Inspektors rapport avseende HHUS verksamhet 2015/ 2016
Föreliggande rapport utgör en granskning av HHUS:s förvaltning utifrån ett
verksamhetsperspektiv i enlighet med föreningens stadgar.
Styrelsen har hållit tiotalet protokollförda sammanträden. Inför det nya verksamhetsåret har
de olika utskotten redovisat under mandatperioden vidtagna åtgärder .
Verksamheten har bedrivits ansvarsfullt och framtidsinriktat samt i enlighet med föreningens
stadgar. Styrelsearbetet har präglats av en påtaglig ambition vad gäller kontroll av föreningens
olika verksamheter och det är en stor glädje att notera den målinriktade styrningen från
ledningens sida.
Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits i form av nya stadgar vad gäller
verksamhetsårets förläggning från tidigare höst/vår till nu gällande verksamhetsår- ett beslut
som är synnerligen framtidsinriktat.
Utbildningsbevakningen har drivits på ett framgångsrikt sätt av kvalitetsutskottet- och ett gott
samarbete har här upprätthållits och utvecklats ytterligare mellan HHUS och USBE.
Föreningens ekonomiansvarige har visat goda kunskaper vilket bl a inneburit en noggrannare
uppföljning av föreningens ekonomi. HHUS ekonomi har utvecklats positivt under
verksamhetsåret och det främsta skälet är utskottsledamöternas förmåga att strukturera,
analysera samt presentera HHUS ekonomi..
E-pubens verksamhet har även under detta år drivits effektivt och den genomförda
förändringen till kontantfri hantering av försäljningen har visserligen minskat dricks som
tidigare användes för den sk pubresan men den typen av resor för de ideellt arbetande i puben
finansieras numera delvis av föreningen..
Det sociala utskottet har fått ett ökat ansvar för etiska, moraliska och imagemässiga
ställningstaganden för olika event och aktiviteter. Utskottet har även framgångsrikt genomfört
ett antal aktiviter där diplomeringsbalen var den mest omfattande aktiviteten.
Marknads-och näringslivsutskottens arbete har präglats av hög ambition med lyckade resultat
där bl a olika sponsoravtal och framtida samarbeten känns spännande.
Styrelsens arbete med Uniaden har varit framgångsrik och denna verksamhet gav föreningen
ett betydande överskott som stärkt HHUS ekonomi.
Styrelsen har under året fortsatt att vara aktiva i diskussionerna kring Handelshögskolans
framtida organisering och har därmed skapat goda förutsättningar för att stärka USBEorganisationen där ämnena nationalekonomi och statistik ingår tillsammans med
företagsekonomiska institutionen.
HHUS tidning har ytterligare utvecklats och därmed blivit ännu mera läsvärd.
Jag har i egenskap av HHUS inspektor deltagit i enstaka styrelsesammanträden och kan
konstatera en god uppslutning och kreativa diskussioner bland ledamöterna vad gäller att
presentera olika förslag samt att effektivt komma till snabba men ändå ändamålsenliga beslut.

Styrelseordförandens arbete kännetecknas av handlingskraft, tydlighet och framåtanda.
Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet vad gäller verksamhetens
förvaltning samtidigt som jag vill rikta ett stort tack till alla styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret samt en fortsatt framgång i yrkeslivet.

Owe R Hedström
Inspektor

