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Inställd Ekonomhelg HT 2020 
 

Ekonomihögskolan i Växjös Studentförening (EHVS) grundades 1994 och är en ideell 

studentförening under Linnéuniversitetet och Linnékåren. Föreningen ansvarar bland annat för 

utbildning, näringsliv och sociala tillställningar. Traditionellt sett har föreningen terminsvis 

anordnat så kallade Ekonomhelger, som består av olika evenemang för EHVS medlemmar som 

utspelar sig under totalt tre dagar.  

 

Under rådande pandemi har föreningen alltid strävat efter att värna om våra medlemmars (och 

medmänniskors) säkerhet och välmående. Inför den Ekonomhelg som skulle utspelat sig under 

vårterminen 2020, valde vi att ställa in, då vi inte ansåg att vi på ett säkert sätt skulle kunna 

genomföra våra evenemang. Detta beslut togs i linje med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som var aktuella för tillfället. Sedan vårterminen har mycket hänt och 

förutsättningarna ser nu annorlunda ut mot vad de gjorde tidigare.  

 

Med anledning av detta, påbörjades ett arbete om att genomföra Ekonomhelgen för 

höstterminen 2020 i linje med de rekommendationer som nu gäller. Våra programutskott som 

ansvarar för planeringen har gjort ett gediget arbete med evenemangen och vidtagit åtgärder för 

att kunna säkerställa att evenemangen genomförs på ett säkert sätt. Den 9 oktober fördes en 

presskonferens riktad mot högskole- och universitetsstudenter, där bland annat Matilda Ernkrans 

uttryckte oro över festandet och uppmanade till skärpning. Under samma presskonferens 

presenterade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att specifik statistik ännu inte 

finns gällande smittspridningen bland landets högskolor och universitet, men att en ökning av 

positiva fall kunnat konstateras i åtta av landets regioner.  

 

Den tredje personen som talade under denna presskonferens var Simon Edström, ordförande för 

Sveriges Förenade Elevkårer, som lyfte vikten av att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och uppmanade till att undvika Corona-farliga fester och försöka ställa om, 

snarare än ställa in. Simon Edström hänvisade till följande länk; https://sfs.se/corona , där det 

går att hämta information om hur ett Corona-vänligt evenemang kan genomföras. Utifrån dessa 

förutsättningar planerade föreningen, i dialog med universitetet och smittskyddsläkare, hur 
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Ekonomhelgen skulle genomföras. Efter en kontinuerlig dialog sammanställde föreningen en 

åtgärdsplan i detalj gällande hur evenemangen skulle genomföras på ett säkert sätt. Se bifogat 

dokument för den åtgärdsplan vi tagit fram.  

 

Idag, 16 oktober, publicerades ett öppet brev av rektor Peter Aronsson strax efter klockan 10. I 

brevet ombads föreningen tänka om och ställa in helgens evenemang. Efter dialog med Peter 

Aronsson meddelades att han inte granskats vår åtgärdsplan, dock stod han fast vid sin 

ståndpunkt att uppmana föreningen att ställa in.  

 

Under dagen har föreningen kontaktats av medier på både lokal och nationell nivå. För att möta 

förväntningarna ställda i det öppna brevet samt undvika tillbringa negativ publicitet för både 

Linnéuniversitetet och EHVS, beslöt föreningen att därför ställa in dagens och morgondagens 

tillställningar.  

 

Vi har varit noggranna med att föra en kontinuerlig dialog med skolan för att undvika 

missförstånd, men upplever inte att detta blivit besvarat. Föreningen är därför besvikna över den 

korta framförhållning inom vilken brevet publicerades till allmänheten och vi önskar att vi fått 

tagit del av rektor Peter Aronssons synpunkter betydligt tidigare.  

 

Vi vill än en gång be om ursäkt till våra medlemmar för denna hastiga förändring. Vi förstår den 

frustration som uppstår och vi beklagar detta oerhört. Med detta uttalande önskar vi kunna 

bringa mer förståelse för vårt beslut och att vi inte kände oss ha något val till att agera 

annorlunda.  

 

// EHVS Styrelse 2020 
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Canceled Economy Weekend HT 2020 
 

The School of Economics at Växjö Student Association (EHVS) was founded in 1994 and is a 

non-profit student association under Linnaeus University and the Linnaeus Union. The 

association is responsible for, among other things, education, business, and social events. During 

every semester, the association has organized a so-called Economy Weekends, which consists of 

various events for EHVS members that take place over a total of three days. 

 

During the current pandemic, the association has always strived to ensure the safety and well-

being of our members. Last semester, the Economy Weekend was to take place during the spring 

of 2020, but we chose to cancel, as we did not consider that we could safely carry out our events. 

This decision was made in line with the Swedish Public Health Agency's recommendations that 

were relevant at the time. A lot has happened since the spring term and the conditions now look 

different from what they did before. Due to this, we began working on executing the Economics 

Weekend for the autumn semester of 2020 in line with the current recommendations. Our 

program committees, which are responsible for planning, have done a solid job with the events 

and taken measures to ensure that the events are carried out in a safe manner.  

 

On October 9, a press conference was held aimed at university students, where, among others, 

Matilda Ernkrans expressed concern about partying and called out the students to take 

responsibility. During the same press conference, Johan Carlson, Director General of the 

Swedish Public Health Agency, presented that specific statistics do not yet exist regarding the 

spread of infection among the country's universities, but that an increase in positive cases had 

been observed in eight of the country's regions. 

 

The third person to speak at this press conference was Simon Edström, chairman of the Swedish 

United Student Unions, who emphasized the importance of following the Swedish Public Health 

Agency's recommendations and called for avoiding Corona-dangerous parties and trying to 

change, rather than cancel. Simon Edström referred to the following link; https://sfs.se/corona , 

where it is possible to retrieve information about how a Corona-friendly event can be carried out. 

Based on these conditions, the association planned, in dialogue with the university and an 
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epidemiologist, how the Economics Weekend would be implemented. After a continuous 

dialogue, the association compiled an action plan in detail regarding how the events would be 

carried out in a safe manner. See the attached document for the action plan we have conducted. 

 

Today, on 16th of October, an open letter was published by principal Peter Aronsson shortly 

after 10 o'clock. In the letter, the association was asked to rethink and cancel the weekend's 

events. After a dialogue with Peter Aronsson, it was announced that he had not reviewed our 

action plan, however, he stood by his position to urge the association to cancel. 

 

During the day, the association has been contacted by the media at both local and national levels. 

In order to meet the expectations set in the open letter and to avoid attracting negative publicity 

for both Linnaeus University and EHVS, the association decided to therefore cancel today's and 

tomorrow's events. 

 

We have been careful to have a continuous dialogue with the school to avoid misunderstandings, 

but unfortunately do not feel that this dialogue has been met with the same understanding and 

consideration. The association is therefore disappointed with the short foresight in which the 

letter was published to the public and we wish that we had heard principal Peter Aronsson's 

views much earlier. 

 

We would like to once again apologize to our members for this rapid change. We understand the 

frustration that arises and we are very sorry about this. With this statement, we wish to be able to 

bring more understanding to our decision and that we did not feel we had any choice to act 

differently. 

 

// EHVS Board 2020 

 


