Föreningen  Ekonomerna  vid  
Stockholms  universitet
Föreningsmöte  #1
Onsdag  10/10  2012
Gröjersalen,  Hus  3  -  Kräftriket
Kl.  17.00  ±  20.40

§.1    

Mötets  öppnande.

Talman  Kristian  Kull  förklarade  föreningsmötet  öppnat  kl.  17.16.
§.2    

Val  av  sekreterare.

Förslag:  att  välja  Maria  Zaphiropoulos  till  sekreterare
Beslut:  att  välja  Maria  Zaphiropoulos  till  sekreterare
§.3    

Val  av  två  justeringsmän  tillika  rösträknare.

Förslag:  att  välja  Jessica  Haglund  och  Vielka  Rodriguez  till  justeringsmän  tillika  rösträknare.
Beslut:  Jessica  Haglund  och  Vielka  Rodriguez  valdes  till  justeringsmän  tillika  
rösträknare
§.4    

Fråga  om  föreningsmötets  stadgeenliga  utlysande.
Föredragande:  Elise  Winje

Elise  Winje  informerade  om  hur,  när  och  var  sammanträdet  har  utlysts.  Detta  har  gjorts  enligt  
föreningens  stadgar.  
Förslag:  att  anse  föreningsmötet  stadgeenligt  utlyst  och  beslutsföra.  
Beslut:  föreningsmötet  var  stadgeenligt  utlyst  och  föreningsmötet  är  beslutsfört
§.5    

Fastställande  av  föredragningslistan.

Adi  Causevic  önskade  att  lägga  till  en  punkt  under  paragraf:  Övriga  frågor.  Adi  Causevic  var  
ej  medlem  och  kunde  därmed  inte  göra  ett  yrkande.
Ett  yrkande  inkom  från  Emma  Björnson  angående  SBP:s  koordinator  Adi  Causevic  som  blivit  
avsatt  som  koordinator:
att
En  omröstning  ska  ske  om  att  Adi  Causevic  ska  bli  buddy
En  röstning  om  att  lägga  till  beslutpunkten  gjordes.

Förslag:  att  fastställa  föredragningslistan  med  dessa  ändringar.  
Beslut:  föredragningslistan  fastställdes  med  dessa  ändringar.
§.6  

Verksamhetsberättelse  för  föregående  verksamhetsår.   (Bilaga  1)
Föredragande:  Leo  Scherwin

Leo  Scherwin  redogjorde  för  verksamhetsberättelsen.  
Förslag:  att  godkänna  och  lägga  verksamhetsberättelsen  till  handlingarna  med  dessa  ändringar
Beslut:  godkändes  och  lades  verksamhetsberättelsen  till  handlingarna  med  dessa  
ändringar
§.7    

Revisionsberättelse  för  föregående  verksamhetsår.  
Föredragande:  Elin  Titus

  

(Bilaga  1)

Elin  Titus  presenterade  revisionsberättelsen  och  redogjorde  för  förändringar  som  skett  under  
verksamhetsåret.
Förslag:  att  lägga  revisionsberättelsen  till  handlingarna.
Beslut:  lades  revisionsberättelsen  till  handlingarna
§.8    

Fastställande  av  resultaträkning  för  föregående  verksamhetsår.  
Föredragande:  Elin  Titus

(Bilaga  1)

Elin  Titus  redogjorde  för  resultaträkningen.  Överskottet  balanseras.
Förslag:  att  fastställa  resultaträkningen  för  föregående  verksamhetsår.  
Beslut:  fastställdes  resultaträkningen  för  föregående  verksamhetsår.
§.9    

Fastställande  av  balansräkning  för  föregående  verksamhetsår.  (Bilaga  1)
Föredragande:  Elin  Titus

Elin  Titus  redogjorde  för  balansräkningen.    Kommenterade  anläggningstillgångar  samt  
internfonden.
Förslag:  att  fastställa  resultaträkningen  för  föregående  verksamhetsår.  
Beslut:  fastställdes  resultaträkningen  för  föregående  verksamhetsår.
§.10     Sakrevisonsberättelse.
Lämnas  obehandlad
§.11     Fråga  om  ansvarsfrihet  för  den  avgående  styrelsen.
Yrkades:  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Ordförande  för  
verksamhetsåret  11/12  

Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  1:e  vice  ordförande  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  2:e  vice  ordförande  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Skattmästare  för  
verksamhetsåret  11/12
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Vice  skattmästare  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Näringslivsansvarig  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Marknadsföringsansvarig  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Förvaltningsansvarig  för  
verksamhetsåret  11/12  
Beslut:  bifall  
att  föreningsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  Internationellt  ansvarig  för  
verksamhetsåret  11/12  

Beslut:  Bifall  
§.12     Rapportering  av  Föreningens  ekonomiska  situation.
Föredragande:  Cecilia  Lindlöf  och  Antonia  Frey
Cecilia  Lindlöf  och  Antonia  Frey  redogjorde  för  den  ekonomiska  situationen  och  utfallet  från  
SBP  och  fadderiet.  Det  diskuterades  även  om  det  nya  medlemssystemet  samt  renoveringen.
§.13   Fastställande  av  budget  för  innevarande  verksamhetsår.  

(Bilaga  2)

Cecilia  Lindlöf  och  Antonia  Frey  redogjorde  för  innehållet  i  budgeten.  Poster  såsom  
förvaltning,  aktivitetsposten,  avskrivningar  samt  renovering  diskuterades.
  
Förslag:  att  godkänna  budgeten  för  verksamhetsåret  2010-2011  med  ovan  ändringar.  
Beslut:  att  godkänna  budgeten  för  verksamhetsåret  2010-2011  med  ovan  ändringar.
§.14     Fastställande  av  IT-utskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.
Lämnas  obehandlad
§.15   Fastställande  av  Utbildningsutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.  
  
  
(Bilaga  3)
Förslag:  att  fastställa  Utbildningsutskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  
mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Utbildningsutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.
§.16     Fastställande  av  Marknadsföringsutskottets  verksamhetsplan  
för  nästkommande  mandatperiod.     
  
(Bilaga  4)
Förslag:  att  fastställa  Marknadsföringsutskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  
mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Marknadsföringsutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.
§.17     Fastställande  av  Näringslivsutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.  
  
  
(Bilaga  5)
Förslag:  att  fastställa  Näringslivsutskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Näringslivsutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.
§.18     Fastställande  av  Börsrummets  verksamhetsplan  för    
nästkommande  mandatperiod.  
  
  
(Bilaga  6)
Förslag:  att  fastställa  Börsrummets  verksamhetsplan  för  nästkommande  

mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Börsrummets  verksamhetsplan  för  nästkommande  mandatperiod.
§.19     Fastställande  av  Internationella  utskottets  verksamhetsplan  
för  nästkommande  mandatperiod.     
  
(Bilaga  7)
Förslag:  att  fastställa  Internationella  utskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  
mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Internationella  utskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  
mandatperiod.
§.20     Fastställande  av  Programutskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.  
  
  
(Bilaga  8)
Förslag:  att  fastställa  Programutskottets  verksamhetsplan  för  nästkommande  
mandatperiod.  
Beslut:  fastställdes  Internationella  utskottets  verksamhetsplan  för  
nästkommande  mandatperiod.
§.21     Fastställande  av  Spexets  verksamhetsplan  för  nästkommande  mandatperiod.
Lämnas  obehandlad
§.22   Fastställande  av  SALDOs  verksamhetsplan  för  nästkommande  mandatperiod.
Lämnas  obehandlad
§.23     Godkännande  av  IT-utskottets  ordförande.
Lämnas  obehandlad
§.24     Godkännande  av  Utbildningsutskottets  ordförande.
Mikael  Fröjd  var  ej  närvarande,  därmed  presenterade  Antonia  Cruz  Olsson  honom  kort.  
Förslag:  att  godkänna  Mikael  Fröjd  som  Utbildningsutskottets  ordförande  
Beslut:  att  godkänna  Mikael  Fröjd  som  Utbildningsutskottets  ordförande.
§.25     Godkännande  av  Marknadsföringsutskottets  ordförande.
Jessica  Haglund  presenterade  sig  kort.
Förslag:  att  godkänna  Jessica  Haglund  som  Marknadsföringsutskottets  ordförande  
Beslut:  att  godkänna  Jessica  Haglund  som  Marknadsföringsutskottets  ordförande.
§.26     Godkännande  av  Näringslivsutskottets  ordförande.
Anna  Leijon  var  ej  närvarande,  därmed  presenterade  Cecilia  Anslöv  henne  kort.
Förslag:  att  godkänna  Anna  Leijon  som  Näringslivsutskottets  ordförande.  

Beslut:  att  godkänna  Anna  Leijon  som  Näringslivsutskottets  ordförande.
§.27     Godkännande  av  Börsrummets  ordförande.
Alexander  Eriksson  var  ej  närvarande,  därmed  presenterade  Cecilia  Anslöv  honom  kort.
Förslag:  att  godkänna  Alexander  Eriksson  som  Börsrummets  ordförande  för  
Beslut:  att  godkänna  Alexander  Eriksson  som  Börsrummets  ordförande  för.
§.28     Godkännande  av  Internationella  utskottets  ordförande.
Vielka  Rodriguez  presenterade  sig  kort.
Förslag:  att  godkänna  Vielka  Rodriguez  som  Internationella  utskottets  ordförande  
Beslut:  att  godkänna  Vielka  Rodriguez  som  Internationella  utskottets  ordförande.
§.29     Godkännande  av  Programutskottets  ordförande.
Joakim  Jonsson  presenterade  sig  kort.  
Förslag:  att  godkänna  Joakim  Jonsson  som  Programutskottets  ordförande  
Beslut:  att  godkänna  Joakim  Jonsson  som  Programutskottets  ordförande.
§.30     Godkännande  av  Spexets  ordförande.
Lämnas  obehandlad
§.31     Val  av  SALDOs  utskottsordförande.
Lämnas  obehandlad  
§.32     Proposition:  Stadgeändring  i  §.7.
  
Föredragande:  Antonia  Cruz  Olsson     

  

(Bilaga  9)

Antonia  Cruz  Olsson  redogjorde  kring  propositionen  om  varför  stödmedlemskap  ska  löpa  
under  samma  tid  och  samma  kostnad  som  ordinarie  medlemskap.  
Från  stadgan  
"Stödmedlem  kan  den  som  önskar  stödja  föreningen  bli.  Stödmedlemskap  löper  på  årsbasis  
efter  kalenderår  och  avgiften  fastställs  av  föreningsmötet.  Styrelsen  äger  rätt  att  på  
styrelsemöte  besluta  om  tidsbegränsade  och  kostnadsfria  stödmedlemskap  i  de  fall  det  gagnar  
hela  föreningen,  beslutet  måste  dock  fattas  med  ¾  majoritet."  
Föreslagen  ändring  
"Stödmedlem  kan  den  som  önskar  stödja  föreningen  bli.  Stödmedlemskap  erhålls  mot  samma  
avgift  samt  löper  på  samma  period  som  ordinarie  medlemskap.  Styrelsen  äger  rätt  att  på  
styrelsemöte  besluta  om  tidsbegränsade  och  kostnadsfria  stödmedlemskap  i  de  fall  det  gagnar  
hela  föreningen,  beslutet  måste  dock  fattas  med  ¾  majoritet."  

Styrelsen  yrkar  
att  
föreningsmötet  godkänner  propositionen  enligt  ovan  föreslagna  ändring.
Beslut:  bifall
§.33     Informationspunkt:  Medlemssystem.
  
Föredragande:  Antonia  Cruz  Olsson     

  

(Bilaga  10)

Antonia  Cruz  Olsson  informerade  om  det  nya  medlemskapsystemet  som  köptes  in.  Denna  
förändring  bestämdes  redan  på  andra  styrelsemötet.  Denna  termin  har  avier  skickats  ut  där  
gamla  medlemmar  kan  betala  medlemsavgiften  via  bankgiro.  Detta  har  bidragit  till  fler  
medlemmar  jämfört  med  samma  period  förra  året.
§.34     Informationspunkt:  Hemsida.
  
Föredragande:  Pedro  Alves,  Cecilia  Anslöv,  Antonia  Cruz  Olsson,
Vedran  Ismaili    
  
  
  
(Bilaga  11)
Styrelsen  har  påbörjat  en  utredning  om  vilka  funktioner  utskotten  vill  att  hemsidan  ska  ha.  En  
del  utskott  har  gjort  egna  hemsidor  vilket  skadar  Föreningen  Ekonomernas  varumärke.
En  diskussion  kring  att  köpa  in  en  hemsida  och  dess  kostnader  uppstod.  
§.35   Val  av  talman.
Elise  Winje  inkom  med  en  kandidatförteckning  där  Kristian  Kull  nominerades  till  talman
för  verksamhetsåret  2012-2013.  
Förslag:  att  Kristian  Kull  väljs  till  Talman  för  verksamhetsåret  2012-2013
Beslut:  Kristian  Kull  valdes  till  Talman  för  verksamhetsåret  2012-2013
§.36   Val  av  valberedningens  ledamöter.
Valberedningen  består  i  dagsläget  av  två  personer.  Styrelsen  vill  att  det  ska  bli  tre  stycken.
Antonia  Cruz  Olsson  inkom  med  en  kandidatförteckning  där  Mina  Fagerfjäll  nominerades  till  
valberedningens  ledamöter.
Förslag:  att  Mina  Fagerfjäll  väljs  till  valberedningens  ledamöter  för  verksamhetsåret  2012-
2013
Beslut:  Mina  Fagerfjäll  valdes  till  valberedningens  ledamöter  för  verksamhetsåret  2012-
2013
§.37   Övriga  frågor.
Yrkande  inkom  från  Emma  Björnson

att
En  omröstning  ska  ske  om  att  Adi  Causevic  ska  bli  buddy
Elise  Winje  samt  Vedran  Ismaili  informerade  om  varför  Adi  Causevic  avsattes  (punkten  togs  
på  engelska  då  flertalet  utbytesstudenter  var  närvarande).  Diskussion  uppstod  om  huruvida  
beslutet  från  styrelsen  angående  avsättningen  var  tillräckligt  grundad.
Tommy  Manderlöw  inkom  med  en  protokollsanteckning:
att
denna  fråga  inte  bör  ligga  på  föreningsmötets  nivå
Emma  Björnson  inkom  med  en  protokollsanteckning:
att
Föreningsmötet  inte  var  rätt  forum  för  frågan.  Avsäger  sig  från  frågan.
En  sluten  omröstning  om  Adi  Causevic  ska  bli  buddy  gjordes.
Beslut:  Avslag
§.38   Mötets  avslutande.
Kristian  Kull  avslutade  mötet  20.40.
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