Föreningen Ekonomerna vid
Stockholms universitet
Föreningsmöte #2
Tisdag 9/4 2013
Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket
Kl. 17:00 ² 22:00
§.1

Mötets öppnande.
Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17:41.

§.2

Val av sekreterare.
Gustav Lundin valdes till sekreterare.

§.3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Vielka Rodriguez och Linda Klevenborn valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

§.4

Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande.
Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§.5

Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
Paragraf 21, 22 respektive 37 flyttas upp till mellan paragraf 5 och 6.

§.6

Godkännande av interimistiskt vald
valberedningsordförande.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 16)

Förslag:

§.7

att

godkänna intermistiskt val av valberedningens ordförande, Moa
Alm, verksamhetsåret 2012/2013.

Beslut:

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt vald ledamot till
valberedningen.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 17)

Förslag:
att

godkänna intermistiskt val av valberedningens ledamot, Malin
Nordensson, verksamhetsåret 2012/2013.

Beslut:

enhälligt bifall.

§.8

Val av förste vice förenings- och styrelseordförande
och utbildningsansvarig.

(Bilaga 21)

Ellinor Israelsson ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Ellinor Israelsson väljs till förste vice
förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att

föreningsmötet väljer Ellinor Israelsson väljs till förste vice förenings-
och styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

§.9

föreningsmötet valde Ellinor Israelsson till förste vice förenings- och
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Rapportering av föreningens ekonomiska situation.
Föredragande: Antonia Frey och Christine Gouldthorp

(Bilaga 1)

Läggs till handlingarna.
§.10

Proposition: Stadgeändring §.15.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 2)

Förslag:

§.11

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.15.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 3)

Förslag:

§.12

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.15.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 4)

Förslag:

§.13

att

föreningsmötet godkänner föreslagen proposition och godkänner
"Val av sekreterare" som ny punkt tre på föredragningslistan för
båda ordinarie föreningsmöten.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.24.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 5)

Förslag:

§.14

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.27.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 6)

Förslag:

§.15

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.34.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 7)

Förslag:

§.16

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.55.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson och Elise Winje

(Bilaga 8)

Förslag:

§.17

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut:

enhälligt bifall.

Proposition: Arvodering av vice ordförande och
utbildningsansvarig.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 9)

Förslag:

§.18

att

föreningsmötet godkänner propositionen om att tillsvidare ge
kommande styrelser rätt att arvodera vice ordförande och
utbildningsansvarig. Detta skall ske på samma premiss som för
Föreningen Ekonomernas ordförande.

Beslut:

bifall.

Motion: Stadgetillägg ny §.54.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson, Tommy Manderlöw
och Elise Winje

(Bilaga 10)

Förslag:

§.19

att

föreningsmötet godkänner det föreslagna stadgetillägget.

Beslut:

enhälligt bifall.

Motion: Befattningsbeskrivning - Sakrevisor.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson, Tommy Manderlöw
och Elise Winje

(Bilaga 11)

Förslag:
att

föreningsmötet godkänner den föreslagna
befattningsbeskrivningen för sakrevisor.
Att första stycket ändras till:
µSakrevisors huvudsakliga uppgift är att granska styrelsens arbete
under mandatperioden. Sakrevisor skall framförallt granska att
styrelsen efterlever föreningens stadga samt av föreningsmötet
tagna beslut och fastslagna dokument.µ

Beslut:
§.20

bifall med ovan angivna ändringar.

Godkännande av interimistiskt vald Öfvermarskalk.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 12)

Förslag:

§.21

att

godkänna intermistiskt val av Öfvermarskalk, Sara Bohlin.

Beslut:

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot andre
vice ordförande med ansvar för intern kommunikation.
Föredragande: Elise Winje
Förslag:

(Bilaga 13)

§.22

att

godkänna intermistiskt val av andre vice ordförande med ansvar
för intern kommunikation, Emelie Wozny, för resterande del av
verksamhetsåret 2012/2013.

Beslut:

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot
skattmästare.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 14)

Förslag:

§.23

att

godkänna intermistiskt val av skattmästare, Antonia Frey, för
resterande del av verksamhetsåret 2012/2013.

Beslut:

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot
vice skattmästare.
Föredragande: Elise Winje

(Bilaga 15)

Förslag:

§.24

att

godkänna intermistiskt val av vice skattmästare, Christine
Gouldthorp, för resterande del av verksamhetsåret 2012/2013.

Beslut:

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt utesluten medlem.
Föredragande: Antonia Cruz Olsson

(Bilaga 18)

Förslag:

§.25

att

godkänna intermistiskt uteslutande av medlem Edvard
Wachowski (xxxxxx-xxxx) ur Föreningen Ekonomerna vid
Stockholms universitet.

Beslut:

enhälligt bifall.

Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.26

Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Lämnas obehandlad.
§.27

Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan
för nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.28

Fastställande av Marknadsföringsutskottets
verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.29

Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan
för nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.30

Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.31

Fastställande av Internationella utskottets
verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.32

Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan
för nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.
§.33

Fastställande av Spexets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Lämnas obehandlad.
§.34

Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 19)

Lämnas obehandlad.
§.35

Proposition: Ändring av befattningsbeskrivningar.
Föredragande: Styrelsen

(Bilaga 20)

Förslag:

§.36

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagna
ändringar.

Beslut:

bifall.

Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar
för kommande verksamhetsår.

(Bilaga 20)

Föreningsmötet fastställde styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande
verksamhetsår.

Mötet ajourneras kl. 19:22.
Mötet återupptas kl. 19:44.
§.37

Val av förenings- och styrelseordförande.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Kim Åkerlund har dragit tillbaka sin kandidatur.
Marlowe Klingval nominerade via kandidatförteckning på plats Malin
Nordensson, Cassandra Albert, Martin Lagus, Mirja Höjdestrand och Savas
Caliskan till förenings- och styrelseordförande. Cecilia Anslöv nominerade via
kandidatförteckning på plats Sead Kadric till förenings- och
styrelseordförande. Samtliga nominerade tackade nej till ovan föreslagna
nomineringar.
Philippa Dalsgaard ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att posten vakantsätts
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att

föreningsmötet vakantsätter posten som förenings- och
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

§.38

föreningsmötet vakantsätter posten som förenings- och
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Val av andre vice förenings- och styrelseordförande
med ansvar för interna relationer.

(Bilaga 21)

Johanna Fejne lämnade rummet.
Elise Klytseroff ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Johanna Fejne återvände till rummet.
Johanna Fejne ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Elise Klytseroff väljs till andre vice
förenings- och styrelseordförande med ansvar för interna relationer.

Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att

Elise Klytseroff väljs till andre vice förenings- och
styrelseordförande med ansvar för interna relationer för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

§.39

Elise Klytseroff valdes till andre vice förenings- och
styrelseordförande med ansvar för interna relationer för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Val av skattmästare.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Mina Fagerfjäll nominerade Adam Höstman till
Skattmästare på plats. Adam Höstman tackade ja till nomineringen.
Adam Höstman ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att vakantsätta posten som
Skattmästare.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Mötet ajourneras kl. 22:27.
Mötet återupptas kl. 22:30.
Yrkande:
att

föreningsmötet vakantsätter posten som skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2013/2014.

Beslut:
att

§.40

föreningsmötet vakantsatte posten som skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2013/2014.

Val av vice skattmästare.
Kandidaten Tina Lovbrandt är inte närvarande vid mötet.
Adam Höstman ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.

(Bilaga 21)

Valberedningen rekommenderar att Tina Lovbrandt väljs till vice skattmästare.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att
Beslut:

§.41

föreningsmötet väljer Tina Lovbrandt till vice skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.
föreningsmötet vakantsatte posten som vice skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2013/2014.

Val av styrelseledamot med ansvar för
näringslivskontakter.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Julia Sommer och Philippa Dalsgaard har dragit
tillbaka sina kandidaturer.
Martin Frey ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Martin Frey väljs till styrelseledamot med
ansvar för näringslivskontakter.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Antonia Frey justerar ut sig från beslutet.
Yrkande:
att

föreningsmötet väljer Martin Frey till styrelseledamot med ansvar
för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

§.42

föreningsmötet valde Martin Frey till styrelseledamot med ansvar
för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Val av styrelseledamot med ansvar för
marknadsföring.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Ellinor Israelsson har dragit tillbaka sin kandidatur.
Ali Mian ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.

Valberedningen rekommenderar att Ali Mian väljs till styrelseledamot med
ansvar för marknadsföring.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att

föreningsmötet väljer Ali Mian till styrelseledamot med ansvar för
marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

föreningsmötet valde Ali Mian till styrelseledamot med ansvar för
marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2013/2014.

Moa Alm, valberednings ordförande, lämnar mötet kl. 23:25.
§.43

Val av styrelseledamot med ansvar för internationella
kontakter.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Savas Caliskan via kandidatförteckning på plats
nominerade Johanna Fejne till posten som styrelseledamot med ansvar för
internationella kontakter. Johanna Fejne tackade ja till nomineringen.
Johanna Fejne ² Redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningens bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Johanna Fejne väljs till posten som
styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande:
att

föreningsmötet väljer Johanna Fejne till posten som
styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Beslut:
att

§.44

förningsmötet valde Johanna Fejne till posten som
styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014.

Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.
Inga kandidater har inkommit.
Yrkande:

(Bilaga 21)

§.45

att

vakantsätta posten och ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en
passande kandidat.

Beslut:

bifall.

Val av styrelseledamot med ansvar för IT.

(Bilaga 21)

Till handlingarna läggs att Ali Mian på plats via kandidatförteckning
nominerade Christoffer Hintze till posten som styrelseledamot med ansvar för it
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2013/2014. Christoffer
Hintze tackade nej till nomineringen.
Yrkande:
att
Beslut:
§.46

vakantsätta posten och ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en
passande kandidat.
bifall.

Godkännande av IT-utskottets ordförande.
Lämnas obehandlad.

§.47

Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande.
Lämnas obehandlad.

§.48

Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande.
Mina Fagerfjäll presenterade Anna Lovric i dennes frånvaro.

§.49

Yrkande:
att

Anna Lovric godkänns som Marknadsföringsutskottets ordförande.

Beslut:

bifall.

Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande.
Cecilia Anslöv presenterade Kim Åkerlund i dennes frånvaro.

§.50

Yrkande:
att

Kim Åkerlund godkänns som ordförande.

Beslut:

bifall.

Godkännande av Börsrummets ordförande.
Lämnas obehandlad.

§.51

Godkännande av Internationella utskottets ordförande.
Lämnas obehandlad.

§.52

Godkännande av Programutskottets ordförande.
Victor Christer Andersson presenterade sig.

§.53

Yrkande:
att

Victor Christer Andersson godkänns som ordförande.

Beslut:

bifall.

Godkännande av Spexets ordförande.
Lämnas obehandlad.

§.54

Val av SALDOs utskottsordförande.
Lämnas obehandlad.

§.55

Val av Inspektor.
Lämnas obehandlad.

§.56

Val av Öfvermarskalk.
Till handlingarna läggs att Elise Winje på plats via kandidatförteckning
nominerade Sara Bohlin till posten som Öfvermarskalk.
Linnea Lord presenterade Sara Bohlin i sin frånvaro.

§.57

Yrkande:
att

föreningsmötet godkänner Sara Bohlin som Öfvermarskalk.

Beslut:

enhälligt bifall.

Val av valberedningens ordförande.
Till handlingarna läggs att Antonia Cruz Olsson på plats via
kandidatförteckning nominerade Elise Winje till valberedningens ordförande.
Yrkande:
att
Beslut:

§.58

föreningsmötet godkänner Elise Winje godkänns som
valberedningens ordförande.
enhälligt bifall.

Val av valberedningens ledamöter.
Till handlingarna läggs att Vedran Ismaili på plats via
kandidatförteckning nominerade Pedro Alves till posten som ledamot i
valberedningen. Antonia Cruz Olsson nominerade på plats via
kandidatförteckning Antonia Frey till posten som ledamot i valberedningen.
Yrkande:

§.59

att

föreningsmötet godkänner Pedro Alves som ledamot i
valberedningen.

att

föreningsmötet godkänner Antonia Frey som ledamot i
valberedningen.

Beslut:

bifall.

Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor.
Till handlingarna läggs att Elise Winje på plats via
kandidatförteckning nominerade Bo Holmström som
räkenskapsrevisor.
Bo Holmström presenterades i dennes frånvaro.

§.60

Yrkande:
att

föreningsmötet godkänner Bo Holmström som räkenskapsrevisor.

Beslut:

enhälligt bifall.

Val av sakrevisor.
Till handlingarna läggs att Elise Winje på plats via
kandidatförteckning nominerade Antonia Cruz Olsson till posten som
sakrevisor.
Antonia Cruz Olsson presenterade sig.
Yrkande:
att

föreningsmötet godkänner Antonia Cruz Olsson som sakrevisor.

Beslut:

enhälligt bifall.

§.61

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§.62

Mötets avslutande.
Talman Kristian Kull förklarade mötet avslutat kl. 23:52.

Vid Protokollet:
Sekreterare:
Gustav Lundin

Justerare:

Justerare:

Vielka Rodriguez

Linda Klevenborn

