
DONATIONSAVTAL 

  
Stockholms Köpmansklubb har under åren 2017 - 2021 donerat årligen 500.000 kronor ?ll 
Handelshögskolan i Stockholm. Genom framställan har Handelshögskolan framfört önskemål 
om förlängning av dona?onen ?ll deras Master in Business Management (MBM) 
programmet 2022-2023, som fokuserar på färdigheter i självledarskap och aL leda i 
teamarbete. Köpmansklubbens nämnd har beslutat aL förlänga avtalet med yLerligare eL år 
från den 1 juli 2022 – 30 juni 2023 med 500.000 kronor fördelat med 250.000 kronor per 
termin via rekvisi?on ?ll klubbens kansli. 

Som förutsäLningar gäller följande: 

• Utbildningen ska innehållet officiellt namnet Stockholms Köpmansklubb. 
• Stockholms Köpmansklubb utser som kontaktperson Peter Egardt. 
• Handelshögskolan utser som kontaktperson Bobby Lundkvist, som ?llsammans med 

utbildningsansvarig och/eller skolans rektor ska rapportera ?ll Nämnden för 
Köpmansklubben. Rapportering ska ske an?ngen skriXligen eller muntligt inför 
nämnden. Slutrapportering ska ske skriXligen ?ll nämnden senast den 31 maj 2023. 
Även studenter kan medverka inför Köpmansklubben för aL dels delge sina 
erfarenheter av utbildningen dels för aL också få ?llfälle ?ll erfarenhetsutbyte med 
medlemmar i Stockholms Köpmansklubb. 

• Utvärdering ska ske inom nämnden för Stockholms Köpmansklubb inför eventuellt 
yLerligare förlängning med eL år. 

Köpmansklubben ska också medverka vid något utbildnings?llfälle för aL belysa klubbens 
historia men också redogöra för näringslivet i regionen. 
Handelshögskolan kan också erbjuda Köpmansklubben eller medlemmar i klubben diverse 
fördelar/förmåner i enlighet med bilaga 1.  

Stockholm den 

Peter Egardt   Lars Strannegård 
Ordförande   Rektor 
Stockholms Köpmansklubb Handelshögskolan i Stockholm 



Bilaga 1 till Donationsavtal mellan Stockholms Köpmansklubb och 
Handelshögskolan Stockholm 
Nedan följer ak-viteter som Handelshögskolan föreslår kan ingå i en fram-da e8årig 
förlängning mellan Stockholms Köpmansklubb och Handelshögskolan i Stockholm.   
 
Stockholms Köpmansklubbs stöd -ll Handelshögskolan och dess program inom Masters in 
Business Management (MBM) är avgörande för a8 vi ska kunna driva kursen och vi hoppas 
a8 vårt förslag avspeglar stödets betydelse. Vi vill både värna och det samarbete som funnits 
mellan Stockholms Köpmansklubb och HHS men hoppas a8 vårt förslag även ska kunna 
utveckla samarbetet med posi-va effekter för Köpmansklubbens organisa-on och fram-da 
verksamhet.  

1. Stockholm Köpmansklubb Personal Leadership Track – Innehåll och budget  
Modulen löper genom första året av Master in Business Management (MBM) 
programmet (2022-2023) och fokuserar på färdigheter i självledarskap och a8 leda i 
teamarbete. Den utgörs av en serie föreläsningar av externa experter. Mellan åren 2016 och 
2020 har klasser om 65-75 studenter tagit modulen, kostnaden har varit uppska8ningsvis 
430’/år. Sedan 2020 har studentgruppen ökat -ll 90 studenter och MBM är nu, -llsammans 
med MFIN, skolans största masterprogram.  
Med de justeringar i innehållet vi nu gör vill vi självklart gärna framledes sä8a Stockholms 
Köpmansklubbs namn på kursen.  
  
MBM, riktad marknadsföring 
Föreslås a8 genomföras inför nästa års kurs - I synnerhet mot de europeiska och 
sydostasia-ska marknaderna (2020 fick en av studenterna i K-A Bonnier Interna-onal Fellows 
Program, Quyen Nguyen, utmärkelsen Global Swede Award).  Här vill vi öka våra 
ansträngningar och skruva upp effek-viteten y8erligare, kostnaden har varit c:a ca 20’/år. 
  
Flagship movie 
Vi föreslår a8 fortsa8 uppdatera och producera den flagship movie och tydligt benämna 
stödet från Köpmansklubben som tydliggör programmets fokus, innehåll och struktur. Med 
löpande uppdatering för justeringar i programmet, förändringar i kursutbud, byte av 
programchef etc har filmen kostat 150’. Länk -ll filmen: Master Program in Business & 
Management (hhs.se)  

Studieresa under programmets första termin 
Avsikten är dels a8 genom en eller flera föreläsningar låta studenterna bekanta sig med en 
plats och sedan genomföra en studie eller uppgic på plats, dels a8 stärka gruppkänslan och 
gjuta god energi in i klassen för a8 stärka fram-da samarbeten, både mellan studenterna och 
mellan studenterna och skolan. E8 år åkte de -ll exempel -ll Riga och gjorde studiebesök på 
SSE Riga där rektorn föreläste för dem om skolan och dess plats i området. Uppska8ningsvis 
50’/år. 

MBM Alumni Network Forum och MBM Spirit  
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En av tankarna som genomsyrar programmet är a8 samarbete och öppenhet är en bra 
grogrund för nya idéer och perspek-v. Oavse8 om de kommer a8 jobba i en startup, inom 
management consul-ng eller på e8 globalt företag kommer de a8 jobba nära andra personer 
och ju bä8re de är på a8 skapa god, krea-v och öppen stämning, desto bä8re kommer 
gruppen a8 göra ifrån sig.  
Ryktet om programmet och dess a8rak-vitet ökar; antalet ansökningar ökade med 50 % från 
2020 -ll 2021.  

2. FramIda förslag på akIviteter mellan Stockholms Köpmansklubb och HHS   
Presenta-on av Stockholms Köpmansklubbs engagemang och finansiering för studenterna i 
början kursen. Vi ser det som självklart a8 studenterna får en presenta-on i början av kursen 
om Stockholms Köpmansklubb i syce a8 de ska förstå vem som har finanseriat kursen och 
vilka fördelar et medlemskap i Köpmansklubben kan innebära i termer av nätverk mm.  
Vi föreslår a8 en utvald medlem kommer och berä8ar om Köpmansklubben och dess 
ak-vitet och historia men även vid en tänkt förlängning vid kursstarten hösten 2022.  

Mentorsprogrammet 
Vi vill se -ll a8 erbjuda Köpmansklubbens medlemmar a8 delta i HHS ordinarie 
mentorsprogram för hösten 2022 och träffas gärna för a8 diskutera e8 tänkt upplägg för 
de8a. Vi parar ihop studenter med lämpliga mentorer i syce a8 hjälpa dom i si8 nästa steg i 
karriären.  

Career days  
Tillsammans med alumninätverket (som utgörs av klassrepresentanterna från nuvarande och 
-digare årskullar) har vi anordnat career days där studenter från -digare år berä8at om sina 
val ecer avslutat program, vad de hac ny8a av, vad de önskar a8 de fokuserat mer på.  
Här ser vi a8 de vore intressant för Köpmansklubbens medlemmar a8 få träffa studenterna 
och få dela med sig av sin långa yrkeskunskap inom olika områden. 

Live projects 
Vi genomför casearbeten på företag i kursen och det vore förstås väldigt kul om vi kunde 
knyta några av de företag som Köpmanklubbens medlemmar har anknytning -ll. Kopplingen 
-ll studenterna (i grupper om 5-6 stycken) blir mycket intensiv och oca mycket givande för 
de medverkande företagen.  
Vi ser en möjlighet för Köpmannaklubbens medlemmar a8 kunna delta två gånger per läsår.  
  
Föreläsningserie som erbjuds Stockholms Köpmansklubb och dess medlemmar 
Vi vill gärna erbjuda Stockholms Köpmansklubb en föresläsningsserie som vi gemensamt tar 
fram och som löper under året. Vi kommer a8 kunna erbjuda den både på plats på Sällskapet 
och i digitalt format om era medlemmar skulle vilja det. Det finns en rad intressanta ämnen 
och frågor som vi kan belysa som vi hoppas ska vara intressanta för era medlemmar.  

Rekrytering av nya medlemmar Ill Stockholms Köpmansklubb 

I vår senaste diskussion så tog vi upp behovet av nya och yngre medlemmar -ll 
Köpmansklubben.  
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Här tror vi a8 vi kan bistå med a8 få -ll en koppling -ll klubben genom just a8  några av era 
medlemmar är med i mentorsskapsprogrammet på HHS. Det vore e8 naturligt sä8 a8 
introducera och rekrytera fram-da medlemmar -ll klubben.  
Vi diskuterar gärna hur vi på bästa sä8 kan få -ll urval av tänkbara kandidater.  
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