Verksamhetsberättelse för IMF-föreningen
Verksamhetsåret 2020/2021

Övergripande verksamhet
Under verksamhetsåret (brutet räkenskapsår, omfattar 1 juli 2020 – 30 juni 2021) har
IMF-Föreningen arbetat hårt för att gagna medlemmarnas studietid, både vad det
gäller utbildningskvalitet och gemenskap/engagemang utanför 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. Övrigt har presidiet
deltagit på S.E.R.O.:S fullmäktigemöten och gjort en verksamhetsredovisning med
syfte att ha ett fortsatt samarbete med S.E.R.O.
De digitala evenemang IMF-Föreningen har deltagit på är:
• Megakonferensen i Gävle, som arrangerades av Gavlecon tillsammans med
S.E.R.O., Akavia och Grant Thornton.
• Kontaktmannakonferens i Luleå, som arrangerades av Ekonomisektionen,
S.E.R.O, Akavia, Swedbank och Sparbanken Nord.
• Resursdag anordnad av S.E.R.O. under VT20 för styrelsens presidium. IMFFöreningen deltog även på lanseringen av SM i Ekonomi.
• Föreningen kommer även att delta på konferensen SM i Ekonomi som arrangeras
i Örebro. SM arrangeras av Sesam tillsammans med S.E.R.O., Akavia, Grant
Thornton och Nordea.
Under verksamhetsperioden har styrelsemedlemmar arbetat i nära kontakt med
varandra och samarbetat över utskottens gränser för att optimera arbetet, något
som ökat sammanhållningen och gjort att styrelsen uppnått ett bra resultat.
LF-Möten
Ordförande och Vice Ordförande har deltagit på samtliga LF Möten tillsammans
med kårens övriga linjeföreningar. På LF möten diskuteras frågor gällande kåren
och linjeföreningarnas arbete. Styrelsen har vid nästkommande styrelsemöte
informerats om viktig information som tagits upp.

Rookieperioden
Verksamhetsåret inleddes även denna gång med en Rookieperiod. Detta för att
introducera de nya studenterna till högskolan och ge dem de bästa
förutsättningarna för studenterna att lära känna varandra och knyta nya
kontakter. Under Rookieperioden arrangerade IMF-Föreningen ett flertal aktiviteter
tillsammans med vår systerförening Mälekon från Mälardalens högskola.
Samarbetet främjar kontakten och bidrar till gemenskap föreningarna emellan.
Några av evenemangen som hölls var sittningar, turneringar och sportaktiviteter.
Som avslut på rookieperioden anordnades en finsittning på Publik tillsammans
med Mälekon.
IMF:s generaler och faddrar försökte i största möjliga mån att anpassa rookieperioden
efter de restriktioner som myndigheterna då hade utfärdat gällande Covid19. Trots det
spred sig smittan bland deltagarna vilket var väldigt olyckligt. Vid det skedet vidtogs
nya åtgärder för att minska smittspridningen. Alla uppmanades att stanna hemma,
testa sig och kontakta oss om de behövde någon hjälp.
Under våren har även nya generaler tillsatts inför Rookieperioden 2021. Valda blev
Felicia Lundmark, Alexandra Eklund och Mohammed Ibrahim.
IMF-Dagen
I november tillsattes projektledarna Emma Johansson och Wilma Forssander för
planering och utförande av IMF-Dagen 2021. Styrelsen tillsammans med de nya
projektledarna tillsatte sedan en projektgrupp för dagen. Preliminärt datum för
IMF-Dagen var den 9 april 2021 med tillhörande kvällsaktivitet. Med förhoppning
att kunna genomföra dagen fysiskt i samband med Rookieperioden flyttades
dagen till den 9 september 2021. Om den rådande pandemin inte tillåter att
genomföra dagen fysiskt kommer en digital IMF-Dag ske.
Medlemsbekräftelse
I samband med årsskiftet raderades IMF-föreningens medlemslista på grund av
GDPR. Styrelsen har arbetat aktivt för att rekrytera nya medlemmar. Nytt för iår är
att varje medlem via mejl fått en medlemsbekräftelse som intygar att föreningen
godkänt medlemskapet. Mejlet har även i syfte att skapa en relation med varje
medlem. Var tionde medlem tilldelades en goodiebag.

Canvas
Under 2020 har programsamordnare på IMF-programmet skapat en
canvasmodul för samtliga studenter på programmet. I samband med detta har
Ordförande och Ordförande i Utbildningsutskottet fått tillgång att publicera
information i modulen. Canvas ger föreningen ytterligare en kanal för att nå
programmets alla studenter och rekrytera fler medlemmar.
Blueberry
Under höstterminen anordnade föreningen en föreläsning tillsammans med
Blueberry. Föreläsningen var främst ämnad för de tvåor som under höstterminen
2021/vårterminen 2022 ska studera utomlands men självklart var alla välkomna.
Föreläsningen innehöll information om Blueberry, populära skolor och hur
sökprocessen går till.
Snabbgross
Under mandatperioden har IMF-föreningen blivit kund hos Snabbgross.
Snabbgross är en restauranggrossist som förser företag med varor till billiga priser.
Föreningen har nu tillgång till att handla in varor med hjälp av ett medlemskort.
Covid-19
Covid-19 har även under denna mandatperiod påverkat vårt arbete.
Styrelsen har utmanats och fått ändra arbetsmetod på ett sätt ingen
tidigare har erfarit. Styrelsen har fokuserat på att skapa engagemang och
ge tillbaka till medlemmar i form av digitala tävlingar och gåvor.
Styrelsemöten har skett digitalt via Zoom med en hög närvaro. Samtliga
fysiska event har ställts in eller gjorts digitala. Covid-19 och dess
konsekvenser har självklart varit tråkiga för alla påverkade. Utifrån en positiv
synvinkel har styrelsen lärt sig mycket och fått möjligheten att vara kreativa.
Antal
protokollförda
18 stycken.

styrelsemöten

verksamhetsåret

2020/2021:

Höststämma 2020
En höststämma hölls den 14:e oktober 2020 för att tillsätta de vakanta
platserna i styrelsen. Platserna i styrelsen som tillsattes under höststämman
var ekonomiansvarig (Tamit Tsehaye), vice ordförande marknadsföring
(Alva Landberg), vice ordförande näringsliv (Beatrice Abrahamsson) och
vice
ordförande
sociala
utskottet
(Rebecka
Frank).

Presidiet
Under mandatperioden har presidiet deltagit på en resursdag där vikten i sekretess
och policys diskuterades. Efter denna resursdag har presidiet arbetat med att
framställa policys för att göra arbetet lättare för nästkommande styrelser. Presidiet har
arbetet fram en krispolicy som ska finnas som stöd vid olika kriser och innehålla
information om tillvägagångssätt. En sekretesspolicy avsedd för styrelsen kommer att
omfatta frågor kring sekretess. Bland annat att information och diskussioner som sker i
styrelsen inte är avsedd för någon annan utanför styrelsen. Även en policy kring
jävsfrågor har inrättats, detta för att göra olika typer av beslut inom styrelsen så
objektiva som möjligt.
Vid överlämning introducerades alla utskottsmedlemmar för de mejladressarna
avsedda för varje utskott. Utskotten har endast haft tillgång till driven via utskottets
mejladresser för att reducera chansen att obehöriga har tillgång till styrelsens
dokument.
Under verksamhetsperioden har presidiet haft god kontakt med S.E.R.O. och andra
ekonomföreningar i Sverige. Detta genom att utbyta kunskap för att utveckla
föreningen. För att vidare främja samarbetet i styrelsen har ordförande och vice
ordförande gemensamt haft enskilda utvärderingssamtal med varje styrelsemedlem.
Målet var att styrelsemedlemmar själva får beskriva sin uppfattning av den gångna
verksamhetsperioden. Totalt bjöd Ordförande och Vice Ordförande in till två
utvecklingssamtal under verksamhetsåret, det första i december och det andra
kommer att ske i maj.
I samband med Rookieperioden uppkom en krissituation gällande Covid-19. Ett smitto
utbrott inom föreningen skapade stor mediabevakning och negativ kritik. Ordförande
och Vice Ordförande förde en kontinuerlig dialog med MDH, Kåren och Mälekon.
Skolan bidrog med stöd i medieträning och råd gällande framtiden. Kåren var
behjälplig vid frågor och funderingar.
Efter Vårstämman 2020 stod ekonomiposten vakant fram till höststämman 2020.
Därmed stod Ordförande ensam som firmatecknare. I och med rådande situation
beslutade styrelsen att Ordförande fortsatt kunde stå ensam som firmatecknare då

arbetet inte krävde två firmatecknare. Rekommendation till nästa
mandatperiod är emellertid att både Ordförande och Ekonomiansvarig står som
firmatecknare.

Marknadsföringsutskottet
Under verksamhetsperioden har marknadsföringsutskottet arbetat kontinuerligt med
marknadsföring och utformning av det grafiska. Det har innefattat uppdatering av de
kanaler IMF Föreningen finns på, och inbjudan av medlemmarna till evenemangen
som har genomförts digitalt. En uppdatering av styrelsemedlemmarnas fotografier har
genomförts i början av verksamhetsperioden, samt en lockande styrelsefilm som även
publicerades på Instagram.
Ett formulär har fortsatt använts för att underlätta kommunikationen av
marknadsföring. Medlemmar i styrelsen som önskar marknadsföra någonting på
sociala medier fyller i formuläret som sedan skickas till de marknadsföringsansvariga.
Alternativt har respektive utskott fört dialog via Messenger funktionen för att kunna
förmedla sina budskap. Det har bidragit till färre kommunikationsmissar och ger
marknadsföringsutskottet tillfälle att planera. Det ser vi som ett bra redskap att ta med
till nästkommande år.
Efter föregående styrelsens diskussioner om att starta en egen Instagramsida för IMFDagen, har det under denna mandatperiod röstats igenom. Där IMF-Dagens
marknadsföringsansvarig fått tillgång till inlogg samt genomgång av riktlinjer genom
en grafisk profil för att skapa en helhet mellan våra olika konton.
Tillsammans med utbildningsutskottet har förebildsfredagar publicerats. Ett inlägg på
Instagram publicerades varannan fredag under första perioden av höstterminen 2020.
Utbildningsutskottet har haft kontakt med alumner och skött informationen. Vi i
marknadsföringsutskottet har utifrån det ifyllda formuläret sett till att inläggen kommer
upp. Detta har varit uppskattat från övriga medlemmar och borde fortsätta under
2021/2022.
Inför styrelse aktiviteten och årsstämma har marknadsförings videor på varje utskott
publicerats en gång i veckan. Videorna har varit informativa men även komiska för
att skapa intresse och visa upp en mer lättsam bild av styrelsen. Detta koncept har
varit uppskattat från övriga medlemmar.
På grund av Corona har flertal event ställts in under året. Detta betyder att
marknadsföring av bland annat vårbal, ovveinvigning och andra event uteblivit.
Utskottet har trots denna fortsatt hålla de olika kanalerna uppdaterade för att visa
våra medlemmar att vi fortfarande finns. Det har genomförts en rad olika tävlingar
tillsammans med Sociala utskottet, bland annat olika quiz och träningsutmaningar.
Efter ett lyckat semel quiz kunde vi se att engagemanget för just quiz var uppskattat,
vilket bidrog till att vi fortsatte med det under resterande verksamhetsår på grund av
den rådande situationen.

Näringslivsutskottet
Under verksamhetsåret har utskottets ambition varit att värna om tidigare samarbeten
med näringslivet, samtidigt som ett kontinuerligt arbete med att finna nya
samarbetspartners har pågått löpande under mandatperioden. Alternativa lösningar
till evenemang och kontaktpunkter med näringslivet har även eftersträvas som en
effekt av Covid-19.
AKAVIA, föreningens huvudsponsorer, har medverkat under Rookieperioden 2020
med diverse aktiviteter. Under perioden fick företagen exponera sin verksamhet för
nyantagna och redan etablerade studenter. Samarbetet med Studentkortet har
fungerat bra och föreningen har haft möjligheten till att utnyttja profilerade
studentkort som medlemsbevis tack vare samarbetet. De profilerade korten har även
fått en starkare position, genom att våra avtal med nya samarbetspartners erbjuder
fler förmåner. En del av de event föreningen planerat in har på grund av Covid-19
blivit inställda. Att fortsätta ett framtida samarbete med företagen (AKAVIA,
Studentkortet) anses vara en självklarhet och avtalet med AKAVIA bör därmed
omförhandlas till nästkommande verksamhetsår (skriftliga avtal sluts inte med
studentkortet). Unionen har valt att lämna på grund av pandemin, men fortsatta
dialoger kommer hållas för att omvärdera situationen nästkommande mandatperiod.
Utskottet har upprätthållit dialoger med företag och organisationer som PDL center
Västerås, O ‘Learys, Västerås City, Erikslund Shoppingcenter, Framgångsakademin, Mbilar group Västerås, Her network, IdéLab med flera därtill. Dialogerna har handlat om
långsiktiga samarbeten eller kortvariga projekt och sponsring. Här har målsättningen
varit att skapa ett gott rykte för föreningen och dess medlemmar genom att i största
möjliga mån skapa en större kännedom bland näringsidkare och verksamma aktörer
inom branschen i Mälardalsregionen, samt mervärde för medlemmarna. Detta har
även eftersträvas genom att vara mer aktiv på LinkedIn där vi tror många av dessa
intressenter befinner sig.
Föreningens LinkedInprofil har nyttjats och uppdaterats betydligt mer frekvent under
höstterminen. Kontot har styrts av näringslivs- och utbildningsutskottet, för att fortsätta
i en gynnsam riktning utåt mot näringsidkare. Fokus har varit på reflektion och
presentation av vad föreningen och programmet sysslar med.
Under hösten inleddes dialog om ett samarbete ihop med PDL center Västerås, samt
O ‘Learys. På grund av de åtstramade restriktionerna har förhandlingarna skjutits fram
med O ‘Learys, men ett framtida samarbete ställer de sig mycket positiva till och vi
upprätthåller en dialog. PDL och IMF slöt under våren till sist ett avtal, fastän pågående

situation tvingade den planerade padelserien att ställas in och vi hoppas kunna
återuppta detta till hösten 2021.

Under våren 2020 kartlades IMF-alumner och dess nuvarande karriär. Detta
väckte ett intresse hos utskottet, med inspiration från Her network, att skapa ett nätverk
inom IMF studenter/alumner. Under mandatperioden har utskottet därför kontaktat
olika intressenter såsom alumner, företag, samt programansvariga för att starta upp
projektet som under våren döptes till IMF Community. Förhoppningen är att projektet
ska komma igång innan sommaren och sedan fortlöpa och utvecklas under
kommande mandatperiod. Syftet med projektet är att utöka nätverkandet mellan
IMF:are, samt öka attraktiviteten på programmet för framtida studenter.
Tidigare ordförande för utskottet ansåg Wridge som en potentiell samarbetspartner. I
och med situationen har den här kontakten under perioden 2020/2021 inte tagits upp,
men den rekommenderas att upprätthållas kommande mandatperiod. Wridge är ett
företag som specialiserar på att vara den så kallade “bryggan” mellan student- och
näringslivet. Wridge var planerade att delta under IMF-dagen 2020 varav dagen blev
inställd, vilket ledde till uppskjuten kontakt. Wridge uttryckte dock intresse till att vara
involverade med att hjälpa studenter och därmed IMF-föreningen i sina
ansträngningar att skapa kontaktytor för studenter och näringslivsrepresentanter. Vi vill
understryka att stödjande organisationer som Wridge kan underlätta planeringen av
mandatperioden och ska ses som ett hjälpmedel att förverkliga utskottets ambitioner.
Även andra organisationer som IdéLab, MiV eller S.E.R.O. kan fungera som stöd under
perioden och bör kontaktas i ett tidigt skede.
Ett nytt projekt som infördes för två mandatperioder sedan var den så kallade
Stockholmstrippen. Ambitionen var att även under denna mandatperiod genomföra
aktiviteten. Dessvärre satte Covid-19 tidigt stopp för genomförandet och planeringen
av aktiviteten för andra året i rad. Vår avsikt är att förmedla till nästkommande
näringslivs ordförande att en aktivitet av Stockholmstrippens karaktär är av högt
intresse bland medlemmarna. Detta i mån om att aktiviteten blir den tradition
föregående näringslivsansvariga ämnade skapa.
Ordförande och vice ordförande är efter utvärdering av verksamhetsåret ense om att
mandatperioden varit händelserik och prövande på många sätt. Vi har i största
möjliga mån arbetat för en befrämjad studietid för IMF-föreningens medlemmar.
Framöver avser vi bedriva en överlämnings period som nästkommande
näringslivsansvariga och samtliga nya styrelsemedlemmar kan använda som en god
plattå inför deras mandatperiod. Likt tidigare överlämningar anser vi att det är vitalt
att bli introducerad till att känna sig bekväm med ansvarsområdena i ett tidigt skede,
samt att bli introducerad till huvudsponsorerna personligen. Vi är överlag stolta över
det arbete som gjorts och ser fram emot att följa utskottets framfart även nästa
mandatperiod.

I och med att pandemin kvarstått över hela mandatperioden har möjligheterna varit
begränsade och vi är därför nöjda med det som åstadkommits under periodens gång.

Sociala utskottet

Det sociala utskottet har under verksamhetsåret 2020/2021 haft som mål
att skapa olika typer av event som gynnar gemenskapen för IMF-föreningens
medlemmar. Denna mandatperiod har sett väldigt annorlunda ut på grund av Covid
19. Utskottet har begränsats i sina möjligheter att skapa fysiska event. Istället har
utskottet arbetat mycket med marknadsföringsutskottet för att skapa gemenskap på
våra sociala plattformar. Event har även utförts med det digitala verktyget zoom.
För att det sociala utskottet ska kunna framföra dessa event på en väl utförd nivå samt
ha möjligheten att arbeta mer verksamt med att skapa en gemenskap för föreningen
ansågs det nödvändigt att se över det sociala utskottets struktur, arbetsbörda och
uppgifter. Under mandatperioden 2019/2020 föddes idén om att undersöka det
sociala utskottets arbete. Det sociala utskottet för IMF föreningen hade under det
senaste mandatåren upplevts som ett väldigt givande men tungt arbete för
ordföranden i det sociala utskottet. De aktiviteter som planeras och utförs är
tidskrävande och ansvariga har därför känt sig begränsade i sina möjligheter. Under
mandatperioden 20/21 togs arbetet upp med att se över utskottets eventuella
begränsningar samt möjligheter. Sociala utskottet har påbörjat en process där möten
med andra föreningar från SERO genomförts för att få inspiration till olika arbetssätt.
Projektet är påbörjad och förhoppningen är att framåt ha aktiva utskottsmedlemmar
som arbetar tillsammans med sociala ordförande och vice ordförande. När
situationen har förbättrats hoppas vi att projektet ska testas.
Ovveinvigning x kickoff
Då ovveinvigningen som var planerad i april 2020 blev framskjuten på grund av
Covid19 hölls den istället i augusti. Då det kort inpå var dags för många av tvåorna att
vara faddrar slogs ovveinvigningen ihop med en kickoff inför rookieperioden.
Adventskalendern
För att engagera medlemmarna och skapa en gemenskap genomförde vi en
adventskalender på Instagram där det varje advent kom ut en ny tävling med olika
priser. Vi valde att ha 4 tävlingar för att kunna samla in så bra priser som möjligt.
Tävlingarna var Quiz, julrim, ta den juligaste bilden och gissa klappen.
Julhälsning
Eftersom vi lever i en rådande pandemi ville vi göra något extra för våra medlemmar.
Vi valde därför att skicka ut mobila presentkort till alla våra medlemmar för att önska
god jul.

Quiz
För att fortfarande kunna skapa aktivitet och närvaro med föreningens medlemmar
under rådande omständigheter så har sociala utskottet arbetat med
marknadsföringutskottet för att skapa tävlingar på Instagram. Där hade
medlemmarna chansen att vinna fina priser i olika quiz. Tillsammans skapades ett

Semmelquiz där första andra och tredje pris fick hemleverans av semlor.
Inför våffeldagen hölls ett våffelquiz.
Zoom AW
Då situationen inte blev bättre som vi hoppats under hösten valde vi att genomföra
en AW på zoom för att ge medlemmarna ett socialt utbyte eftersom vi inte kan ses på
plats. Vi genomförde musikquiz och sociala utskottet förberedde två drinkar som
medlemmarna kunde vara med och göra under AW: n.
Stay Active
Tillsammans med systerföreningen Mälekon skapades ett sportevent. Eventet varade i
4 veckor där IMF tävlade mot Mälekon i olika fysiska aktiviteter. Varje vecka var en ny
utmaning.
-Kommande evenemang som kanske kommer att utförasLivesittning
En sittning via zoom är planerad att hållas i Maj månad. Toastmasters kommer att
tillsättas, det kommer att ske olika lekar och speeddating i breakout rooms. Målet är
att skapa tillfälle för medlemmar att få socialt utbyte.
Livestream
För att avsluta terminen samt dela ut de priser som traditionsenligt sker på vårbalen
kommer en livestream att ske. I denna ser vi tillbaka och tackar för det gångna året
och önskar trevlig sommar till alla medlemmar.
Ovveinvigning
Inför rookieperioden kommer en ovveinvigning att genomföras för alla som köpt ovve
under våren. Både för rookieperioden och för att vi vill skapa en starkare ovvekultur
inom föreningen och på skolan.
-

Planerade event som blivit inställda till följd av Covid19-

Oktoberfest
Sittning med tema oktoberfest på publik.
En oktoberfest skulle hållas med föreningen Mälekon. Klädkod, pynt och lekar skulle
anpassas till temat.

Förfest halloween
IMF-föreningen har en tradition där föreningen anordnar en förfest innan Kårens årliga
halloweenfest.
Badminton- IMF open

IMF Open är en badmintonturnering som föreningen startade 2018 året för
att möta medlemmarnas önskan om fler dagsaktiviteter. Tanken var därför att
fortsätta traditionen med en badmintonturnering.
Lf pub med ovve
För att öka gemenskapen mellan IMF föreningens medlemmar skulle
linjeföreningspubar hållas på kåren. Klädkoden skulle vara ovve för att utveckla det
sociala utskottets mål om att öka ovve kulturen inom föreningen.
Julbord
Julbord Sittningen är en tradition för IMF-föreningen, och arrangerades tillsammans
med föreningen Mälekon (Ekonomerna).
Vinter förfest
En förfest innan kårens vinterfest.
Homecoming
Varje år arrangerar IMF-föreningen ett evenemang där vi firar våra treors hemkomst
från sin utbytestermin. Detta planerades bli en sittning. För att öka sammanhållningen
och chansen för alla att lära känna varandra skulle lekar samt bordsplaceringar göras
där ettor, tvåor och treor satt blandat under sittningen.
Aktivitet paddel
Ett nytt sport event, padelturnering, som skulle lanserats januari 2021 tillsammans med
våran samarbetspartner PDL-center.
Sittning Project x
Tanken var att så många linjeföreningar som möjligt skulle bjudas in till en stor fest på
O ‘Learys med massor med festlekar. Detta skulle inte bli en traditionell sittning utan en
stor fest utan mat och en billig inträdesbiljett.
Förfest fullmoon
En förfest innan kårens fullmoonfest.
Vårbal
Varje år hålls en traditionell vårbal för att fira de examinerande IMF-studenterna.
Vårbalen arrangeras och genomförs enligt tradition tillsammans med vår
systerförening Mälekon. I år skulle vårbalen äga rum den 16:e maj på Stadshotellet i

Västerås. Efter middagen förvandlas balsalen till ett dansgolv där gästerna får fira sin
kommande examen eller sitt kommande sommarlov.

Utbildningsutskottet

Under verksamhetsåret 2020/2021 har utbildningsutskottet med högsta
mån försökt på ett virtuellt sätt genomföra aktiviteter som tidigare år har gått att
genomföra som vanligt. All undervisning har under 2020/2021 genomförts online, vilket
självfallet har varit tufft för alla parter. Verksamhetsplanen har kunnat följts i högsta
mån och IMF-studenter har försökts inspireras genom digitala ändamål vilket även har
fått positiv feedback från medlemmar.
IMF-Kurslitteratur
IMF kurslitteratur är en Facebook grupp som har sen tidigare år funnits tillgänglig och
är ett mycket bra verktyg för IMF-studenter att köpa och sälja begagnad kurslitteratur
till billiga priser. Vilket är extremt önskvärt för en students plånbok.
Förebildsfredagar
Även detta år valde Utbildningsutskottet att fortsätta med förebildsfredagar. IMFalumner kontaktades där de fick besvara frågor kring deras tid på IMF-programmet
samt hur deras livsstil ser ut idag. Tidigare år har detta ändamål skett under
vårterminen. I och med Corona och det uppskjutna IMF-abroad presenterades IMFalumner istället varannan fredag under HT20.
Pluggcirkel
Under den digitala megakonferensen, som för övrigt var min första konferens,
pratades det om hur utskott har försökt att engagera och motiverat sina studenter
under pandemin. Här fick jag tipset om att prova en digital pluggcirkel. Tanken var
egentligen att anordna en studiekväll inför ettornas första skriftliga tentamen
(ekonomitentan). I och med covid-19 så fick utskottet tänka om och därav blev det
en pluggcirkel istället. Studenter fick chansen att tillsammans diskutera svar från en
gammal skriven tenta, aktiviteten fick mycket bra feedback och studenterna var
väldigt nöjda över att få integrera med klasskamrater trots omständigheterna.
Åsiktsbox
Åsiktsboxen har funnits tillgänglig för IMF-stundeter under HT20 och VT21 som är ett
redskap för studenter att lämna anonyma åsikter. Ett litet mål utav mitt verksamhetsår
var att utveckla och göra åsiktsboxen mer attraktiv. Detta var svårt då ingen fysisk
aktivitet kunde gjorts för att öka intresset och online sågs svårt. Åsiktboxen
uppmärksammades på våra sociala medier i form av storys.
Treornas Examen
Utbildningsutskottet har i år fått tagit upp treornas examen till diskussion med olika
parter. Detta var något som jag fick ta del av en bit in på mitt verksamhetsår. Detta
var något som utbildningsutskottet samt resterande styrelse tyckte var extremt
olyckligt. Därför bokades möten in med Kåren, Kursansvarig samt att ämnet togs upp
på EST-möten. Dessvärre verkade tiden vara för knapp men det tydliggjordes att detta
var något problematiskt som behövs ändras på.
EST-möten

Under HT20 blev utbildningsutskottet tillfrågad att vara med på EST-möten
och dess Studentråd som inträffar ett par gånger om året. Där har utbildningsutskottet
fått chansen att diskutera skolans framtida förbättringar med Akademichefen Thomas
Wahl samt andra programrepresentanter. Utbildningsutskottets mål var främst trycka
på den problematiska examen som ovan beskrevs. Generellt ville jag starkt få fram att
alla studenter på Mälardalens Högskola borde ges möjligheten att gå ut med den
examen man ansökt för.
IMF-abroad (Tips)
Under VT21 valde utbildningsutskottet att börja med IMF-abroad, dock på ett lite
annorlunda sätt än vad tidigare år har gjort. Utskottet ville trots inställda utlandsstudier
att IMF-stundeter skulle få inspiration för deras kommande utlandstermin. Tidigare
studenter som har varit utomlands fick därför berätta om sina erfarenheter och tips på
IMF-abroads Instagram. Meningen med detta var att studenter som förhoppningsvis
får åka på sin utlandstermin ska kunna få hjälp med sökandet av land samt kurser.
SM i ekonomi
den 17:e mars anordnades deltävlingen i SM i ekonomi tillsammans med
ekonomföreningarna Mälekon och Esekon. Tävlingen arrangerades i år på distans och
därför gick den inte att genomföra på samma år som tidigare. För att göra tävlingen
mer intressant lockades det med grymma priser som vårat duktiga näringslivsutskott
hade fixat. Tävlingen började klockan 9 på morgonen och var slut klockan 12.
Prisutdelningen skedde direkt efter samt att arrangörerna för SM i ekonomi anordnade
en AW där alla deltagarna var bjudna och uppmärksammades.
Texas University & IMF
I slutet av mitt verksamhetsår fick IMF-föreningen en möjlighet från EST att knyta kontakt
med McCoy collage of business Texas State University. Tanken med detta är att
sammankoppla deras studentorganisation ”SIB group” (Students in International
Business) med IMF. Jag anser detta som ett mycket spännande koncept som gärna
får byggas vidare på. Detta är därför något som jag kommer förmedla i min
överlämning till näst ansvarig.
Covid-19
På grund av den rådande pandemin har Utbildningsutskottet fått anpassat de
planerade aktiviteterna och gjort samtliga virtuella. Positivt sätt har
utbildningsutskottet fått lärt sig hantera digitala aktiviteter och avsevärda möten, de

virtuella aktiviteterna har även visat sig vara tacksamt hos IMF-studenter då de har fått
engagera sig samt kommunicera med klasskamrater.
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