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Förvaltningsberättelse
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Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Inledning och översikt
Styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FFS) avger härmed föreningens
verksamhetsberättelse för 2016.

Föreningen Företagsekonomi i Sverige har som ändamål att bidra till utvecklingen av det
företagsekonomiska ämnet både i forskning och utbilning. Det innebär att föreningen skall främja
utbildningen på alla nivåer, främja en integration mellan forskning och utbildning så att ny kunskap
snabbare kan förnya utbildningarna i vårt ämne samt främja samarbete mellan forskning, utbildning
och praktiken i näringsliv och samhälle.

Medlemsregister

Under året har en översyn av medlemsregistren utförts där ambitionen är att föreningens
medlemslistor uppdateras, framför allt avseende medlemmar som har lämnat föreningen av olika
anledningar. Arbetet är väsentligt då det framför allt avseende tidskriften Organisation & Samhälle
har varit svårt att dela ut tidskriften till rätt personer på medlemsinstitutionerna. Eftersom
medlemskapet inte är förenat med en kostnad för individen så föreligger ofta ingen indikation på att
en medlem har lämnat föreningen. Föreningen har under året haft en kommunikation med
lärosätena för att ytterligare förbättra medlemsregistrets aktualitet. Föreningen passerar under
vintern 2016-2017 tusen medlemmar och har fortsatt 28 medlemsinstitutioner.
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Hemsida och sociala media

Under året togs en policy för användandet av hemsida och sociala media. I korthet innebär detta att
hemsidan primärt ska användas för långsiktig kommunikation, medan det som snarast kan bedömas
som nyheter kommuniceras via sociala media. Föreningen har i sitt arbete med hemsida och sociala
media använt sig av externa resurser.

Styrelsemöten

Under året genomfördes sex styrelsemöten. Dessa möten avhölls i Stockholm, alla i
Civilekonomernas lokaler. Tidigare har styrelsemöten ambulerat mellan lärosäten, men
bedömningen från styrelsen har varit att det utifrån transportskäl är lättast att ha styrelsemöten på
en och samma plats. Styrelsemötena har generellt varit välbesökta och det är endast i enstaka fall
som styrelseledamöter inte har kunnat delta. I tre av styrelsemötena har det även förekommit direkt
interaktion med arrangörsgruppen för Fekis.

Styrelsen har under året bestått av:
Lars Silver, ordförande, Umeå universitet
Pernilla Broberg, Högskolan Kristianstad och Linköpings universitet
Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet
Louise Bringselius, Lunds universitet
Jan Lindvall, Uppsala universitet
Alexander Beck, Civilekonomerna
Gun Abrahamsson, Örebro universitet

Det kan noteras att Alexander Beck under året har varit den enda styrelsemedlemmen som inte har
anknytning till ett av våra universitet och högskolor. Bedömningen från valberedning och sedan även
från styrelse har varit att Alexander har bidragit med stor kunskap om högskolevärlden och därmed
har haft en betydelse för styrelsearbetet. Ordförande vill härmed tacka styrelsen för ett aktivt arbete
under året.
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Ämneskonferensen

Årets ämneskonferens avhölls i Uppsala och det var den mest välbesökta konferensen i Fekis
historia. Vi konstaterar från styrelsens sida att medlemmarna i föreningen är fortsatt mycket aktiva i
att arrangera sessioner. Arrangörerna vinnlade sig både om att ha en stor variation i ämnesvalen,
där såväl utbildning, forskning och sessioner om styrningsfunktioner inom universitetsvärlden och
samverkan externt berördes. Vidare upprätthöll arrangörerna på ett föredömligt sätt om att
representation från såväl stora universitet och mindre högskolor var representerade. Det fanns även
ett spår som kunde följas helt på engelska. I och med att alltfler doktorander och annan personal har
annan språklig bakgrund är detta fortsatt en fråga att diskutera inom föreningen. I samband med
ämneskonferensen avrapporterades även de två rapporter som Pernilla Broberg och Jan Lindvall
ägnat sig åt för föreningens räkning.

Styrelsens roll vad gäller konferensen är framför allt att hjälpa arrangörerna med råd i olika frågor
samt att se till att styrelsens grundläggande värderingar blir beaktade i planeringsarbetet. Vi
konstaterar från styrelsen att arrangörerna I Uppsala tog sin uppgift på stort allvar och vill tacka alla
inblandade, särskilt styrgruppen ledda av Jaan Grünberg, Fredrik Tell och Annoche Hadjikhani.
Sammantaget konstaterar styrelsen att ämneskonferensen är central för föreningen. Under året har
ett antal diskussioner förts i styrelsen hur vi ska kunna stödja konferensen på bästa sätt.

I anslutning till ämneskonferensen presenterades Malmö högskola som nästa arrangör av
årskonferensen.

Föreningsråd

I anslutning till konferensen avhölls även ett föreningsråd bestående av prefekter och andra ledande
institutionsföreträdare som kan anses utgöra medlemsinstitutionerna. Under detta möte
avhandlades ett antal punkter. Bland dessa förekom en återrapportering av det besök ordförande
hade gjort i den europeiska sammanslutningen Equal, som samlar företrädare för
Handelshögskoleorganisationer i Europa. Styrelsen hade under året haft ett flertal diskussioner om
huruvida föreningen borde vara medlemmar i Equal. I slutändan valde styrelsen att inte gå vidare i
denna fråga. Slutsatsen var att Sverige borde vara företrädda i Equal, frågan är mer om det är
föreningens sak att vara denna företrädare. En annan slutsats från Equal är att institutionerna i
Sverige saknar en gemensam organisation. Vidare diskuterades rekryteringen av doktorander. Det
finns ett antal överensstämmelser över institutionerna i landet. Bland annat är det färre doktorander
som rekryteras. Det är dessutom svårt att finna doktorander som kan eller under doktorandtiden lär
sig det svenska språket. Detta medför problem inför rekryteringen av lektorer, då fortfarande en stor
del av undervisningen på svenska lärosäten sker på svenska.
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Tidskriften Organisation & Samhälle

Under året fortsatte utgivningen av Organisation & Samhälle med flera nummer med stöd från
föreningen. Styrelsen anser fortsatt att utgivningen är viktig för det företagsekonomiska ämnet.
Under året fördes en diskussion med redaktionen om förhållningssättet mellan styrelse och
redaktion. Klart är att tidskriften är en del av föreningens verksamhet, men att redaktionen inom
vida ramar driver verksamheten för tidskriften. På samma sätt som med ämneskonferensen finns en
fortlöpande kommunikation mellan styrelse och redaktion, där vi strävar efter att minst en medlem
ur redaktionen har en plats i styrelsen. Under 2016 var detta Pernilla Broberg, och under 2017
kommer Pernilla Broberg att vara adjungerad till styrelsen.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. I de större utgifterna ingår bidrag för arrangemang av
årskonferensen och stöd till tidskriften Organisation & Samhälle. Det har förekommit diskussioner
om att förändra medlemsinstitutionernas medlemsavgift, men då det inte föreligger något
omedelbart behov av att stärka föreningens ekonomi har styrelsen valt att kvarstå vid existerande
avgift. Vi bedömer att det även framledes kommer att vara en stabil situation för ekonomin. Se
årsbokslut för närmare information. Det har förekommit diskussioner om tidskriften Organisation &
Samhälles framtida ekonomiska situation, men bedömningen är även här att det finns finansiering
för framtiden.

Företagsekonomi i samhällsdebatten

Under året fick företagsekonomi något av ett genomslag i ett antal debattforum. Här uppmanades
styrelsen understundom att delta i debatten för föreningens räkning. Vi har under året diskuterat de
ämnen som har diskuterats och håller fast vid principen att det är bättre att enskilda medlemmar för
debatten, då det är få områden som styrelsen känner att en majoritet av medlemmarna ställer sig
bakom. Vi kan försvara ämnet, men inte föra åsikter inom ämnet.

Ordförande Lars Silver
Umeå 2017-06-30
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Resultaträkning

Belopp i kr

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

280 000
280 000

280 000
280 000

-320 703
-40 703

-315 363
-35 363

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-40 703

-35 363

Resultat före skatt

-40 703

-35 363

Årets resultat

-40 703

-35 363

2016-12-31

2015-12-31

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

800 493
800 493

631 489
631 489

SUMMA TILLGÅNGAR

800 493

631 489

-

-35 363
-35 363

517 016
-40 703
476 313

552 379
552 379

476 313

517 016

324 180
324 180

114 473
114 473

800 493

631 489

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

1

Balansräkning
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2
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Noter
Not 1 Konferens
Ersättning Uppsala FEKIS-konferens
2016

220 000
220 000

Not 2 Upplupna kostnader
Tidskriftsprojekt
Konferens
Reseersättning
Pixelant
Bokslut

90 000
SLU/Akademikonferens 2016 - utbet 20/1
2017
Monika Kurkkio - utbet 17/2 2017
Webtjänst 13/2 2017
Myrins Redovisning

220 000
6 241
938
7 001
324 180
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Underskrifter
2017-

Lars Silver
Ordförande

Alexander Beck

Gun Abrahamsson

Jan Lindvall

Louise Bringselius

Monika Kurkkio

Pernilla Broberg

