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Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2017/2018 

 

Marknadsföring 
Invigning av Utnarm, 30 oktober 
I samband med minimässan vid Utnarms invigning hade vi en monter där vi bjöd på godis och berättade 
om Entreprenörskolan. Det var då tydligt att många stundeter var intresserade av Entreprenörskolan 
men samtidigt hade väldigt dålig koll på vad vi gör och vad som krävs för att komma in. Vi fick många 
frågor som handlade om ansöknings- och antagningsprocessen och i viss mån om kurserna. För att 
framgångsrikt marknadsföra utbildningen var det viktigt att belysa de spännande och nyttiga 
skillnaderna med utbildningen, snarare än att prata ner de andra ingenjörsinriktningarna. Programmet 
(aka Ulrika) sponsrade godiset.  

Infolunch med Entreprenörskolan, 29 november 
Vi hade bokat Polhemsalen under en lunch och höll där en presentation om vad vi gör på 
Entreprenörskolan samt om hur ansöknings- och antagningsprocessen går till. Vi gav gästerna en liten 
Effectuation-övning, där de tillsammans med grannen skulle komma på någon affärsidé utifrån deras 
means. Programmet sponsrade lunchen. Det var ett uppskattat event och vi fick många intressanta 
och engagerade frågor. 

Infokväll med Entreprenörskolan (Design Thinking), 7 december 
Likt infolunchen började infokvällen med en presentation av Entreprenörskolans innehåll och 
antagningsprocess. Därefter fick studenterna en presentation av Design Thinking-metodiken samt 
prova på Design Thinking.  

Case med Capgemini, 12 februari  
Tillsammans med Capgemini (där alumn Alexandra Eriksson var kontakt) ordnades ett case-event av 
Capgemini. Vi stod för lokal och kommunikation till övriga studenter. Capgemini betalade för 
middagen. Eventet var mycket uppskattat både bland Entreprenörskolans studenter samt övriga 
studenter, även Capgemini verkade glada. Mingelkväll på Smålands 

Övriga event 
Mingelkväll med alumner, 30 november 
Det planerades en avslappnad mingel- och quiz-kväll på Smålands nation. Dessvärre var det minimal 
uppslutning på kvällen, men de som kom hade trevligt. Om detta ska göras igen bör det planeras för 
att locka flera medlemmar till eventet. Eventet var kostnadsfritt för föreningen.  

Examensfest, 8 juni 
Dagen började med fotografier i Universitetsparken. Detta följdes av diplomeringsceremoni på 
Ångström. Som tack för året fick Göran och Ulrika varsin present, en röd och flytande present från 
Italien. Efter vackra ord från alla håll och kanter gick vi ut och skålade lite till innan vi gick till Norrlands 
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för att lägga ut bordsplaceringslappar och diverse. Ordförande och bitr. ordförande gick och handlade 
pizza till det välklädda gänget på Norrlands (dvs klassen och inte serveringspersonalen).  

På Norrlands bjussades det på en trerätters middag, några tal, en kör och ett säkert helt okej spex. 
Under släppet spelade en DJ trevlig musik och fotografen gick runt och tog mingelbilder samt lockade 
fram många glada skratt mot fotoväggen (fransig back-drop och rekvisita fanns där att tillgå).  

Styrelsen teambuilding 
Styrelsen bröt sig in i och sedan ut ur Faraos grav. Ingen hade sönder nånting eller fick skäll. Ingen vr 
heller mörkrädd. Tiden utnyttjades maximalt då uppdraget slutfördes med bravur och inte mer än 50 
sekunder till godo. Om läsaren tänker någonting i stil med ”What the fuck?!” så var vi på Escape Room 
i Uppsala. Kvällen avslutades med middag och entreprenöriella sällskapsspel på nation (obs, för egen 
räkning). 

Övrigt viktigt och bra 
Sökande av bidrag 
Bidrag söktes hos Anders Walls stiftelse fick tyvärr avslag. Tips: Skriv en egen ansökan istället för att 
köra copy-paste på föregående år som i sin tur var copy-paste av för-föregående år. Gör shit ordentligt. 

15-årsjubilieum 
Alumnföreningen bildades (som du säkert vet) 14 oktober 2004 (av Björn Lindh). Det innebär att 
föreningen fyller 15 år i oktober 2019 vilket bör firas! (våren 2018 hade 15 årskullar tagit examen från 
Entreprenörskolan men ingen lyckades planera ett kalas). Det finns en grovplan för detta jubileum 
vilken lyder: 

En lördag i oktober (förslagsvis, alternativt tidigare) 2019 så ordnas det kortare 
inspirationsföreläsningar i stil med Anders Wall-dagen, mini-edition eller Ted Talks-liknande if you will. 
Detta är nödvändigt för att det ska kännas värt att ta sig till Uppsala för de alumnerna som har flyttat 
ifrån Uppsala. Efter inspirationsföreläsningarna vore det trevligt och givande med ett tillfälle för mingel 
och ”speakers corner” för entreprenörer, investerare och andra bland medlemmarna. Dagen är tänkt 
att avslutas med en middag (till självkostnadspris). För att finansiera lokaler (nation?) och föreläsare 
har ett bidrag på upp till 60 000 kr beviljats från Anders Walls stiftelse. Anders Wall bör bjudas in till 
eventet.  

Uppdaterat medlemsregister 
Det var kaos i dropboxen så den städades och medlemsregistret uppdaterades i enlighet med GDPR. 
Detta bör göras årligen och den nya styrelsen ska tillse att de nya studenterna erbjuds medlemskap. 


