tid gå ut med priset i tidigt skede så att alla hade en chans att delta.
Vi har även fått otroligt mycket hjälp utav marknadsföringsutskottet som har ansvarat för marknadsföringen samt
exponeringen inför våra sittningar och även utav föreningens ekonomiansvariga som alltid tagit hand om
betalningar och anmälningar. Det tycker vi har varit otroligt bra, för det har resulterat i att vi har kunna lagt ner all
energi på just planeringen utav evenemangen så att det har blivit så bra som möjligt.

Marknadsföringsutskottet
Det här året har ordförande Filip Altblom och Vice ordförande Axel Sjöberg arbetat för att bibehålla den
proffsighet som Bill och Jonathan byggde upp året innan. Detta har genererat i mycket positiv respons! Vid alla
evenemang har Filip och Axel funnits på plats och dokumenterat, antingen via foto eller film. Målet har sedan varit
att försöka ladda upp fotografierna så fort som möjligt, helst nästa dag. Film har använts dels som inbjudningar till
olika evenemang men också i form av att underlätta marknadsföringen kommande år i form av diverse aftermovies.
I början av året slopade vi nyhetsbreven då vi av egen erfarenhet inte upplevde att det levererade några ”nyheter”
som inte hörts i annat forum, men det är något som kan återupptas i framtiden vid behov. Det som har saknats i år
som vi tror hade varit bra är direktkontakten med studenterna. Att mötas i länken oftare, till exempel vid
biljettförsäljning och andra liknande tillfällen. Arbetet sinsemellan Filip och Axel var till en början ojämnt fördelat
men under våren sattes klarare riktlinjer upp över vem som skulle göra vad, vilket förändrade situationen till det
bättre.

Utbildningsutskottet
Verksamhetsåret för utbildningsutskottet började med att fixa grupper på Facebook för de nya ettorna. I samband
med det sågs det till att det fanns klassrepresentanter för alla tre år på de tre olika utbildningarna som omfattas av
Mälekon. Efter klagomål på mikroekonomikursen som hölls under första halvan av terminen för IBM, startades en
pluggstuga i ämnet där tvåor från ekonomprogrammet kom och hjälpte till. Det bjöds på fika och materialet kom
från ekonomprogrammets SI-pass som blivit översatt för att matcha den engelska kursen. Feedbacken på
pluggstugorna var positiv och de studenter som kom tyckte att det var hjälpfullt.
Vecka 45 var det dags för Megakonferensen i Halmstad där mestadels av styrelsen närvarade och det var mycket
givande konferens. Efter konferensen hörde utskottet av sig till de klassrepresentanter som blivit utvalda för att få
höra deras åsikter om första halvan av höstterminen. Mestadels var positivt, men utskottet pratade med en lärare
som studenterna hade missförstått. Runt sista veckan i januari var det dags för programråd för alla program. Det
blev fastställt att Mälekons utbildningsutskott inte kommer att delta på Analytical Finance programråd då
klassrepresentanterna tar hand om det. På IBM och ekonomprogrammets programråd sades att akademin tänker ta
in färre studenter på det svenska ekonomprogrammet. Det sades även att IBM ansökt om EPAs ackreditering, som
det i maj blev klart att programmet var godkänt för. Annars drogs feedback på kurserna igenom och det var givande
för alla parter. Närvarande var representanter från akademin, programsamordnare, studievägledare, Mälekon och
Esekon från Eskilstuna.
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I slutet på januari var det dags för uppstart inför SM i Ekonomi där ordförande i utskottet deltog för att kunna
förbereda inför deltävlingen som skulle hållas i Västerås. Det var mycket som behövde förberedas inför
deltävlingen som skulle hållas den 8e mars men allt flöt på bra. Väl på tävlingsdagen hade Mälekon 9 lag anmälda
som är rekord i antalet anmälda lag. Detta var självklart jätteroligt och det vinnande laget fick kontakt med en
lärare för att kunna få så bra förutsättningar som möjligt inför finalen i mitten på maj.
Innan finalen i SM i Ekonomi hölls drog utbildningsutskottet ihop en utlandskväll där alla som skulle åka
utomlands för att studera var inbjudna tillsammans med några som redan har varit utomlands. Även
studievägledare Mikael och utlandskoordinator Pablo var där. Detta hölls i samband med IMF och det bjöds på
pizza, många tyckte att det var en mycket givande kväll då de fick prata av sig. Pablo hade en liten träff om
Erasmus+ stipendiet och Mikael gick runt och svarade på allmänna frågor.
Inför balen ordnade utskottet två stipendium, årets Mälekonit och årets prestation, och gjorde formulär
medlemmarna kunde nominera folk. Dagen på balen röstade utskottet tillsammans med resten av styrelsen vilka
som förtjänade stipendium mest. Mälekon och Grant Thornton sponsrade med 1000kr var. Styrelseåret avslutades
med programråd i maj, då utskottet samlade in utvärderingar från samtliga årskurser. Tog även med nästa års
ordförande i utbildningsutskottet på programrådet för att ge en bild om något som ska göras. Överlämning skedde
samma dag.

Skattmästare
Juli
Under Juli månad har jag och ordförande ordnat med behörigheter, bankkort och inloggningar.
Augusti
Skickat fakturor till företagen som ska vara sponsorer under rookieperioden.
Kolla igenom alla swishbetalningar och kontantbetalningar och stämma av med listan över vilka som köpt
rookiepaket.
September
Bokförde två gånger under denna månad, en för augusti och en några dagar in på september eftersom det händer
mycket under rookieperioden kan det vara skönt att dela upp.
Vid varje event som kommer ska en avstämning av betalningar göras med deltagarlistan och de som sitter i sociala
utskottet, så vi stämmer av att alla har betalt som ska gå på eventet.
Oktober
Kopiera upp alla kvitton/fakturor från rookien som sedan skickas in tillsammans med verksamhetsberättelse (den
skrivs av generalerna) över rookieperioden till S.E.R.O och MDH för att få ekonomiskt stöd.
Efter resursdagar ska alla kvitton som rör resan till/från dem och ansökan om reseersättning skickas till S.E.R.O.
kopiera även blanketten och kvittona som skickas in till S.E.R.O + biljetterna och ha som bokföringsunderlag.
Börja skicka fakturor till företag som ska medverka under MED-dagarna
Någon gång här kommer även deklarationen komma från skatteverket. Jag har gjort en beskrivning för hur
deklarationen ska fyllas i under mappen för skattmästare.
November
Mest arbete med M.E.D. under denna månad. Skicka fakturor till företag, betala fakturor för föreläsare, vara
tillgänglig med Mälekonkortet, skicka över utlägg, håll koll på kvitton.
Januari/Februari
Mest arbete kring olika event

Verksamhetsberättelse  2016-2017

Mars
Börja skicka ut fakturor för företagen med nya avtal för nästa år, håll kontakt med näringsliv när/hur/vilka vi ska
fakturera och hur mycket.
April/Maj/Juni
Mest arbete kring event och fått in all för att slutföra bokföringen för att göra bokslut. Jag har även upprättat
lathundar och instruktioner till de viktigaste delarna för arbete kring bokslutet och förberedelser att tänka på under
året som underlättar till nästkommande Skattmästare.
Under hela året har Mälekon satsat på att stärka medlemmarnas studier och studenttid med glädje och kunskap
genom föreläsningar och andra större evenemang. Detta har lett till att Mälekon har fått ett negativt resultat på 25
707,23 kronor
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