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Q&A - SSE Alumni Clubs nya strategi 
 

BAKGRUND 

 

Q: Vad är det styrelsen föreslår? 

A: Styrelsen föreslår ett fördjupat samarbete med skolan avseende samtliga alumn-aktiviteter. 

Samarbetet ska vara utformat utifrån att skolan tar hela det operativa ansvaret för det praktiska 

genomförandet av aktiviteter medan SSE Alumni Clubs/Kamratföreningens styrelse får bidra 

med personer till skolans Alumni advisory board för alumnverksamhet i Stockholm. 

 

Q: Varför föreslås denna förändring? 

A: SSE Alumni Club/Kamratföreningen har under 20 års tid haft en utmaning med 

nyrekryteringen av medlemmar till föreningen. Antalet medlemmar har därför halverats under 

denna period. Samtidigt har utbudet av aktiviteter som erbjuds via såväl SSE Alumni 

Club/Kamratföreningen samt skolan och dess institutioner ökat markant. Deltagandet är 

fortfarande relativt gott på de flesta aktiviteterna men allt färre väljer att aktivt bli medlemmar i 

SSE Alumni Club/Kamratföreningen. 

 

Q: Vad innebär denna förändring? 

A: Förändringen innebär att medlemmarna i SSE Alumni Club/Kamratföreningen får ta ställning 

till ett förslag om att frysa verksamheten i föreningen och begränsa styrelsens storlek till tre 

personer som får ansvar att förvalta kvarvarande kassa. 

 

Q: Vad är nyttan för nuvarande medlemmar med denna förändring? 

A: För nuvarande medlemmar återfinns fördelen med förändringen i att de i en samlad 

kommunikation kommer att få information om alla aktiviteter som erbjuds för alumner från 

HHS, oavsett vem som är arrangör av aktiviteten.  

 

Q: Vem har rösträtt i detta beslut? 

A: Den som är medlem vid det specifika beslutstillfället äger rösträtt. Om beslutet går igenom vid 

ordinarie och extra årsmöte kommer de nya tilläggsstadgarna innebära att medlemskapet låses 

utan krav på ytterligare betalning av medlemsavgifter. Det är då dessa medlemmar som har 

rösträtt vid kommande årsmöten. 

 

Q: När kommer denna förändring att ske? 

A: Förändringen kan ske först när beslut har fattats av två årsmöten, varav minst ett kommer att 

vara ett ordinarie årsmöte. Den 13 maj klockan 17.30 äger det ordinarie årsmötet rum. Vid det 

tillfället kommer styrelsen också att kalla till ett nytt extra årsmöte om beslutet går igenom. Detta 
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möte kan genomföras antingen veckan innan midsommar eller sent i augusti alternativt tidigt i 

september.  

 

Q: Vad händer med SSE Alumni Club/Kamratföreningen? 

A: Formellt finns föreningen kvar med rätten till sitt ursprungliga namn och med de ansamlade 

ekonomiska medlen. Föreningen kommer inte att bedriva någon egen evenemangsverksamhet 

utan helt fokusera på att bistå skolan i utformningen av aktiviteter som ska passa en bredd av 

alumner. För att leda detta arbete kommer det att utses en styrelse bestående av tre personer som 

får till uppgift att ansvara för förvaltningen av kvarvarande kapital, ansvara för att vara en länk 

mellan alumners önskemål om aktiviteter mellan föreningen och skolan samt kalla till årsmöte.  

 

Q: Vad händer om förändringen inte blir av? 

A: Föreningen kommer då att kvarstå i sin nuvarande utformning. Dock bör verksamheten då 

ses över för att vända den negativa medlemsutvecklingen och definiera en tydlig roll för 

föreningen i Handelshögskolans utbud av alumn-aktiviteter. 

 

 

HHS AMBITION 

 

Q: Hur tänker sig Handelshögskolan att organisera alumnverksamheten framöver? 

A: Handelshögskolan har sedan 2013 alumnverksamhet som en strategiskt prioriterad fråga. 

Skolan anser att det är av yttersta vikt att stötta sitt alumnnätverk, involvera alumner i skolans 

arbete och skapa ett ömsesidigt engagemang. 

  

Under de senaste åren har skolan utvecklat en strategi för alumnverksamheten. Målet för 

verksamheten är att öka engagemanget bland våra alumner. Som en del i arbetet med att utveckla 

en mer strategisk alumnverksamhet antog HHS år 2015 en ny strategi, vilken vägleder det 

övergripande arbetet: 

 

SSE seeks to engage its alumni fully in the life of the School as valued supporters, 

advocates, and lifelong learners who contribute to and benefit from connections to each 

other and to SSE. 

  

HHS strategi för alumnverksamheten innebär ökad kommunikation till alumner, att anordna fler 

evenemang, att ge skolans alumner fler möjligheter att bidra med sin tid och kunskap, samt fler 

möjligheter att bidra finansiellt till skolan. Evenemang för alumner anordnas idag löpande över 

hela året i Stockholm och i de fyra etablerade internationella alumn-hubbarna. År 2018 

anordnades över 20 evenemang för alumner i Stockholm och utomlands. 

  

I Stockholm anordnas skolans största alumnevenmang varje år, Homecoming, vilket vanligtvis 

har över 250 gäster. Skolan har även ökat antalet återträffar som anordnas för alumner. I 
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dagsläget arrangeras 10-, 20-, 30-, 40-, 50- och 60-års återträffar. Kommunikation till alumner 

inkluderar idag ett månatligt nyhetsbrev, eventinbjudningar, en övergripande strategiuppdatering 

från skolan varje höst, samt en Impact report till de som bidragit finansiellt till skolan. När det 

kommer till bidragsmöjligheter finns ett mentorprogram för över 150 alumner och studenter, 

möjlighet att vara gästföreläsare, samt möjlighet att bidra finansiellt genom skolan årliga 

insamlingskampanj eller genom att ge riktade bidrag till specifika projekt. 

  

Handelshögskolan har idag ett Development and Alumni Relations-team med 4.5 personer inom 

Externa Relationer. Detta team har bidragit med att stötta SSE Alumni Clubs aktiviteter, och 

kommer att fortsätta att bidra med kommunikation och evenemang i Stockholm för de alumner 

som är medlemmar i SSE Alumni Club. 

 

Q: Vad är Advisory board? 

A: Skolan planerar att bilda ett Alumni advisory board under 2019 som syftar att ge strategisk 

vägledning till skolans alumnverksamhet. Alumni advisory board kommer bland annat att bestå 

av alumner från styrelserna i SSE Alumni Club, UK Friends of SSE, American Friends of SSE, 

samt alumner från skolans alumnnätverk i Tyskland och Hongkong. På detta sätt kommer 

alumni advisory board bestå av alumner med en variation av bakgrund och ålder. Alumni 

advisory board kommer att träffas två gånger om året, personligen och/eller via 

telefonkonferens. 

 

Q: Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Development and Alumni Relations och 

Alumni advisory board? 

A: Skolans Alumni advisory board kommer att bistå med strategisk vägledning och 

rekommendationer till skolan gällande alumnverksamhetens strategi. Development and Alumni 

Relations-teamet kommer att ansvara för det operationella arbetet med att implementera 

strategin.  

 

Q: Hur utses Alumni advisory board? 

A: SSE Alumni Clubs styrelse kan rekommendera två till tre personer som de anser bör vara med 

i Alumni advisory board. Det är skolan som utser Alumni advisory board. 

 

Q: Vilket inflytande kan SSE Alumni Club/Kamratföreningen ha över 

sammansättningen av advisory board? 

A: SSE Alumni Clubs styrelse kan rekommendera två till tre personer som vill vara med i Alumni 

advisory board. För att underlätta planeringen av alumnevent i Stockholm kommer HHS att 

involvera de av SSE Alumni Clubs styrelsemedlemmar som är intresserade av att hjälpa till med 

planeringen av dessa event.  

 



 
 

4 

 

Q: Handlar inte det här bara om att skolan vill ha en närmare relation med alumner 

för att kunna få donationer? 

A: För skolan är det viktigt att stötta sina alumners relationer till varandra och till skolan. Detta 

är inte bara för att rekrytera alumner som mentorer, få deltagare till evenemang och finansiella 

bidragsgivare, utan främst för att de är viktiga ambassadörer för skolan. Skolan arbetar ständigt 

för att höja värdet av en examen från Handelshögskolan för alla alumner som gått på skolan, 

oavsett vilket år de tog examen, och det är främst med hjälp av skolans alumner som detta kan 

uppnås.  

 

 

 

SSE ALUMNI CLUB/KAMRATFÖRENINGENS NUVARANDE 

VERKSAMHET 

 

Q: Vilka tjänster köper SSE Alumni Club/Kamratföreningen av HHS årligen och 

till vilken kostnad?  

A: För administration, medlemshantering, teknikstöd, löpande medlemsärenden och bokningar 

köper föreningen i dagsläget en tjänst från HHS som innebär en årlig kostnad om cirka 550 000 

kr. Därtill köper föreningen ofta förtäring, dryck och servering via skolans egna avtal/personal 

och/eller studentkåren. Kostnaden för genomförande av programverksamheten beror på 

mängden aktiviteter, men är cirka 200 000-300 000 kr per år. 

 

Q: Vad skulle den här förändringen innebära vad det gäller medlemsavgift? 

A: Det innebär att ingen ny medlemsavgift kommer att tas ut under tiden tilläggsstadgarna gäller, 

om inte kommande årsmötet beslutar om något annat. 

 

Q: Vad händer om man redan betalat in sin medlemsavgift? 

A: De medlemmar som redan betalat sin medlemsavgift kvarstår som medlem under tiden som 

tilläggsstadgarna gäller, utan att betala någon ytterligare medlemsavgift. 

 

Q: Hur påverkar detta Kåren? 

A: Det har ingen påverkan på kåren. Föreningen finns kvar och förvaltar vidare sitt kapital med 

syfte att delfinansiera alumnverksamheten även framöver. 
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PROGRAMVERKSAMHETEN 

 

Q: Hur kommer utbudet av event förändras i och med detta? 

A: Skolan kommer att fortsätta SSE Alumni Clubs arbete genom att arrangera minst 6-8 

evenemang per år för alumner i Stockholm. Evenemangen kommer fortsätta att bestå av bland 

annat seminarier, presentationer och nätverksmingel, med en stor variation av talare och paneler.  

 

Q: Vad händer med Ekonomgolfen? 

A: Skolan ser fram emot att ta över och förvalta traditionen kring Ekonomgolfen. Skolans 

förhoppning är att tävlingen kommer att arrangeras en lördag eller söndag, för att fler personer 

ska kunna delta i tävlingen. Förhoppningen är även att kunna involvera familjeaktiviteter under 

dagen, för att skapa ett mer inkluderande och familjevänligt evenemang.  

 

Q: Kan SSE Alumni Club/Kamratföreningen ha möjlighet att göra egna aktiviteter 

vid sidan om? 

A: Nej, men det är alltid öppet för alumner att göra egna aktiviteter med sina studiekamrater, 

men inte inom skolans försorg. Skolan är gärna med att stötta sådana initiativ, genom att 

exempelvis skicka ut inbjudningar och involvera rätt personer från studentkåren.  

 

 

 

SSE ALUMNI CLUB/KAMRATFÖRENINGEN FRAMÅT 

 

Q: Vad kan jag som alumn förvänta mig efter den här förändringen? 

A: I det initiala skedet, nästan ingen förändring när det gäller antalet aktiviteter, men i längden att 

du kommer att nås av information om aktiviteter som du idag inte får/kan ta del av. Till alumn-

aktiviteterna kommer samtliga alumner att bjudas in vilket innebär att den som är medlem i SSE 

Alumni Club/Kamratföreningen inte har vare sig förtur eller prisfördel till aktiviteterna. Å andra 

sidan betalas ingen medlemsavgift.  

 

Sannolikt kommer självfinansieringsgraden att vara högre för deltagarna, vilket innebär att 

inaktiva medlemmar inte subventionerar aktiva medlemmar i samma utsträckning som idag. Vi 

förväntar oss även ett större deltagande under evenemang. 

 

Q: Går det att bli medlem i SSE Alumni Club/Kamratföreningen framöver? 

A: Nej, medlemsförteckningen fryses i samband med att förslaget klubbas på en extra årsstämma 

och kommer att så vara så länge tilläggsstagarna gäller, om inte kommande årsstämmor beslutar 

om annat. 
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Q: Vad har medlemmarna för roll framöver? 

A: Att utse den förvaltande styrelsen som förvaltar föreningens kapital. 

 

 

Q: Hur ser föreningens nya styrelse ut? 

A: En styrelse med tre till fem av årsmötet valda styrelsemedlemmar. 

 

Q: Vad händer med medlemsavgiften? 

A: Ingen ytterligare medlemsavgift kommer att tas ut, utan föreningen kommer enbart att 

förvalta existerande kapital. 

 

 

 

SSE ALUMNI CLUBS/KAMRATFÖRENINGENS KAPITAL 

 

Q: Hur påverkas Kamratföreningens kapital? 

A: Det kvarstår så som det ser ut idag. Delar av avkastningen kommer även framöver att 

delfinansiera alumnverksamheten. 

 

Q: Hur kommer förvaltningen av föreningens ekonomiska medel att organiseras? 

A: Avsikten är att använda sig av det förvaltningsråd som finns för kårens stiftelse och 

verksamhetsfonder där SSE Alumni Club/Kamratföreningen redan idag tillsätter 2 av 3 externa 

ledamöter, den tredje ledamoten utses av Handelshögskoleföreningen, utöver detta är även 

studentkårens ordförande och skattmästare ledamöter av förvaltningsrådet. 

 

 

 

ÅTERGÅNG 

 

Q: Vad händer om det nya samarbetet med skolan inte fungerar? 

A: Då finns möjligheten för medlemmar i SSE Alumni Club/Kamratföreningen att återuppväcka 

nuvarande form av föreningen igen enligt tilläggsstadgarna. 

 

Q: Hur återuppväcker man SSE Alumni Club/Kamratföreningen? 

A: För att återuppväcka verksamheten i föreningen och återgå till ursprungsstadgarna krävs ett 

extra årsmöte. För att kunna väcka ärendet om att återuppväcka verksamheten krävs vidare att 

en konstellation bestående av minst 10% av medlemmarna (dock minst 30 medlemmar) 

skriftligen meddelar sin vilja i anslutning till en samlad viljeförklaring. Viljeförklaringen ska 

innehålla: ett anfört skäl till att återuppväcka föreningen, ett förslag på styrelse som består av 

minst fem personer samt en plan för den återuppväckta verksamheten. Två på varandra följande 
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årsmöten, eller extra årsmöten, med minst sex månaders mellanrum måste fatta ett 

majoritetsbeslut om att återgå till de ursprungliga stadgarna och återuppväcka verksamheten. 

 

Q: Om man återuppväckt föreningen, vilken möjlighet har SSE Alumni 

Club/Kamratföreningen att snabbt kunna rekrytera in nya medlemmar? 

A: Den återuppväckta föreningen skulle ha rätten att genom skolans register av alumner få sända 

ut ett e-post till samtliga registrerade alumner som uppfyller kravet för medlemskap i SSE 

Alumni Club/Kamratföreningen innehållandes information om föreningens återuppväckelse 

tillsammans med den en plan för den planerade verksamheten samt detaljer om hur man inträder 

som medlem. 

 


