
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte ordinarie #2 - Föredragningslista 

Måndag 07/04/2014 

Kl. 17.00 – 22.00, Gröjersalen – Kräftriket. 
 

§.1 Mötets öppnande. 

Kristian Kull förklarade mötet öppnat 17.46. 

 

§.2 Val av sekreterare. 

Stephanie Viljava valdes till sekreterare. 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Emil Esselin och Victor Månsson valdes till justeringsmän tillika 

rösträknare.  

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.  

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av §49, Godkännande 

av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.6 Rapportering av Föreningen Ekonomernas   (Bilaga 1) 

ekonomiska situation. 

Föredragande: Caroline Wallebo och Emmie Argus 

Skattmästeriet informerade om föreningens ekonomiska 

situation.  

Läggs till handlingarna.  

 

§.7 Proposition: Stadgeändring § 1.    (Bilaga 2) 

Föredragande: Johanna Fejne och Jonas Carlström Dahlberg 

Institutionen har bytt namn till Stockholm Business School – och 

därmed vill de ändra styrdokumentet därefter.   

 



 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.8 Proposition: Revidering av föreningsbudget.  (Bilaga 3) 

Föredragande: Caroline Wallebo och Emmie Argus 

 

Föreningsbudgeten har blivit reviderad eftersom det har 

beställts en ny upplaga av sångböcker. Revideringen innebär en 

skillnad på ca 50 000kr. Kostnaden kommer så småningom 

vändas till intäkt.   

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner revidering av 

föreningsbudgeten 

Beslut: Enhälligt bifall.  

 

§.9 Proposition: Eventmästeriet blir ett utskott.  (Bilaga 4) 

Föredragande: Elise Klytseroff 

 

Anledningen är att Eventmästeriet har tagit över många redan 

etablerade event från Marknadsföringsutskottet. Det uppstår en 

diskussion hur vida projekt sak delas upp mellan Eventutskottet 

och Programutskottet. En tydlig fördelning ska arbetas fram för 

vilka event som hör till vilket utskott. Ett förslag som läggs fram 

är att det alltid ska finnas en representant från respektive 

utskott.  

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen att 

eventmästeriet blir ett utskott 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.10 Proposition: Idrottsmästeriet blir ett utskott.  (Bilaga 5) 

Föredragande: Elise Klytseroff 

 



 

Anledningen är att idrottsmästeriet fyller en viktig funktion med 

återkommande event. Idrottsmästeriet är de som har lämnat in 

flest förslag på nya projekt under året. Det uppstår en 

diskussion om långsiktighet då likande utskott tidigare har 

avvecklats.  

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen att 

idrottsmästeriet blir ett utskott.  

Beslut: Enhälligt bifall  

 

 

§.11 Propositionsförslag: Förtroendeval af Öfverspritis. (Bilaga 6) 

Föredragande: Elise Klytseroff 

 

Förslag om egen befattningsbeskrivning för överspritis, liknande 

ordförande – pga ett stort ansvar för alkoholhanteringen inom 

föreningen. Detta skulle fördela ansvaret mellan PrUo och 

Öfverspritis.  

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Avslag  

 

§.12 Proposition: Befattningsbeskrivning –   (Bilaga 7) 

Näringslivsansvarig. 

Föredragande: Martin Frey 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt  

  föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.13 Proposition: Befattningsbeskrivning –   (Bilaga 8) 

Skattmästare. 

Föredragande: Caroline Wallebo 



 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall  

 

§.14 Proposition: Befattningsbeskrivning –   (Bilaga 9) 

Vice skattmästare. 

Föredragande: Emmie Argus 

Punkten stryks.   

 

§.15 Motion: Befattningsbeskrivning – Valberedningen. (Bilaga 10) 

Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.16 Motion: Stadgetillägg ny § 48.    (Bilaga 11) 

Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.17 Motion: Stadgeändring borttag § 51.   (Bilaga 12) 

Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.18 Motion: Stadgetillägg ny § 51.    (Bilaga 13) 

Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey 



 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.19 Motion: Ändring av företagsekonomiska institu- (Bilaga 14) 

tionen till Stockholm Business School. 

Föredragande: Johanna Fejne 

I och med att institutionen har bytt namn måste alla 

styrdokument ändras därefter.  

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.20 Motion: Befattningsbeskrivning – Andre vice  (Bilaga 15) 

ordförande. 

Föredragande: Elise Klytseroff 

Enhälligt godkänd med gjorda ändringar.  

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall med ändringar 

 

§.21 Motion: Stadgetillägg till § 8.    (Bilaga 16) 

Föredragande: Antonia Cruz Olsson 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall  

 

§.22 Motion: Stadgetillägg till § 8.    (Bilaga 17) 

Föredragande: Martin Frey 



 

 

Förslag:  

Att Föreningsmötet godkänner propositionen enligt 

 föreslagen ändring 

Beslut: Enhälligt bifall med ändringar 

 

§.23 Godkännande av interimistiskt vald    (Bilaga 18) 

förenings- och styrelseordförande. 

Föredragande: Ellinor Israelsson 

 

Förslag:  

Att godkänna interimistiskt val av ordförande, Jonas 

Carlstöm Dahlberg, för resterande del av 

verksamhetsåret 2013/2014.  

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.24 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för (Bilaga 19) 

nästkommande mandatperiod. 

Föreningsmötet fastställde styrelsens verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod med ändringar.  

 

§.25 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas  (Bilaga 20) 

identitet. 

Föredragande: Ali Mian 

Anses behandlad  

 

§.26 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan (Bilaga 21) 

för nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 

 

§.27 Fastställande av Utbildningsutskottets   (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Verksamhetsplanen bör uppdateras. 

 

Föreningsmötet fastställde Utbildningsutskottets 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

 



 

§.28 Fastställande av Marknadsföringsutskottets  (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Verksamhetsplanen behöver ändras för meet&greet. 

 

Föreningsmötet fastställde Marknadsföringsutskottets 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod med 

ändringar.  

 

§.29 Fastställande av Näringslivsutskottets   (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Föreningsmötet fastställde Näringslivsutskottets 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

 

§.30 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Föreningsmötet fastställde Börsrummets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.31 Fastställande av Internationella utskottets  (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Föreningsmötet fastställde Internationella utskottets 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

 

§.32 Fastställande av Programutskottets    (Bilaga 21) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

Punkten bordläggs till nästkommande möte.  

 

§.33 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  (Bilaga 21) 

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 

 

§.34 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för (Bilaga 21) 

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 

 

§.35 Fastställande av styrelsens    (Bilaga 22) 

befattningsbeskrivningar för kommande verksamhetsår. 



 

Enhälligt fastställd med gjorda ändringar vid föregående 

fastställelsepunkter.  

 

§.36 Val av förenings- och styrelseordförande.  (Bilaga 23) 

Johanna Fejne nominerade via kandidatförteckning på plats 

Christoffer Hintze som tackade ja.  

 

Christoffer Hintze lämnade rummet 

Mikael Johansson redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Christoffer Hintze återvände till rummet 

 

Christoffer Hintze redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Valberedningens bild av situationen 

Valberedningen lämnar ingen rekommendation till posten 

Utfrågning av valberedningen 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Christoffer Hintze väljs till Ordförande för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Christoffer Hintze väljs till Ordförande för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.37 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande (Bilaga 23) 

och utbildningsansvarig. 

Gustav Lundin nominerade via kandidatförteckning på plats 

Mikael Johansson som tackade ja.  

 

Mikael Johansson lämnade rummet 

Carl-Johan Nilsson redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 



 

 

Mikael Johansson återvände till rummet 

 

Mikael Johansson redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Valberedningens bild av situationen 

Valberedningen rekommenderar Carl-Johan Nilsson   

Utfrågning av valberedningen 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Carl-Johan Nilsson väljs till förste vice förenings- 

och styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 

Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Carl-Johan Nilsson väljs till förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 

Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.38 Val av andre vice förenings- och styrelseordförande (Bilaga 23) 

med ansvar för interna relationer. 

Frida Wandborg och Sara Franzén lämnade rummet 

 

Victor Andersson redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Frida Wandborg återvände till rummet 

 

Frida Wandborg redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet – diskussion 

 

Sara Franzén återvände till rummet 

 

Sara Franzén redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  



 

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Valberedningens bild av situationen 

Valberedningen rekommenderar Sara Franzén.  

Utfrågning av valberedningen 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Frida Wandborg väljs till andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för interna relationer för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Frida Wandborg väljs till andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för interna relationer för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.39 Val av skattmästare.     (Bilaga 23) 

Emelie Norling redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Valberedningens bild av situationen 

Valberedningen rekommenderar Emelie Norling.  

Utfrågning av valberedningen 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Emelie Norling väljs till skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Emelie Norling väljs till skattmästare för Föreningen 

Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.40 Val av vice skattmästare.     (Bilaga 23) 

Elise Klytseroff nominerade via kandidatförteckning på plats 

Madeleine Johansson och Stephanie Viljava. Stephanie Viljava 

som tackade ja.  

 

Stephanie Viljava redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 



 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Stephanie Viljava väljs till vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Stephanie Viljava väljs till vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna verksamhetsåret 2014/2015 

 

 

§.41 Val av styrelseledamot med ansvar för   (Bilaga 23) 

näringslivskontakter. 

Martin Frey och Elise Klytseroff nominerade via 

kandidatförteckning på plats Carolina Sahlin som tackade nej. 

Martin Frey nominerade Mia Batljan som tackade ja.  

 

Mia Batljan redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Mia Batljan väljs till styrelseledarmot med ansvar 

för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Mia Batljan väljs till styrelseledarmot med ansvar för 

näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

 

 

§.42 Val av styrelseledamot med ansvar för   (Bilaga 23) 

marknadsföring. 

Elise Klytseroff, Pedro Alves och Gustav Lundin nominerade via 

kandidatförteckning på plats Marcus Remstam som tackade nej. 

Elise Klytseroff nominerade Jimmy Hagelfors, Max Lander, Sara 

Franzén och Axel Roos Hansson. Jimmy Hagelfors och Sara 

Franzén accepterar.  



 

 

Ali Mian yrkar på bordläggning av punkten. Yrkandet faller 

genom kvotering.  

 

Sara Franzén lämnade rummet 

Jimmy Hagelfors redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Sara Franzén återvände till rummet 

 

Sara Franzén redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Jimmy Hagelfors väljs till styrelseledamot med 

ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Jimmy Hagelfors väljs till styrelseledamot med 

ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.43 Val av styrelseledamot med ansvar för   (Bilaga 23) 

internationella kontakter. 

Jenny Holmgren redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat  

Kandidaten lämnade rummet - diskussion 

 

Valberedningens bild av situationen 

Valberedningen rekommenderar Jenny Holmgren.  

Utfrågning av valberedningen 

Allmän diskussion 

 

Yrkande: Att Jenny Holmgren väljs till styrelseledamot med 



 

ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

Beslut: Att Jenny Holmgren väljs till styrelseledamot med 

ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna 

verksamhetsåret 2014/2015 

 

§.44 Val av styrelseledamot med ansvar för   (Bilaga 23) 

förvaltning. 

Lämnas obehandlad.  

 

§.45 Val av styrelseledamot med ansvar för IT  (Bilaga 23) 

Lämnas obehandlad.  

 

§.46 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

Bordläggs till nästa möte 

 

§.47 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

Bordläggs till nästa möte 

 

§.48 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

Timothy Lindkvist presenterar sig.  

Yrkande: Timothy Lindkvist godkänns enhälligt som 

Börsrummets ordförande 

Beslut: Timothy Lindkvist godkänns som Börsrummets 

ordförande 

 

§.49 Godkännande av Internationellautskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

Sara Harju presenterar Jessica Schmidt i hennes frånvaro.  

Yrkande: Jessica Schmidt godkänns enhälligt som 

Internationellautskottets ordförande 

Beslut: Jessica Schmidt godkänns som Internationellautskottets 

ordförande 



 

 

§.50 Godkännande av Programutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

Victor Månsson presenterar sig.  

Diskussion uppstår huruvida mer erfarenhet kan behövas.  

Yrkande: Victor Månson godkänns som Programutskottets 

ordförande 

Beslut: Victor Månsson godkänns som Programutskottets 

ordförande 

 

§.51 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

Lämnas obehandlad 

 

§.52 Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

Lämnas obehandlad 

 

§.53 Val av Inspector. 

Valberedningen nominerar Eva Wittbom till öfvermarskalk.   

 

Yrkande: föreningsmötet godkänner Eva Wittbom som inspector 

Beslut: föreningsmötet godkänner Eva Wittbom som inspector.  

 

§.54 Val av Öfvermarskalk. 

Valberedningen nominerar Sara Bohlin till öfvermarskalk.   

 

Yrkande: föreningsmötet godkänner Sara Bohlin som 

öfvermarskalk 

Beslut: föreningsmötet godkänner Sara Bohlin som 

öfvermarskalk 

 

§.55 Val av valberedningens ordförande. 

Valberedningen rekommenderar Martin Frey som tackar ja.  

 

Yrkande: Martin Frey väljs till valberedningens ordförande 

Beslut: Martin Frey väljs till valberedningens ordförande 



 

 

§.56 Val av valberedningens ledamöter. 

Valberedningen rekommenderar Jonas Carlström Dahlberg och 

Kim Åkerlund som tackar ja.  

 

Yrkande: Jonas Carlström Dahlberg väljs till ledamot i 

valberedningen 

Beslut: Jonas Carlström Dahlberg väljs till ledamot i 

valberedningen 

 

Yrkande: Kim Åkerlund väljs till ledamot i valberedningen 

Beslut: Kim Åkerlund väljs till ledamot i valberedningen 

 

§.57 Val av räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 

Valberedningen rekommenderar Bo Holmström 

 

Yrkande: Bo Holmström väljs till räkenskapsrevisor  

Beslut: Bo Holmström väljs till räkenskapsrevisor 

 

§.58 Val av sakrevisor. 

Valberedningen Johanna Fejne som tackar ja.  

 

Yrkande: Johanna Fejne väljs till sakrevisor  

Beslut: Johanna Fejne väljs till sakrevisor 

 

§.59 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor.   

 

§.60 Mötets avslutande. 

Kristian Kull förklarade mötet avslutat 03:41. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Sekreterare:  

Stephanie Viljava 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Justerare: Justerare: 

Emil Esselin Victor Månsson 


