
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 

 
Föreningsmöte #1 

Torsdag 15/10 2015 

Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket 

Kl. 17.00 – 22.00 
 

 

§.1  Mötets öppnande. 

Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24 

 

§.2  Val av sekreterare. 

David Dufweke valdes till sekreterare. 

 

§.3  Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Erica Plahn och Oskar Eriksson valdes till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

§.4  Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet finner att föreningsmötet är stadgeenligt utlyst. 

 

§.5  Fastställande av föredragningslistan. 

 Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: 

 

 Övrig fråga:  

Språk på Föreningsmötet 

Föredragande: Johan Nyman 

 

§.6 Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot,  

Skattmästare.        (Bilaga 1)  

Föredragande: Johan Nyman 

 

Förslag: 

 

att  godkänna intermistiskt val av styrelseledamot Skattmästare, 

Mikael Johansson, för resterande del av verksamhetsåret 

2015/2016. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  



 

 

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

            

 Läggs till handlingarna. 

 

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

 

 Läggs till handlingarna. 

 

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

 verksamhetsår.         

 

Föreningsmötet fastställer resultaträkningen och läggs till 

handlingarna.  

 

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

 verksamhetsår.         

 

Föreningsmötet fastställer balansräkningen och läggs till handlingarna. 

 

§.11  Sakrevisionsberättelse. 

  

Läggs till handlingarna. 

 

§.12  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

 

Sakrevisor Johanna Fejne yrkar på ansvarsfrihet för föregående styrelse 

14/15. 

 

Förslag 

 

att   föreningsmötet beviljar föregående styrelse 14/15 ansvarsfrihet. 

 

Beslut:  enhälligt bifall. 
 

§.13  Rapportering av Föreningens ekonomiska situation. 

 Föredragande: Mikael Johansson och Pontus Ljungblad 

 

Läggs till handlingarna. 

 

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

 Föredragande: Mikael Johansson och Pontus Ljungblad 



 

 

Budgeten fastställdes med följande ändringar: 
 

 Föreningen: Kick-out VT16 reglerades upp till 35000 SEK. 

 Ledningsgruppen: Utbildningsposten ändras från 1000 SEK till 10000 

SEK, samt förflyttas från HT15 till VT16, på grund av stavfel. 

 Fadderiet: Övriga kostnader VT16 reglerades ner till 5000 SEK. 

 SBP: Övriga kostnader VT16 reglerades ner till 5000 SEK. 

Mötet ajournerades kl. 19.13 

Mötet återupptogs kl. 19.26 
 

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

nästkommande mandatperiod. 

 

Till handlingarna läggs att ett liggande förslag presenterades för IT-

utskottets verksamhetsplan då en felaktig version blivit utskickad. Den 

korrekta versionen presenteras i ny bilaga 8 i slutet av protokollet. 

 

Föreningsmötet fastställde det liggande förslaget för verksamhetsplan 

för nästkommande period.  

 

§.16 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 4) 

för nästkommande mandatperiod.    

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar:  

 

 Stryka orden "svarar inför" under stycket 

"verksamhetsbeskrivning" och ändra detta till "rapporterar till". 

 Stryka stycket "Utbildningsansvarige i styrelsen" 

§.17  Fastställande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 4) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.    

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar: 

 

 Lägg till orden "och SBP" efter meningen "Meet & Greet 

genomförs en gång per termin, i anslutning till Fadderiet". 

 



 

§.18  Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan (Bilaga 4)

 för nästkommande mandatperiod.    

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar: 

 

 Stryka stycket "Näringslivsansvarig i styrelsen". 

 Meningen "Under ht14 har projektet vidareutvecklats 

tillsammans med institutionen" under stycket "Karriärsvalet" 

ska ändras om till "Projektet vidareutvecklas tillsammans med 

institutionen" 

 

§.19  Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för   (Bilaga 4) 

nästkommande mandatperiod.    

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period. 

 

§.20  Fastställande av Internationella utskottets   (Bilaga 4)

 verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.   

  

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar: 
 

 Stryka stycket "Internationellt ansvarig i styrelsen" 

 Stryka sista meningen under stycket ”Stockholm International 

Career Tour”. 

 Stryka orden "svarar inför" under stycket 

"Verksamhetsbeskrivning" och ändra detta till "rapporterar till". 

§.21  Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för     (Bilaga 4) 

nästkommande mandatperiod.  

   

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar: 

 

 I stycket ”Overall” ändra ordet "erbjuda" till "marknadsföra" 

samt stryka orden "ihop med styrelsen". 

 

§.22  Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för          (Bilaga 4) 

nästkommande mandatperiod.  



 

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period med följande ändringar: 

 

 Stryka första meningen i stycket "Vårsittning". 

§.23  Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för         (Bilaga 4) 

nästkommande mandatperiod.   

 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande 

period. 

 

§.24  Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

 Lämnas obehandlad. 

 

§.25 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 

 

 Lämnas obehandlad. 

 

§.26  Godkännande av IT-utskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Arian Hakimelahi godkänns som IT-utskottets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

 

§.27  Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Sanaz Charbaf godkänns som utbildningsutskottets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 



 

§.28  Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för  

innevarande och nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Lova Lindsten godkänns som marknadsföringsutskottets 

ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.29  Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Ebba Heselius godkänns som näringslivsutskottets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.30  Godkännande av Börsrummets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Olle Green godkänns som Börsrummets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.31  Godkännande av Internationella utskottets ordförande för  

innevarande och nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Madeleine Dahlstein godkänns som internationella utskottets 

ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

 

§.32  Godkännande av Programutskottets ordförande för  

föregående och nästkommande mandatperiod. 

 



 

Förslag: 

 

att  Mikael Johansson godkänns som programutskottets ordförande 

för föregående mandatperiod samt Rikard Hällström för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut:  bifalles. 

 

 

§.33  Godkännande av Eventutskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Erica Plahn godkänns som eventutskottets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.34  Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag: 

 

att  Johan Hedlund godkänns som idrottsutskottets ordförande. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.35  Godkännande av Spexets ordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

 Lämnas obehandlad. 

 

§.36  Val av SALDOs utskottsordförande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

 Lämnas obehandlad. 

 

 

§.37 Proposition: Stadgeändring § 46     (Bilaga 5) 

 Föredragande: Johan Nyman 

  

  



 

Föreslagen formulering: 

§ 46 Inspector är en från Föreningen Ekonomerna utomstående person 

med uppdraget att stödja Föreningen Ekonomernas verksamhet och 

fungera som ett rådgivande organ. Inspector väljs udda år på 

verksamhetsårets andra ordinarie Föreningsmöte. Inspector blir vid 

urval hedersmedlem i Föreningen Ekonomerna.  

 

Förslag:  

 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen 

formulering. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

 

§.38 Motion: Stadgeändring § 53     (Bilaga 6) 

 Föredragande: Johan Nyman 

Föreslagen formulering: 

§ 53 Valberedningen har till verksamhetsårets andra ordinarie 

föreningsmöte att framlägga förslag till kommande verksamhetsårs 

styrelse, räkenskapsrevisor, räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor 

samt kommande mandatperiods ordförande i SALDO. Valberedningen 

skall därtill under udda år till verksamhetens andra ordinarie 

föreningsmöte framlägga förslag till Inspector. 

Till verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall 

valberedningen framlägga förslag till kommande mandatperiods 

ordförande i SALDO. 

 

Förslag: 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen 

formulering. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.   

 

§.39 Motion: Stadgeändring § 45     (Bilaga 7) 

 Föredragande: Marskalksämbetet 

 



 

Föreslagen formulering: 

§ 45 Marskalksämbetet är ett rådgivande organ till styrelsen i 

strategiska, ceremoniella, traditionsfrämjande, och bevarande frågor. 

Ämbetet nominerar kandidat till posten som Öfvermarskalk och i 

förekommande fall Inspector. Vid vakanta platser till 

Marskalksämbetet skall ämbetet efterlysa nomineringar hos 

föreningens medlemmar. Marskalksämbetet väljer själv, men ska inför 

styrelsen i efterhand presentera skäl till sitt val. Öfvermarskalk har 

möjlighet till omval. Det åligger ämbetet att kontinuerligt hålla sig 

informerat om samt delta i Föreningen Ekonomernas verksamhet. 

Marskalksämbetet skall finnas till hands för ceremoniella uppdrag och 

vid styrelse- och föreningsmöten. Marskalksämbetets medlemmar skall 

ha bred insikt och kunskap om föreningens totala verksamhet. Aktiv i 

Marskalksämbetet skall vara eller ha varit ordinarie medlem eller 

hedersmedlem enligt § 7. Marskalksämbetet har samma verksamhetsår 

som övriga föreningen. Marskalksämbetet är ansvarigt inför styrelsen. 

 

Förslag: 

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagen 

formulering. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  

 

§.40 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas Identitet 

 Föredragande: Madelaine Zetterström 

 

Läggs till handlingarna. 

 

§.41 Val av talman. 

 

Till handlingarna läggs att Johan Nyman och Mikael Johansson via 

kandidatförteckning på plats nominerar Kristian Kull. Denne 

accepterar nomineringen. 

 

Förslag: 

 

att  föreningsmötet väljer Kristian Kull som talman för Föreningen 

Ekonomerna gällande nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut:  enhälligt bifall.  
 



 

 

§.42 Övriga frågor. 
 

 Språk på Föreningsmötet 

Föredragande: Johan Nyman 

Föreningsmöten hålls på svenska, trots att policyn säger att alla möten 

där engelsktalande finns med skall mötesspråket hållas på engelska. 

Diskussion hur detta ska bemötas i framtiden.  

 

§.43 Mötets avslutande. 

 Mötet avslutades 20.59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 

 

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot, Skattmästare.  

Föredragande: Johan Nyman 

 

Bakgrund 

Styrelsen valde att torsdagen 14 maj 2015 interimistiskt välja Mikael 

Johansson som styrelseledamot skattmästare under kommande 

verksamhetsår 2015/2016. Posten var dessförinnan vakantsatt. 

 

Styrelsen föreslår föreningsmötet  

 

att  godkänna intermistiskt val av styrelseledamot Skattmästare, 

Mikael Johansson, för resterande del av verksamhetsåret 

2015/2016. 

 

 

Bilaga 2 

Se bifogad fil. 

 

 

Bilaga 3 

Se bifogad fil. 

 

 

Bilaga 4 

Se bifogad fil. 

 

 

Bilaga 5 

 

Proposition: Stadgeändring § 46 

Föredragande: Johan Nyman 

 

Bakgrund:  

I stadgans § 46 står det att Inspector väljs under första ordinarie 

föreningsmöte, detta är inte fallet då det regleras i § 22 att Inspector väljs 

under det andra ordinarie föreningsmötet. Vi behöver således ändra i 

stadgans § 46 för att rätta till detta. 

 

Nuvarande formulering:  



 

§ 46 Inspector är en från Föreningen Ekonomerna utomstående person med 

uppdraget att stödja Fo ̈reningen Ekonomernas verksamhet och fungera som 

ett rådgivande organ. Inspector väljs udda år på verksamhetsårets första 

ordinarie Föreningsmöte. Inspector blir vid urval hedersmedlem i Föreningen 

Ekonomerna.  

 

Föreslagen formulering: 

§ 46 Inspector är en från Föreningen Ekonomerna utomstående person med 

uppdraget att stödja Föreningen Ekonomernas verksamhet och fungera som 

ett rådgivande organ. Inspector väljs udda år på verksamhetsårets andra 

ordinarie Fo ̈reningsmöte. Inspector blir vid urval hedersmedlem i Föreningen 

Ekonomerna.  

 

Styrelsen yrkar: 

 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 

 

 

Bilaga 6 

 

Motion: Stadgeändring § 53 

Föredragande: Johan Nyman 

 

Bakgrund:  

Det framgår i § 43 att Valberedningen ska under udda år till första ordinarie 

föreningsmöte framlägga förslag på Inspector. Detta är inte fallet då det 

regleras i § 22 att Inspector väljs under det andra ordinarie föreningsmötet. Vi 

behöver således ändra i stadgans § 53 för att rätta till detta. 

 

 

Nuvarande formulering: 

§ 53 Valberedningen har till verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte 

att framlägga förslag till kommande verksamhetsårs styrelse, 

räkenskapsrevisor, räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor samt kommande 

mandatperiods ordförande i SALDO. 

Till verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall valberedningen 

framlägga förslag till kommande mandatperiods ordförande i SALDO. 

Valberedningen skall därtill under udda år till verksamhetens första ordinarie 

föreningsmöte framlägga förslag till Inspector.  



 

 

Föreslagen formulering: 

§ 53 Valberedningen har till verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte 

att framlägga förslag till kommande verksamhetsårs styrelse, 

räkenskapsrevisor, räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor samt kommande 

mandatperiods ordförande i SALDO. Valberedningen skall därtill under 

udda år till verksamhetens andra ordinarie föreningsmöte framlägga förslag 

till Inspector. 

Till verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall valberedningen 

framlägga förslag till kommande mandatperiods ordförande i SALDO.  

Jag yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

Bilaga 7 

 

Motion: Stadgeändring i § 45 

Föredragande: Marskalksämbetet 

 

Bakgrund 

Förutom att vara ett ceremoniellt, traditionsbevarande som 

traditionsfrämjande organ, har Marskalksämbetet har under många år bistått 

styrelsen med råd och stöd i de strategiska utmaningar som ställts på dess 

medlemmar. För att ge en mer rättvisande bild av ämbetets faktiska roll bör 

detta speglas i föreningens stadga.  

 

Nuvarande formulering: 

§ 45 Marskalksämbetet är ett rådgivande organ till styrelsen i ceremoniella, 

traditionsfrämjande och bevarande frågor. Ämbetet nominerar kandidat till 

posten som Öfvermarskalk och i förekommande fall Inspector. Vid vakanta 

platser till Marskalksämbetet skall ämbetet efterlysa nomineringar hos 

föreningens medlemmar. Marskalksämbetet väljer själv, men ska inför 

styrelsen i efterhand presentera skäl till sitt val. Öfvermarskalk har möjlighet 

till omval. Det åligger ämbetet att kontinuerligt hålla sig informerat om samt 

delta i Föreningen Ekonomernas verksamhet. Marskalksämbetet skall finnas 

till hands för ceremoniella uppdrag och vid styrelse- och föreningsmöten. 

Marskalksämbetets medlemmar skall ha bred insikt och kunskap om 



 

föreningens totala verksamhet. Aktiv i Marskalksämbetet skall vara eller ha 

varit ordinarie medlem eller hedersmedlem enligt § 7. Marskalksämbetet har 

samma verksamhetsår som övriga föreningen. Marskalksämbetet är ansvarigt 

inför styrelsen. 

 

Föreslagen formulering: 

§ 45 Marskalksämbetet är ett rådgivande organ till styrelsen i strategiska, 

ceremoniella, traditionsfrämjande, och bevarande frågor. Ämbetet nominerar 

kandidat till posten som Öfvermarskalk och i förekommande fall Inspector. 

Vid vakanta platser till Marskalksämbetet skall ämbetet efterlysa 

nomineringar hos föreningens medlemmar. Marskalksämbetet väljer själv, 

men ska inför styrelsen i efterhand presentera skäl till sitt val. Öfvermarskalk 

har möjlighet till omval. Det åligger ämbetet att kontinuerligt hålla sig 

informerat om samt delta i Föreningen Ekonomernas verksamhet. 

Marskalksämbetet skall finnas till hands för ceremoniella uppdrag och vid 

styrelse- och föreningsmöten. Marskalksämbetets medlemmar skall ha bred 

insikt och kunskap om föreningens totala verksamhet. Aktiv i 

Marskalksämbetet skall vara eller ha varit ordinarie medlem eller 

hedersmedlem enligt § 7. Marskalksämbetet har samma verksamhetsår som 

övriga föreningen. Marskalksämbetet är ansvarigt inför styrelsen. 

 

Marskalksämbetet yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

 

 
Bilaga 8 

 

IT-utskottets verksamhetsplan 

 

VERKSAMHETSPLAN - IT - UTSKOTTET 
 

Verksamhetsbeskrivning 
IT-utskottet har haft en historia av att ligga vilandes. Från och med VT15 har det dock 

satts i verket med den nya ordföranden Arian Hakimelahi och vice ordförande Mats 

Larsson. En överlämning ska ske under VT16 från sittande till påklivande. Utskottets 

huvuduppgifter tillsammans med IT-ansvarig är att främja IT-integrationen i 

föreningen.   

 

Utskottet ska fortsätta att locka fler medlemmar genom IT-mingel samt IT relaterade 

föreläsningar. Utskottet ska även jobba för en tydligare roll och etablering inom 



 

föreningen via Podio samt att fortsätta vara ett aktivt utskott med aktiva medlemmar. 

 

Ordförande och vice ordförande för utskottet har ansvar för att utskottet fungerar och 

utför dess funktioner så som diskuterats fram med relevanta aktörer. IT-utskottet 

rapporterar till IT-ansvarig i styrelsen. 

 

 

Visioner 
Utskottets främsta vision är att integrera IT och ekonomi i större grad bland 

föreningens medlemmar. Detta genom föreläsningar, workshops, studiesociala events 

och aktiva kvällar hos attraktiva företag. Att värva nya medlemmar och få utskottet att 

växa konstant är något som ska finnas med hela vägen. 

 
foreningenekonomerna.se 

Sedan omstruktureringen förra läsåret har fokus skiftat från att bygga upp hemsidan 

till att underhålla den. Sedan omstruktureringen förra läsåret har arbetet legat ganska 

stilla. Utskottets framtida roll blir mer att underhålla sidan till skillnad från tidigare.  

 
Näringsliv 
Ett av utskottets mål är att förbättra relationen mellan ekonomistudenter och IT-

världen. Majoriteten av Föreningens medlemmar är ekonomstuderande som inte är 

IT-orienterade och utskottet kan fungera som en möjlighet för dessa studenter att få 

kontakt med IT-relaterade inriktningar inom näringslivet. Allt fler företag intresserar 

sig för ekonomer med IT-inriktning och det är något vi vill bygga vidare på genom 

olika mingelkvällar på företag. 

 
Lankväll 

Lankvällen startade VT15 och började som en riktig lankväll på Inferno Online. Från 

och med HT15 har eventet bytt fokus från ett LAN till en spelkväll. Målet är att få 

eventet att bli mer studiesocialt genom att locka fler föreningsmedlemmar. Detta 

genom att flytta över eventet till en egen lokal och inte lika fokuserat på att riktiga 

spelkunskaper behövs. Lankvällen, vid namn DREAMF.E.ST. är tänkt att bli 

återkommande projekt för IT-utskottet varje termin.  

 
Föreläsningar 

Ytterligare en länk mellan studenter inom föreningen och IT-världen är diverse 

föreläsningar från ledande ekonomiföretag. Utskottet vill försöka få deras IT-

representanter att föreläsa kring varför det kan vara bra att inrikta sig inom IT som 

ekonom eller bara helt enkelt att den vägen även finns. whyIT är en sådan 

inspirationsföreläsning som är tänkt att vara återkommande varje termin. 

 

 
Ansvarsfördelning 
Ordförande 
Innehar utskottets samt föreningens förtroende och är därmed ansvarig för utskottets 

arbete, medlemmar, möten samt information till studenter och företag. Ordförande 

ansvarar för att rapportera till IT-ansvarig i styrelsen som i sin tur rapporterar till 

styrelsen och för kontakt med Stockholm Business School. Ordförande är 



 

huvudansvarig för samtliga projekt som utskottet genomför. Ordförande är vidare 

utskottets länk till ledningsgruppen. Under verksamhetsåret VT16 kommer 

ordförande arbeta för att utskottet behåller en värdig funktion och plats i föreningen 

med tydlig definition av utskottet och dess långsiktiga verksamhet. 

 

Vice ordförande 
Kommer att väljas av utskottets ordförande för att ansvara för utskottets arbete och 

möten då ordförande inte kan närvara. Är även ytterst ansvarig efter ordförande för 

event och projekt som genomförs av utskottet. Vice ordförande närvarar tillsammans 

med ordförande vid ledningsgruppens möten för att få större insikt i föreningen och 

utskottets situation. Vice ordförande kommer tillsammans med ordförande av 

utskottet att strategiskt och operativt arbeta för att utskottet får en värdig funktion och 

plats i föreningen under verksamhetsåret VT16. 

 

Projektgrupp 
De medlemmar av utskottet som antar ett projekt och bildar en projektgrupp ansvarar 

således för att projektet utförs på bästa sätt med en tydlig förhållning till utförd 

projektplan. Om en projektledare utses så kommer denna att stå som huvudansvarig 

för projektgruppen. Avrapportering sker till ordförande och ska innehålla all relevant 

information rörandes projektets arbete.  

 

Intern verksamhet 
Det finns inga krav på förkunskaper för utskottets medlemmar. Alla medlemmar i 

föreningen är således välkomna att ansluta sig till utskottet. Utskottet ämnas vara 

tillgängligt för alla som är intresserade av IT. Visionen är dock att projekt ska 

genomdrivas på olika kunskapsnivåer. Individer med stor erfarenhet och mycket 

kunskap inom IT ska kunna trivas och utvecklas i utskottet och ta sig an projekt som 

kräver deras expertis. Samtidigt ska individer med ingen eller liten kunskap men stort 

engagemang kunna aktivera sig i utskottet och utvecklas, lära sig och arbeta med mer 

grundläggande IT- verksamhet och IT-projekt.  

Föreningsmedlemmar ska förstå att de är mycket välkomna att engagera sig i utskottet 

utan någon tidigare kunskap eller erfarenhet. Det ska dock betonas att utskottet inte 

ämnas bli en enkel IT-utbildning för de medlemmar som önskar ansluta, utan primärt 

fokus måste ligga på diverse projekt för föreningsnytta, och utskottets resurser ska 

således främst nyttjas här. Kunskap ska och kommer i varje fall att utväxlas internt i 

utskottet. Det finns ett starkt mervärde i att personer med mindre kunskap kan söka 

hjälp från personer med mer kunskap inom utskottet för att utvecklas och bidra till 

utskottets verksamhet.  

 

Inför kommande termin  
Under verksamhetsterminen VT16 kommer fokus att ligga på att värva nya 

medlemmar från det studenterna som kommer från DSV och läser Ekonomi & IT, 

även alla andra nya ekonomstudenter som börjar läsa vid SBS. Utöver att värva nya 

medlemmar ska nya och återkommande projekt uppmuntras att startas. IT-utskottet 

skall även vid möjlighet assistera aktiva medlemmar i Föreningen Ekonomerna när 

det kommer till det interna kommunikationssystemet Podio. 
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