
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #1 

Torsdag 16/10 2014 

Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket 

Kl. 17.00 – 22.00 
 

 

§.1  Mötets öppnande. 

Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29. 

 

§.2  Val av sekreterare. 

Sara Franzén väljs till sekreterare av föreningsmötet. 

 

§.3  Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Mikael Johansson och Emil Esselin väljs till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

§.4  Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§.5  Fastställande av föredragningslistan. 

Talman föreslår följande ändringar i föredragningslistan: 

- Ny §.6 Adjungering 

- §.26 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod ändras till §.26 Godkännande av IT-utskottets 

ordförande för innevarande mandatperiod. 

- §.27 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod ändras till §.27 Godkännande av 

Utbildningsutskottets ordförande för innevarande mandatperiod. 

- §.28 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande 

ändras till §.28 Godkännande av Marknadsföringsutskottets 

ordförande för innevarande mandatperiod. 

- §.29 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod ändras till §.29 Godkännande av 

Näringslivsutskottets ordförande för innevarande och 

nästkommande mandatperiod. 

- §.33 Godkännande av Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod ändras till §.33 Godkännande av 

Eventutskottets ordförande för innevarande och nästkommande 

mandatperiod. 



 

 

- §.34 Godkännande av Idrottutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod ändras till §.34 Godkännande av 

Idrottsutskottets ordförande för innevarande och nästkommande 

termin. 

 

Föredragningslistan fastställs av föreningsmötet med föreslagna 

ändringar. 

 

  



 

 

§.6 Adjungering: 

Förslag: 

att  Carl Wilhelm Hagander och Malin Svantesson adjungeras med 

yttranderätt. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.7 Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot (Bilaga 1) 
med ansvar för IT. 

Föredragande: Christoffer Hintze 

 

Förslag: 

att  godkänna interimistiskt vald styrelseledamot med ansvar för IT, 

Benjamin Geralf, för resterande del av verksamhetsåret 14/15. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.8 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. (Bilaga 2) 

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 

§.9  Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 2) 

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 

§.10  Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 2) 

verksamhetsår.  

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 

§.11  Fastställande av balansräkning för föregående   (Bilaga 2) 

verksamhetsår.  

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 

§.12  Sakrevisionsberättelse. 

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 

§.13  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Diskussion om ansvarsfriheten uppkom.  

 

Yrkanden: 

Att  ålägga styrelsen 13/14 att de kompletterar 

verksamhetsberättelsen med en bilaga innehållande korrekt 

fakta i enlighet med sakrevisorns önskade ändringar 

 (från Helene Hedenstrand) 

Att punkterna §.8 - §.13 bordläggs till nästa föreningsmöte 

 (från Mikael Johansson) 

Beslut: Bordläggs till nästa föreningsmöte. 



 

 

 

§.14  Rapportering av Föreningens ekonomiska situation. 

 Föredragande: Emelie Norling och Stephanie Viljava 

 

Föredragande redogjorde för Föreningens ekonomiska situation samt 

resultat från SBP och Fadderiet. 

 

§.15 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. (Bilaga 3) 

 Föredragande: Emelie Norling och Stephanie Viljava 

 

Bankning flyttades från ”Bevakning, larm” till posten ”Post- och 

bankavgifter”.  

Posten lokalhyra under SBP, fliken LG, fliken Hjulmiddagen & 

Ångbåten, samt felkopplade poster vid 50-årsjubileet diskuterades.  

Mer utförlig diskussion fördes om budgeten för föreningens 50-

årsjubileums olika poster. 

Diskussion gällande budget för föreningens 50-årsjubileum uppkom. 

 

Yrkanden: 

att för föreningens 50-års jubileum fastställa maximal budgetförlust 

till – 700 000 kr 

 (från Jimmy Hagelfors) 

att  för föreningens 50-års jubileum fastställa maximal budgetförlust 

till – 400 000 kr 

 (från Martin Frey) 

Beslut: att fastställa maximal budgetförlust till – 700 000 kr 

 

Mötet ajourneras 21.10  

Mötet återupptas 21.25 

 

Föreningen fastställer budgeten för innevarande verksamhetsår. 

 

§.16 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för   (Bilaga 4) 

nästkommande mandatperiod. 

Föreningsmötet fastställer IT-utskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.17 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 5) 

för nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer Utbildningsutskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

  



 

 

§.18  Fastställande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan 

för nästkommande mandatperiod. 

 

§.19  Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan (Bilaga 7) 

  för nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer Näringslivsutskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.20  Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för   (Bilaga 8) 

nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer Börsrummets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.21  Fastställande av Internationella utskottets             (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer Internationella utskottets verksamhetsplan  

för nästkommande mandatperiod. 

 

§.22  Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för    (Bilaga 10) 

nästkommande mandatperiod.  

Föreningsmötet fastställer Programutskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.23  Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för         (Bilaga 11) 

nästkommande mandatperiod.  

Föreningsmötet fastställer Eventutskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

   

§.24  Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för        (Bilaga 12) 

nästkommande mandatperiod.   

Föreningsmötet fastställer Idrottsutskottets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.25  Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlat. 

 

§.26 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlat. 

 



 

 

§.27  Godkännande av IT-utskottets ordförande för  

innevarande mandatperiod. 

Malin Svantesson presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Malin Svantesson godkänns som IT-utskottets ordförande. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.28  Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för  

innevarande mandatperiod. 

David Dufweke presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att David Dufweke godkänns som Utbildningsutskottets 

ordförande. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.29  Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för  

innevarande mandatperiod. 

Jimmy Hagelfors presenterar Gabriella Wålarö i hennes frånvaro. 

 

Förslag: 

att Gabriella Wålarö godkänns som Marknadsföringsutskottets 

ordförande 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.30  Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för  

innevarande och nästkommande mandatperiod. 

Carolina Sahlin presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Carolina Sahlin godkänns som Näringslivsutskottets ordförande 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.31  Godkännande av Börsrummets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

Timothy Lindkvist presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Timothy Lindkvist godkänns som Börsrummets ordförande 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

  



 

 

§.32  Godkännande av Internationella utskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

Jessica Schmidt presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Jessica Schmidt godkänns som Internationella utskottets 

ordförande. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.33  Godkännande av Programutskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

Viktor Månsson presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Viktor Månsson godkänns som Programutskottets ordförande 

Beslut: Enhälligt bifall 

 

§.34  Godkännande av Eventutskottets ordförande för  

innevarande och nästkommande mandatperiod. 

Maria Lybeck presenterar sig själv. 

 

Förslag: 

att Maria Lybeck godkänns som Eventutskottets ordförande. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.35  Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för  

innevarande och nästkommande mandatperiod. 

Frida Wandborg presenterar Sofie Jakobsson i hennes frånvaro. 

 

Förslag: 

att Sofie Jakobsson godkänns som IT-utskottets ordförande. 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

§.36  Godkännande av Spexets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlat. 

 

§.37  Val av SALDOs utskottsordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlat.  

 

  



 

 

§.38 Diskussionspunkt: Föreningen Ekonomernas             (Bilaga 13) 
  engelska namn 

Föredragande: Jenny Holmgren, Christoffer Hintze 

 

Diskussion förs kring att ändra vårt engelska namn och eventuell 

framtida stadgeändring. 

 

§.39 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet      (Bilaga 14) 

Föredragande: Jimmy Hagelfors 

 

Anses behandlad. 

 

§.40 Val av talman. 

 

Yrkanden: 

Att  Kristian Kull väljs till Talman för Föreningen Ekonomerna vid 

Stockholms universitet. 

 (från Frida Wandborg) 

Beslut: Enhälligt bifall. 

 

 

§.41 Övriga frågor. 

Emil Esselin öppnar en diskussion gällande arvodering för 

styrelseordförande och vice ordförande.  

 

§.42 Mötets avslutande. 

Kristian Kull förklarade mötet avslutat 22:39. 

  
 



 

 

Bilaga 1 
Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot med ansvar för IT.  
Föredragande: Christoffer Hintze 
 
Bakgrund 
Styrelsen valde att fredagen 15 september 2014 interimistiskt välja Benjamin 
Geralf som styrelseledamot med ansvar för IT under kommande 
verksamhetsår 2014/2015. Posten var dessförinnan vakantsatt. 
 
Styrelsen föreslår föreningsmötet  
 
att  godkänna intermistiskt val av styrelseledamot med ansvar för 

IT, Benjamin Geralf, för resterande del av verksamhetsåret 
2014/2015. 

 
 
Bilaga 2 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 3 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 4 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 5 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 6 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 7 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 8 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 9 
Se bifogad fil. 
 



 

 

 
Bilaga 10 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 11 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 12 
Se bifogad fil. 
 
 

Bilaga 13 

Diskussionspunkt: Föreningen Ekonomernas engelska namn  

Föredragande: Jenny Holmgren, Christoffer Hintze 

 

Inför detta verksamhetsår beslutades att även master studenter och Global 

Managementstudenter skulle ingå i Senior Buddy Program och därigenom 

ingå i Föreningen Ekonomernas direkta målgrupp. Då båda dessa program, 

och även det sedan tidigare inkluderade Business and Political Science 

programmet är engelska program innebär detta att antalet engelsktalande 

studenter i föreningen har ökat markant. Därför ändrades språkpolicyn så att 

bland annat all intern marknadsföring skulle ske på engelska för att inte 

exkludera potentiella medlemmar. Detta har gjort att användandet av 

Föreningen Ekonomernas engelska namn att ökat vilket har fått oss att vilja 

byta det till ett namn mer likt det svenska namnet för att minska förvirring 

bland studenterna och öka kontinuiteten i vår marknadsföring.  
 

Vi i styrelsen föreslår namnet Föreningen Ekonomerna at Stockholm 

University men vill gärna höra era tankar och funderingar. 

 

Från stadgan 

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, även kallad F.E.ST., är 

en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid 

Stockholms universitet. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets 

engelska namn är The Student Association at Stockholm Business School. 

  

Föreslagen ändring 

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, även kallad F.E.ST., är 

en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid 

Stockholms universitet. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets 

engelska namn är Föreningen Ekonomerna at Stockholm University. 
 

http://f.e.st/
http://f.e.st/


 

 

 

Bilaga 14 

Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet     
Föredragande: Jimmy Hagelfors 

 

Föreningens minne är kort då styrelseposter och förtroendeposter byts ut 

årligen. För att säkerställa en kontinuitet ska marknadsföringsansvarig i 

styrelsen informera föreningsmötet om föreningens identitet i rent 

informativt syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sara Franzén 

 

 

 

 

 

Justeringsman  Justeringsman  Talman 

 

 

 

Mikael Johansson  Emil Esselin   Kristian Kull 


