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Övergripande verksamhet
Under verksamhetsåret (Brutet räkenskapsår, omfattar 1 juli 2017 – 30 juni 2018) har IMF
Föreningen arbetat hårt för att gagna medlemmarnas studietid, både var gäller
utbildningskvalitet samt det sociala livet vid sidan av studierna.
Under verksamhetsåret har IMF Föreningen deltagit i flertalet evenemang som S.E.R.O.
(Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation) arrangerat för att vidare främja
kontakten med ekonomföreningar runt om i Sverige. Detta för att dela med sig av
kunskap och erfarenheter, byta idéer och knyta kontakter.
De evenemang IMF Föreningen har deltagit på är:
• Megakonferensen i Örebro, som arrangerades av Sesam tillsammans med
S.E.R.O., Civilekonomerna och Grant Thornton.
• Samtliga resursdagar S.E.R.O. anordnat under hösten 2017 för styrelsens utskott
(Ordförande, ekonomiansvariga, utbildningsutskottet, sociala utskottet,
finansutskottet och projektledare för arbetsmarknadsdagar).
• Kontaktmannakonferens i Sundsvall, som arrangerades av Sundekon
tillsammans med S.E.R.O., Civilekonomerna, SCA och CER.
• SM i Ekonomi i Karlstad, som arrangerades av Karlekon tillsammans med
S.E.R.O., Civilekonomerna, Grant Thornton, Nordea och Academic Work.
Under verksamhetsperioden har styrelsemedlemmar arbetat i nära kontakt med
varandra och samarbetat över utskottsgränserna för att optimera arbetet, och har
uppnått ett bra resultat.
Verksamhetsåret inleddes även med årets rookieperiod för att introducera de nya
studenterna till högskolan och ge de bästa förutsättningarna för studenterna att lära
känna varandra och knyta nya kontakter. Under Rookieperioden arrangerade IMF
Föreningen ett flertal aktiviteter tillsammans med de olika linjeföreningarna på
Mälardalens högskola i fördel för att både främja kontakten mellan föreningarna samt
gynna mångfalden i evenemangen. Några av evenemangen som hölls var sittningar,
turneringar, tipspromenad och grillmingel med styrelsen för att presentera utskotten
och arbetet IMF Föreningen gör. Ett flertal evenemang hölls tillsammans med
systerföreningen Mälekon och som avslutning av Rookieperioden hölls en finsittning.
De generaler som utsågs av föregående generaler var: Rebecca Carlsson, Victor
Rubin och Hanna Trygg.
För planeringen av IMF Dagen 2018 tillsattes i oktober de projektledare som ansvarar
över evenemanget, dessa är Elin Andersson och Filippa Brunnberg Denkert.
Projektledarna tillsatte sedan en projektgrupp för evenemanget och påbörjade
planeringen och arbetet för IMF Dagen som ägde rum på Mälardalens högskola i
Västerås den 20 april 2018.
Antal protokollförda styrelsemöten verksamhetsåret 2017/2018: 15 stycken.
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Marknadsföringsutskottet
Under verksamhetsperioden har marknadsföringsutskottet arbetat kontinuerligt med
marknadsföring och utformning av det grafiska för de evenemang styrelsens utskott
arrangerat. Detta har innefattat uppdatering av de kanaler IMF Föreningen finns på,
och inbjudandet av medlemmarna till evenemangen.
Marknadsföringsutskottet har även arbetat med att förnya och uppdatera
föreningens hemsida, för att anpassa den och göra den mer användarvänlig. Detta
har bland annat innefattat att uppdatera styrelsefotografier till samtliga
styrelsemedlemmar samt uppdaterat olika texter för att bättre passa verksamheten.
De har även arbetat med att utforma styrelsedokument och uppdaterar kontinuerligt
hemsidan med de justerade protokollen efter varje styrelsemöte. På hemsidan har det
även öppnats ett showroom som marknadsföringsutskottet har sett till att hålla välfyllt.
I detta showroom kan medlemmar gå in och se hur föreningströjan ser ut, samt
overaller. Dessa har sedan samtliga medlemmar kunnat beställa genom föreningens
kommunikationskanaler.
Utöver arbetet som syns externt så har marknadsföringsutskottet under hösten 2017
tagit fram en kommunikationsplan för föreningen då detta var obefintligt tidigare.
Detta då det under tidigare år har uppfattats som oklart vilken information som ska
publiceras vart, och i och med detta har det varit otydligt för medlemmarna vart de
kan hitta information om exempelvis föreningens evenemang. För att vidare
underlätta den interna kommunikationen har utskottet i år fortsatt med förra årets
schema för hur olika evenemang, företagsbesök etc. ska publiceras och när det ska
publiceras. Detta har gjort det lättare för alla i styrelsen att få en överblick när saker
kommer att publiceras på de olika kanalerna som föreningen använder sig av.
Schemat uppdateras dagligen.
Ett stort fokus under 2018 har för utskottet har även varit marknadsföringen av IMFdagen och planering kring detta i samråd med projektledarna och projektgruppen
för IMF-dagen. Både ordförande och vice ordförande känner att det varit mycket att
ha ansvar för både marknadsföring för styrelsen samt för IMF-dagen. Nästa styrelse bör
se över möjligheten att ta in andra personer som sköter marknadsföringen för IMFdagen, alternativt hjälper till med detta i samråd med marknadsföringsutskottet.
Marknadsföringsutskottet med ordförande och vice ordförande känner efter
utvärdering av hur året gått insett att det kan vara bra med en tydligare uppdelning
av vad de olika posterna i marknadsföringsutskottet ska göra, exempelvis att en i
utskottet enbart tar sig an rollen som Art Director, eller att föreningen ska öppna upp
för en helt ny post. Utöver detta ser även ordförande och vice ordförande att ett
närmre samarbete skall finnas med de andra utskotten i styrelsen så att större
tillförlitlighet kan överlämnas till marknadsföringsutskottets strategier för publicering
etc.

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottets huvudsakliga arbete har varit att upprätthålla och bygga vidare
på gamla och skapa nya affärsrelationer för att bygga och etablera IMF-Föreningen
och dess medlemmar hos företag och bygga dess varumärke bland både lokalt och
nationellt verksamma organisationer.
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Vidare har utskottet arbetat kontinuerligt med att kontakta potentiella
samarbetspartners till föreningen och dess verksamhet. Utskottet har således inlett en
dialog med organisationer som OKQ8, ABB, ICA, Academic Work, Forex och Västerås
stad för framtida samarbeten under resterade verksamhetsperiod eller framtida
projekt för IMF Föreningen och dess medlemmar. Här har vikten lagts på långsiktiga
samarbeten med ett mål i att skapa ett gott rykte gällande föreningen och dess
medlemmar för att ge både föreningen och dess medlemmar ett större inflytande och
skapa en större kännedom.
Utskottet har upprättat ett samarbete med Studentkortet som skall skapa mervärde
för våra medlemmar och ger oss medlemmarna ett profilerat kort som skall brukas som
medlemsbevis och studentkort.
IMF-föreningens huvudsponsor Unionen har genomfört aktiviteter i samband med
Rookieperioden 2017 och vår andra huvudsponsor Jusek har även dem under året
genomfört aktiviteter under Rookieperioden 2017 och kontinuerligt under läsåret
2017/2018. De har erbjudit våra gemensamma medlemmar företagsbesök och
föreläsningar utöver deras ordinarie tjänster. Båda dessa samarbeten utvärderas och
omförhandlas till nästkommande verksamhetsår.
Ett besök på ABB:s kommunikationsavdelning kommer att genomföras. Där kommer
föreningens medlemmar få en möjlighet att besöka ABB, som är ett av Sveriges största
företag, och deras kommunikationsavdelning.
Det nuvarande arbetet ingår i att fortsätta det löpande arbetet med
relationsbyggande och avtalsförhandlingar. Det arbetas med att genomföra mindre
aktiviteter där medlemmar ska få chansen att träffa lokala företagsledare eller
yrkesverksamma. Arbetet med att planera och kontraktera sponsorer till
Rookieperioden 2018 pågår.

Presidiet
Presidiet har under verksamhetsperioden fortsatt arbetet med att uppdatera och
utveckla IMF Föreningens styrdokument. Under verksamhetsåret 2016/2017 utvecklade
Presidiet föreningens stadgar för att förtydliga och uppdatera för att tydligare
avspegla IMF-Föreningen. Dessa nya stadgar röstades igenom på årsmötet den 4
oktober 2017, vilket nu betyder att föreningen har tydligare riktlinjer att följa. Utöver
detta har Presidiet även tagit fram en reseersättningspolicy för styrelsens medlemmar
då IMF-föreningen nu har börjat röra sig utanför Västerås gränser för samarbeten, vilket
vi såklart tycker är fantastiskt.
Under verksamhetsperioden har presidiet haft god kontakt med S.E.R.O. och andra
ekonomföreningar i Sverige, och utbytt kunskap för att utveckla föreningen. För att
vidare främja samarbetet i styrelsen har ordförande och vice ordförande haft
utvärderingssamtal med de olika utskotten, där målet var att utskotten själva får
beskriva deras uppfattning av den gångna verksamhetsperioden. Ekonomiansvarig
har utöver föreningens egna budget under verksamhetsperioden även ansvarat för
IMF-Dagens budget. Ordförande och Ekonomiansvarig har under året stått som
firmatecknare för föreningen.
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Sociala utskottet
Det sociala utskottet har för verksamhetsåret 2017/2018 arbetat för är att dels
engagera medlemmar och få medlemmarna att lära känna varandra. Eftersom att
sistaårsstudenterna är hemkomna från sin utbytestermin har sociala utskottet arbetat
för att föra samman alla medlemmar och få ettor att lära känna treorna. För att bidra
med en roligare och socialare studenttid till sina medlemmar har sociala utskottet
arrangerat följande evenemang:
Sittning med tema Oktoberfest: Detta evenemang var den första efter den avslutade
Rookieperioden, där IMF Föreningen bjöd in till en sittning med Oktoberfest tema, där
olika Oktoberfest relaterade tävlingar arrangerades. Sittningen anordnades med två
andra studentföreningar på Mälardalens Högskola; Stretch (Fysioterapeuter) och
STATO (Statsvetare). Evenemanget var lyckat där många medlemmar deltog, och alla
tog till sig temat och klädde sig i enlighet därmed.
Halloween Pre Party: Detta evenemang börjar bli en riktig tradition för IMF. I år bokades
en lokal med utsikt över Västerås som pyntades från topp till tå. Under kvällen hölls en
tävling där bästa utklädande korades, samt att utskottet hade ordnat en mordgåta
som de deltagande skulle lösa under kvällens gång. Sedan anslöt sig medlemmarna
till Halloweenfesten som
arrangerades av Kåren.
IMF Open: IMF Open är ett nytt koncept som föreningen har startat i år för att få våra
medlemmar att röra på sig mer, samt för att ha annat än enbart kvällsaktiviteter.
Föreningen bokade 6 badmintonbanor på det stora racketsportkomplexet Bellevue i
Västerås, där medlemmarna sedan tävlade mot varandra i en badmintonturnering.
Årets vinnare blev Alfred Lindblad och Joel Darin. Turneringen blev mycket uppskattad
då föreningens medlemmar hade önskat fler dagsaktiviteter.
Julsittning:
Julsittningen
arrangerades
även
i
år
tillsammans
med
Civilingenjörsföreningen PPM och var av medlemmarna mycket uppskattad. IMF
Föreningen tillsammans med PPM hade abonnerat Falkenbergska Kvarnen som
serverade julbord och under kvällen bjöds det på spex och underhållning från
föreningarna.
Homecoming evenemang: Varje år arrangerar IMF Föreningen ett evenemang där vi
firar att våra treors hemkomst från sin utbytestermin. Detta brukar göras i form av en
sittning vilket även blev fallet detta året då föreningen hade abonnerat en restaurang
vid namn Varda. Kvällens tema var ”Världens alla hörn” som var mycket passande för
just denna kväll. Under kvällen var det förmingel, en prisvärd buffé samt en tävling
med På Spåret-tema. Detta bidrog till att våra medlemmar fick fler kontakter och våra
ettor fick en chans att lära känna våra treor. Tvåorna fick även en möjlighet att prata
med treorna om deras kommande utbytestermin. Det var en lyckad kväll där många
knöt nya kontakter och blev förväntansfulla inför sina egna utbytesterminer. Inför
denna kväll hölls även en Warm-upkväll på restaurangen Folkets tillsammans med vår
systerförening Mälekon, som även de anordnar en egen Homecoming sittning.
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Linjeföreningspub: Alla föreningar på skolan blir tilldelade ett datum då man som
förening får arrangera en LF-pub som det kallas. Man får då en meal-deal på Kåren
med bra pris på burgare och något att dricka. När vi arrangerade detta på
höstterminen 2017 tog vi hjälp av Hanna i utbildningsutskottet och Pernilla i Sociala
utskottet som gjorde ett mycket uppskattat musikquiz. Många studenter från både IMF
och andra föreningar på skolan dök upp och vi anser att kvällen blev lyckad då det
var bra stämning och medlemmar från olika årskurser kom.
Mindre evenemang; Folketskvällar: Mindre event där vi bjuder in medlemmarna till att
träffas och umgås. Dessa evenemang är simplare att planera och tanken med
eventen är att skapa bra stämning och sammanhållning i föreningen. Ofta på något
ställe på stan där det är lätt att samlas.
Fulsittning: Sittning på Publik med ingenjörsföreningen FBI och statsvetarna STATO med
temat ”rimma bäst på fest” där alla utklädnader skulle på något sätt rimma. Som
underhållning under kvällen hade vi tillsammans med föreningarna byggt ett hjul som
vi snurrade på och olika uppdrag på varje siffra skulle utföras som pilen hamnade där.
Ett lyckat event med bra engagemang från medlemmarna i deras utklädnad.
Ovveinvigning: En 8-kamp anordnades för alla ettor (även andra årskullar om de ville
vara med) med nya overaller så de skulle värmas upp innan nästa rookieperiod. Olika
aktiviteter och grenar som gick ut på att overallen skulle smutsas ner. Det bjöds på
pastasallad och snacks till alla som ville. Eventet arrangerades i samarbete med en
projektgrupp med både personer från årskurs två och årskurs tre vilket vi tror främjar
gemenskapen i föreningen.
Vårbal: Varje år hålls en traditionell vårbal för att fira de examinerande studenterna i
IMF programmet som detta år kommer gå av stapeln den 19 Maj. Denna bal
genomförs i samarbete med Mälekon enligt tradition. Kvällen kommer spenderas på
Stadshotellet i Västerås, där kommer bjudas på trerätters-middag och spektakulär
underhållning. Efter middagen förvandlas Stadshotellet till dansgolv där
medlemmarna får släppa loss och fira.
Sommaravslutning: Som avslutning på året planerar sociala utskottet en
sommaravslutning! Där vi hoppas på bra väder och härligt häng på Lögarängen dit
vi tar med kubb, volleyboll, brännboll och diverse utelekar som alla medlemmar kan
delta i och hänga en sista kväll innan många lämnar Västerås för sommaren. Detta
kommer avslutas med middag som föreningen kommer att bjuda på Folkets.

Utbildningsutskottet
Under verksamhetsperioden har utbildningsutskottet arbetat för att vidare underlätta
studietiden för IMF Föreningens medlemmar. Under perioden har utbildningsutskottet
tillsammans med ordförande haft programråd med programsamordnare Joacim
Björkvall, Toon Larsson och avdelningschef Madeleine Lundberg i syfte att förmedla
medlemmarnas åsikter och feedback kring utbildningen.
Två studiekvällar under perioden arrangerats för att föreningens medlemmar kan
studera tillsammans inför tentor och inlämningsuppgifter. För att locka fler deltagare
till dessa studiekvällar har vi i år satt teman på studiekvällarna för att förtydliga för

IMF-föreningen
Handlingar
Årsstämma 8/10-2018
medlemmarna vad de kommer att få. Den första studiekvällen fokuserade på tvåorna
och hur man gör dataanalys inför deras B-uppsats. Den andra studiekvällen hade
redovisning och bokförings-tema för ettorna som hade en kommande tenta i ämnet.
Båda var mycket uppskattade och uppslutningen var stor. På ettornas studiekväll var
det jul-tema och styrelsen bjöd på pepparkakor, alkoholfri glögg samt kaffe.
Utskottet har även fortsatt förra årets arbete i att insamla VG-tentor från medlemmar
för att sedan publicera på IMF Föreningens hemsida. Detta för att ytterligare förse
medlemmar med möjligheter att uppnå ett bra resultat under studietiden. En viktig
fråga för utskottet har även varit att få en riktig examensceremoni för programmets
treor som tar examen. Tidigare har den varit på skolans campus i Eskilstuna, men då
medlemmarna har varit missnöjda med detta har det varit viktigt för föreningen att få
den flyttad till Västerås. Detta har gått mycket bra, och till sommaren kommer MDH
hålla en stor examensceremoni för alla ekonomistudenter på skolan.
Även i år arrangerades en informationskväll om utlandsstudier där det bjöds på pizza
och dryck. Detta blev en stor succé förra året, så det fanns ingen anledning att inte
göra det igen. Informationsmötet hölls i LF-rummet på Kåren i Västerås, i slutet på mars,
detta då flera börjar ansöka om kurser och börjar förbereda sig inför hösten. Det var
flertalet från de tredje året som medverkade och gav extra information och tips inför
resan. Samt var Pablo Camacho Sanhueza och Mikael Lindberg på plats för att ge
mer praktisk information för skolans del. Evenemanget var väldigt uppskattat både
från skolan och de studenter som kom under kvällen, det va ungefär 50 personer totalt.
Till skillnad från förra året var i år även föreningens ettor inbjuda för att få bra tips och
idéer inför sina egna utlandsstudier som de ska söka till nästa år.
Under vårterminen 2018 anordnade utbildningsutskottet även en mycket uppskattad
Photoshop Workshop i samarbete med S.E.R.O. Deras Art Director Moa kom till
Västerås och höll i en två timmar lång workshop där deltagarna fick lära sig mer om
hur bland annat affischer görs i Photoshop. Detta är definitivt något vi vill anordna
igen!
Under vårterminen kommer även årets andra programråd i samverkan med
programsamordnare samt IMF-föreningens ordförande och ordförande för
utbildningsutskottet att hållas.

Extrainsatt årsmöte 2017
En extrainsatt årsstämma hölls den 4:e oktober 2017 för att tillsätta de vakanta
platserna i styrelsen. Under årsstämman röstades de nya stadgeändringar igenom,
vilket nu betyder att IMF-föreningen har helt nya och uppdaterade stadgar. Platserna
i styrelsen som tillsattes under det extrainsatta årsmötet var vice ordförande
marknadsföring (Nils Pettersson), vice ordförande näringsliv (Jonathan Vahlkvist) och
vice ordförande sociala utskottet (Hanna Gundmark).

Föreningens resultat
Det ekonomiska resultatet för IMF Föreningen för årsslutet 2017 är -11 374,35 kronor. Då
IMF-föreningen vid ingången av året hade väldigt goda resurser, blir detta resultat
negativt då föreningen under verksamhetsåret har valt att ge tillbaka mycket till sina
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medlemmar. Saldot på kontot för verksamhetsåret fram till 1/5–2018 är 95 971,13
kronor.

Styrelsen sammansättning verksamhetsår 2017/2018
Presidiet
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig

Martina Algurén
Linn Eriksson
Felicia Höjer

Marknadsföringsutskottet
Ordförande
Vice ordförande

Elin Bergenholtz
Nils Pettersson

Näringslivsutskottet
Ordförande
Vice ordförande

Alexander Nordström
Jonathan Vahlkvist

Sociala utskottet
Ordförande
Vice ordförande

Pernilla Windahl
Hanna Gundmark

Utbildningsutskottet
Ordförande

Hanna Trygg
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Resultaträkning

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31
Perioden

Ackumulerat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3044 Försäljn tjänst sv momsfri

8 808,00

8 808,00

3054 Försäljn varor sv momsfri

92 884,00

92 884,00

209 705,00
39 872,00

209 705,00
39 872,00

3601 Studentaktiviteter Intäkter
3602 Projekt/Verksamhetsstöd
3604 Inbetalning konferans

5 040,00

5 040,00

356 309,00

356 309,00

356 309,00

356 309,00

-3 467,00

-3 467,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5410 Förbrukningsinventarier
5611 Drivmedel för personbilar
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5801 Studentaktiviter Kostnader
5802 Deltagaravgift

-926,49

-926,49

-20 011,00
-315 056,35

-20 011,00
-315 056,35

-16 140,00

-16 140,00

5804 Presenter/Gåvor

-3 673,60

-3 673,60

5990 Övriga kostnader för reklam och PR
6200 Tele och post (gruppkonto)

-1 774,21
-333,70

-1 774,21
-333,70

6570 Bankkostnader

-4 051,00

-4 051,00

6980 Föreningsavgifter

-2 250,00

-2 250,00

-367 683,35

-367 683,35

-11 374,35

-11 374,35

Resultat efter finansiella poster

-11 374,35

-11 374,35

Resultat före skatt

-11 374,35

-11 374,35

BERÄKNAT RESULTAT

-11 374,35

-11 374,35

-11 374,35

-11 374,35

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Årets bokförda resultat
8999 Årets resultat

Utskrivet av Felicia Höjer 2018-04-24 15:38:06

Visma eEkonomi

Sida 1 av 1
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Balansräkning

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

0,00

0,00

0,00

0,00

12 558,00

12 558,00

64 009,05

-23 932,35

40 076,70

64 009,05

-11 374,35

52 634,70

64 009,05

-11 374,35

52 634,70

-12 623,84

-51 385,21

-64 009,05

-51 385,21

62 759,56

11 374,35

-64 009,05

11 374,35

-52 634,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920 PlusGiro
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
2010 Eget kapital, delägare 1
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
2069 Årets resultat
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
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