FÖRENINGEN EKONOMERNA
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Föreningsmöte Ordinarie #2
Onsdag 8/4 2015
Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket
Kl. 17.00 – 22.00
§.1

Mötets öppnande.
Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17:22

§.2

Val av sekreterare.
David Dufweke valdes till sekreterare.

§.3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Anel Mulisic och Jimmy Hagelfors valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

§.4

Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande.
Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§.5

Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar.
- §.54 blir §.51 och §.51-53 revideras i följd.
- §.61, 62, 65, 66 samt 69 revideras till att godkänna både innevarande
och nästkommande ordförande.
- §.63 revideras till att godkänna Marknadsföringsutskottets
ordförande för innevarande mandatperiod.

§.6

Rapportering av Föreningens ekonomiska situation.
Föredragande: Emelie Norling, Stephanie Viljava
Läggs till handlingarna.

(Bilaga 1)

§.7

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Läggs till handlingarna.

(Bilaga 2)

§.8

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Läggs till handlingarna.

(Bilaga 2)

§.9

Fastställande av resultaträkning för föregående
verksamhetsår.
Föreningsmötet fastställer resultaträkningen.

(Bilaga 2)

§.10

Fastställande av balansräkning för föregående
verksamhetsår.
Föreningsmötet fastställer balansräkningen.

(Bilaga 2)

§.11

Sakrevisionsberättelse.
Läggs till handlingarna.

§.12

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Sakrevisor Antonia Cruz Olsson yrkar på ansvarsfrihet för föregående
styrelse.
Föreningsmötet finner föregående styrelse ansvarsfria.

§.13

Proposition: Stadgeändring §.1.
Föredragande: Jenny Holmgren

(Bilaga 3)

Förslag

§.14

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Proposition: Stadgeändring §.15, §.22 och §.35.
Föredragande: Frida Wandborg

(Bilaga 4)

Förslag

§.15

att

föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.1.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 5)

Förslag

§.16

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring, med revidering ändring till ”… engelska namnet är
The Business Association at Stockholm University”.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.2.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 6)

Förslag

§.17

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.4 och tillägg av ny §.5.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 7)

Förslag

§.18

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring, med revideringen att ”Föreningens firma tecknas
av dem som styrelsen därtill utser” ändras till ”Föreningens
firma tecknas enligt §.25”.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.7 och tillägg av ny §.9 samt §.10.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 8)

Förslag

§.19

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgetillägg §.11 – Utträde ur Föreningen.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 9)

Förslag

§.20

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring, med tillägg ”Erlagd medlemsavgift återbetalas ej”.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.13.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 10)

Förslag

§.21

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.15 och tillägg av ny §.17.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 11)

Förslag

§.22

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.17.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 12)

Förslag:

§.23

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.12.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 13)

Förslag

§.24

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.15.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 14)

Förslag

§.25

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring med ändringen att lägga till Val av förenings- och
styrelseordförande i föredragningslistan för Andra ordinarie
föreningsmöte.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.16.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 15)

Förslag

§.26

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring och tillägg §.18.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 16)

Förslag
att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring med revideringen att ”Medlem får ej väljas till mer
än en förtroendepost per mandatperiod.” ändras till
”Medlem får ej inneha mer än en förtroendepost åt
gången.”. Meningen ”Kandidatur kan ske till flera poster.

Om kandidat blir vald till en post avsäger denne sig övriga
kandidaturer.” stryks.
Beslut

§.27

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.19.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 17)

Förslag

§.28

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.22.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 18)

Förslag

§.29

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.23.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 19)

Förslag

§.30

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.43.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 20)

Förslag
att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring. Meningen ”I dessa organ representeras Föreningen

Ekonomerna av Ordförande, Vice ordförande och
utbildningsansvarig respektive Utbildningsutskottets
ordförande.” ändras till ”I dessa organ representeras
Föreningen Ekonomerna av Ordförande, Vice ordförande
och utbildningsansvarig, Utbildningsutskottets ordförande
och/eller utsedda studentrepresentanter.”
Beslut

§.31

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §.48.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 21)

Förslag

§.32

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgetillägg §.57 – Kandidatur.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg

(Bilaga 22)

Förslag

§.33

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

tillbakadragen motion.

Motion: Ändring av innehållsförteckning och rubriker i stadgan.
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 23)
Förslag

§.34

att

föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen
ändring.

Beslut

enhälligt bifall.

Motion: Stadgeändring §. 34.

Föredragande: Frida Wandborg
(Bilaga 24)
Förslag
att

föreningsmötet godkänner ändring av längd på
mandatperiod för utskottsordföranden från en
mandatperiod om sex månader till en mandatperiod om tolv
månader som löper i enlighet med Föreningen Ekonomernas
verksamhetsår.

Beslut

enhälligt bifall med tillhörande ändringar att vid särskilda
omständigheter beviljas mandatperioden löpa halvårsvis.

Mötet ajournerades kl. 19:20.
Mötet återupptogs kl. 19:34.
§.35

Motion: Utökning af Maskalksämbetets budget.
Föredragande: Leo Scherwin

(Bilaga 25)

Förslag

§.36

att

föreningsmötet utökar Marskalksämbetets budget från
10 000 SEK till 20 000 SEK.

Beslut

enhälligt bifall.

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot förste vice
förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig.
Föredragande: Christoffer Hintze
(Bilaga 26)
Förslag
att

godkänna intermistiskt val av förste vice förenings- och
styrelseordförande och utbildningsansvarig, Anel Mulisic,
resterande del av verksamhetsåret 2014/2015.

Beslut

enhälligt bifall.

§.37
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.
Föredragande: Christoffer Hintze
(Bilaga 27)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.
§.38

Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.
§.39

Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.40

Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.41

Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.42

Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.43

Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.
(Bilaga 27)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för
nästkommande period.
§.44

Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för
nästkommande mandatperiod.

(Bilaga 27)

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.
§.45

Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.46

Fastställande av Idrottsutskottet verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande
period.

§.47

Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)
Lämnas obehandlad.

§.48

Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande
mandatperiod.
(Bilaga 27)
Lämnas obehandlad.

§.49

Proposition: Ändring av befattningsbeskrivningar.
Föredragande: Styrelsen

(Bilaga 28)

Förslag
- att föreningsmötet godkänner ovan förslagna ändringar i andre vice
ordförandes befattningsbeskrivning.
- att föreningsmötet godkänner ovan förslagna ändringar
näringslivsansvarigs befattningsbeskrivning.
- att föreningsmötet godkänner ovan förslagna ändringar i ITansvarigs befattningsbeskrivning.

att
föreningsmötet godkänner propositionen
enligt föreslagna ändringar med tillägg att i Andre vice
ordförandes befattningsbeskrivning skall det stå att denne
tillsammans med Skattmästare tillsammans skall kontrollera
att utskotten följer fastställd budget för utskottens löpande
verksamhet. Samma förtydligande gällande att det är
budgeten för den löpande verksamheten som kontrolleras
läggs till i befattningsbeskrivningen för Skattmästare.
Tillägg i befattningsbeskrivningen för IT-ansvarig görs där
det förtydligas att denne ansvarar för funktionen hos
Föreningen Ekonomernas digitala interna
kommunikationssystem.
Beslut

§.50

enhälligt bifall.

Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande
verksamhetsår.
(Bilaga 28)
Föreningsmötet fastställde styrelsens befattningsbeskrivningar för
kommande verksamhetsår.

§.51

Val av skattmästare.
(Bilaga 29)
Till handlingarna läggs att Mia Batljan via kandidatförteckning på plats
nominerar Amanda Bengtsson. Denne avböjde nomineringen.
Mikaela Häfker – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat lämnande rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Mikaela Häfker väljs till
skattmästare.
Allmän diskussion.
Yrkande
att

föreningsmötet väljer Mikaela Häfker som skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2015/2016.

Beslut
föreningsmötet vakantsätter posten
skattmästare för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.
§.52

Val av förenings- och styrelseordförande.
(Bilaga 29)
Johan Nyman – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat lämnande rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Johan Nyman väljs till föreningsoch styrelseordförande.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande
att

föreningsmötet väljer Johan Nyman som förenings- och
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.

Beslut

Johan Nyman valdes enhälligt till förenings- och
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.

Mötet ajourneras kl. 22:15.
Mötet återupptogs kl. 22:27.

§.53

Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och
utbildningsansvarig.

(Bilaga 29)

Sara Franzén – redogörelse av sig själv.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat lämnande rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Sara Franzén väljs till förste vice
förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig.
Allmän diskussion.

Yrkande

§.54

att

föreningsmötet väljer Sara Franzén som förste vice
förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2015/2016.

Beslut

Sara Franzén valdes enhälligt till förste vice förenings- och
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2015/2016.

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

(Bilaga 29)

Maria Lybeck – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnande rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.

Valberedningen rekommenderar att Maria Lybeck väljs till andre vice
förenings- och styrelseordförande med ansvar för interna relationer.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande

§.55

att

föreningsmötet väljer Maria Lybeck som andre vice
förenings- och styrelseordförande med ansvar för interna
relationer för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.

Beslut

Maria Lybeck valdes enhälligt till andre vice förenings- och
styrelseordförande med ansvar för interna relationer för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2015/2016.

Val av vice skattmästare.

(Bilaga 29)

Till handlingarna läggs att Mia Batljan via kandidatförteckning
på plats nominerar Cecilia Fejne. Denne avböjde nomineringen.
Pontus Ljungblad – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnar rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande

§.56

att

föreningsmötet vakantsätter posten vice skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2015/2016.

Beslut

Pontus Ljungblad valdes enhälligt till vice skattmästare för
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret
2015/2016.

Val av styrelseledamot med ansvar för
näringslivskontakter.
(Bilaga 29)
Till handlingarna läggs att Gustav Örjebo och Arish Karadaghi har
dragit tillbaka sina kandidaturer.
Ludvig Ageby Svensson – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnande rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att Ludvig Ageby Svensson väljs till
styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande

att
föreningsmötet väljer Ludvig Ageby
Svensson som styrelseledamot med ansvar för
näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.

Beslut

§.57

Ludvig Ageby Svensson valdes enhälligt till styrelseledamot
med ansvar för näringslivskontakter för Föreningen
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2015/2016.

Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring.
(Bilaga 29)
Till handlingarna läggs att Sara Franzén via kandidatförteckning på
plats nominerar Madelaine Zetterström. Denne tackar ja till
nomineringen.
Jimmy Hagelfors nominerar David Andersen, Ellinor Pajunen, Max
Lander, Teodor Hässler, Lova Lindsten. Samtliga tackar nej eller fanns ej
på plats för att godta nomineringen.
Madelaine Zetterström lämnade rummet.
Hanna Adelstål – redogörelse för sig via Skype.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat avslutade Skype-samtal.
Madelaine Zetterström – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.
Valberedningen presenterar sin bild av situationen.
Valberedningen rekommenderar att posten vakantsätts.
Utfrågning av valberedningen.
Allmän diskussion.
Yrkande
att

föreningsmötet vakantsätter posten styrelseledamot med
ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna
gällande verksamhetsåret 2015/2016.

Beslut

Madelene Zetterström valdes till styrelseledamot med
ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna
gällande verksamhetsåret 2015/2016.

Mötet ajournerades 01:10.
Mötet återupptogs 01:22.
§.58

Val av styrelseledamot med ansvar för
internationella kontakter.
(Bilaga 29)
Till handlingarna läggs att Alice Krön har ställt upp på plats.
Jimmy Hagelfors och Jenny Holmgren nominerade via
kandidatförteckning på plats Afeef Chowdhury. Denne tackade ja.
Jenny Holmgren nominerade via kandidatförteckning på plats Stephanie
Matti. Denne tackade ja.
Richard Hamberg nominerade via kandidatförteckning på plats Mikael
Johansson. Denne tackade nej.
Stephanie Matti och Afeef Chowdhury lämnade rummet.
Alice Krön – redogörelse av sig via Skype.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat avslutade Skype-samtal.
Stephanie Matti – redogörelse av sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat lämnade rummet.
Afeef Chowdhury – redogörelse av sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidat lämnade rummet.
Allmän diskussion.
Beslut

Stephanie Matti valdes till styrelseledamot med ansvar för
internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna
gällande verksamhetsåret 2015/2016.

§.59

Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.
Lämnas obehandlad.

(Bilaga 29)

§.60

Val av styrelseledamot med ansvar för IT.
Matilda Andersson – redogörelse för sig.
Utfrågning av kandidat.
Kandidaten lämnade rummet.

(Bilaga 29)

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.

Valberedningen rekommenderar att Matilda
Andersson väljs till styrelseledamot med ansvar för IT.
Allmän diskussion.
Yrkande
att

Beslut

§.61

föreningsmötet väljer Matilda Andersson som
styrelseledamot med ansvar för IT för Föreningen
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2015/2016.

Matilda Andersson valdes enhälligt till styrelseledamot med
ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande
verksamhetsåret 2015/2016.

Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod ändras till §.61 Godkännande av IT-utskottets
ordförande för innevarande och nästkommande mandatperiod.
Yrkande

§.62

att

Arian Hakimelahi godkänns som IT-utskottets ordförande
för innevarande och nästkommande mandatperiod.

Beslut

bifalles.

Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för innevarande
och nästkommande mandatperiod.
Yrkande
att

Beslut
§.63

Sara Franzén godkänns som utbildningsutskottets
ordförande för innevarande period. Sanaz Charbaf
godkänns som utbildningsutskottets ordförande för
nästkommande mandatperiod.
bifalles.

Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för
innevarande mandatperiod.
Yrkande
att

Teodor Hässler godkänns som marknadsföringsutskottets
ordförande för innevarande mandatperiod.

Beslut
§.64

Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
Yrkande
att

Beslut
§.65

Beslut

Beslut

Olle Green godkänns som Börsrummets ordförande för
innevarande och nästkommande mandatperiod.
bifalles.

Jennifer Sunnfors godkänns som Internationella utskottets
ordförande för innevarande mandatperiod. Hama Khasrow
godkänns som Internationella utskottets ordförande för
nästkommande mandatperiod.
bifalles.

Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
Yrkande
att

Beslut
§.68

bifalles.

Godkännande av Internationella utskottets ordförande för
innevarande och nästkommande mandatperiod.
Yrkande
att

§.67

Ebba Heselius godkänns som näringslivsutskottets
ordförande för nästkommande mandatperiod.

Godkännande av Börsrummets ordförande för innevarande och
nästkommande mandatperiod.
Yrkande
att

§.66

bifalles.

Rikard Hällström godkänns som Programutskottets
ordförande för nästkommande mandatperiod.
bifalles.

Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.

Yrkande
att

Beslut
§.69

Erica Plahn godkänns som Eventutskottets ordförande för
nästkommande mandatperiod.
bifalles.

Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för innevarande och
nästkommande mandatperiod.
Yrkande
att

Beslut

Malin Holmberg godkänns som Idrottsutskottets ordförande
för innevarande mandatperiod. Johan Hedlund godkänns
som Idrottsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
bifalles.

§.70

Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
Lämnas obehandlad.

§.71

Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod.
Lämnas obehandlad.
Diskussion fördes kring alternativet att förvärva Stockholm Banco.

§.72

§.73

Val av Inspektor.
Yrkande
att

föreningsmötet godkänner Eva Wittbom som Inspektor.

Beslut

enhälligt bifall.

Val av Öfvermarskalk.
Yrkande
att

föreningsmötet godkänner Leo Scherwin.

Beslut

enhälligt bifall.

§.74
Val av valberedningens ordförande.
Till handlingarna läggs att Helene Hedenstrand, Emelie Norling, Jimmy
Hagelfors, David Dufweke och Anel Mulisic kandiderar till posten.
Yrkande
att

Beslut

§.75

föreningsmötet väljer Anel Mulisic och Helene Hedenstrand
till posterna som valberedningens ledamöter.

Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor.
Yrkande
att

Beslut
§.77

enhälligt bifall.

Val av valberedningens ledamöter.
Omröstning av resterande kandidater till valberedningens ledamöter.
Beslut

§.76

föreningsmötet godkänner David Dufweke som
valberedningens ordförande.

föreningsmötet godkänner Bo Holmström som
räkenskapsrevisor.

enhälligt bifall.

Val av sakrevisor.
Till handlingarna läggs att Christoffer Hintze nominerar Jenny
Holmgren som sakrevisor.
Yrkande
att

föreningsmötet godkänner Jenny Holmgren som sakrevisor.

Beslut

enhälligt bifall.

§.78

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§.79

Mötets avslutande.
Kristian Kull förklarar mötet avslutat 03:26.
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David Dufweke
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Jimmy Hagelfors

Anel Mulisic

