
 
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #2 
Söndag 17/4 2016 
Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket 
Kl. 12.00 – 18.00 
 

§.1 Mötets öppnande. 

Kristian Kull förklarade mötet öppnat 12:25. 

§.2 Val av sekreterare. 

David Dufweke valdes till sekreterare. 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Olle Green och Madelaine Zetterström valdes till justerare tillika rösträknare. 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

§.5 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 

§.6 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

Föredragande: Mikael Johansson, Pontus Ljungblad   (Bilaga 1) 

Läggs till handlingarna. 

§.7 Proposition: Befattningsbeskrivning förenings- och styrelseordförande 

Föredragande: Johan Nyman       (Bilaga 2) 

Föreslaget tillägg: 

Ordförande innehar ordinarie roll som arbetsmiljöombud vid Stockholm 

Business School, och kan delegera till och/eller dela denna roll med en eller flera 

personer som har utsetts av Utbildningsutskottet. 



 
 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 

§.8 Proposition: Befattningsbeskrivning förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig    (Bilaga 3) 

Föredragande: Sara Lyngdorf Franzén 

Föreslaget tillägg: 

Förste vice ordförande och utbildningsansvarig innehar ordinarie roll som 

jämställdhetsombud vid Stockholm Business School, och kan delegera till 

och/eller dela denna roll med en eller flera personer som har utsetts av 

Utbildningsutskottet. 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 

§.9 Proposition: Befattningsbeskrivning andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation  (Bilaga 4) 

Föredragande: Maria Lybeck 

Föreslaget tillägg: 



 
 

Andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation ansvarar för att 

Föreningen Ekonomernas evenemang och möten, som är öppna för föreningens 

medlemmar samt upplagda av föreningens utskott i internkalendern, är 

upplagda och synliga på hemsidan. 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 

§.10 Proposition: Titeländring styrelseledamot med ansvar för 

näringslivskontakter       (Bilaga 5) 

Föredragande: Ludvig Ageby Svensson   

Föreslagen formulering: 

Karriärsansvarig 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 Beslut 

att  föreningsmötet ej godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

  

§.11 Proposition: Befattningsbeskrivning styrelseledamot med ansvar för 

näringslivskontakter.       (Bilaga 6) 



 
 

Föredragande: Ludvig Ageby Svensson 

 

Föreslagen formulering: 

Näringslivsansvarig är främsta kontaktperson i styrelsen för 

Näringslivsutskottet och Börsrummet. Näringslivsansvarig ansvarar för 

Näringslivsutskottets och Börsrummets strategiska planering i samförstånd 

med dess respektive ordförande och vice ordförande. 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.12 Proposition: Styrdokument för Jubileumsfond   (Bilaga 7) 

Föredragande: Mikael Johansson, Pontus Ljungblad 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen formulering 

av styrdokumentet. 

 Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen formulering 

av styrdokumentet. 

 

§.13 Proposition: Stadgeändring § 1      (Bilaga 8) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering: 

§ 1 Föreningens namn är Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, 

även kallad F.E.ST. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets 

engelska definition är The Business Association at Stockholm University. 

 

Styrelsen yrkar 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.14 Motion: Stadgeändring § 9       (Bilaga 9) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering: 

§ 9 Seniormedlemskap tilldelas förtroendevald som slutfört sin tjänst. 

 

Föreslagen ny formulering: 

§ 9 Seniormedlemskap tilldelas förtroendevald som slutfört sin mandatperiod. 

 

Vi yrkar 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna ändringar 

med gjorda ändringar. 

Beslut 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna ändringar 

med gjorda ändringar. 



 
 

 

§.15 Motion: Stadgeändring § 18       (Bilaga 10) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering:  

§ 18 Vid omröstningen på föreningsmöte gäller: 

- Enkel majoritet om annat ej stadgas. 

- Vid lika röstetal den mening som sittande ordförande biträder, utom vid 

personval. 

- Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras 

mellan de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. De kandidater som 

ej berörs av detta erhåller därmed rätten att delta i den nya omröstningen. I 

händelse av lika röstetal efter den nya omröstningen avgör lotten. 

- Sluten omröstning tillämpas endast vid personval, då så begärs av minst en 

person. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

Föreningsmötet fann motionen omedelbart justerad. 

 

§.16 Motion: Stadgeändring § 21      (Bilaga 11) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering:  

§ 21 Vid verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall följande 

punkter finnas upptagna på föredragningslistan: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

4. Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

5. Fastställande av föredragningslistan. 

6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

7. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

8. Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår. 

9. Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår. 

10. Sakrevisionsberättelse. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

12. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

13. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 

14. Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

15. Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

16. Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

17. Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

18. Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för 

innevarandemandatperiod. 

19. Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

20. Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

21. Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

22. Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

23 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 



 
 

24. Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för innevarande 

mandatperiod. 

 

36. Val av talman. 

37. Övriga frågor. 

38. Mötets avslutande. 

 

Vid verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte skall följande punkter 

finnas upptagna på föredragningslistan: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

4. Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

5. Fastställande av föredragningslistan. 

6. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

7. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod 

8. Förslag till IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

9. Förslag till Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

10. Förslag till Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

11. Förslag till Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

12. Förslag till Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

13. Förslag till Internationella utskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

14. Förslag till Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

15. Förslag till Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

16. Förslag till Idrottsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

17. Förslag till Spexets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 



 
 

18. Förslag till SALDOs verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 

19. Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande 

verksamhetsår. 

20. Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår. 

21. Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår. 

22. Val av förenings- och styrelseordförande. 

23. Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och 

utbildningsansvarig. 

24. Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern 

kommunikation. 

25. Val av skattmästare. 

26. Val av vice skattmästare. 

27. Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter. 

28. Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. 

29. Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter. 

30. Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning. 

31. Val av styrelseledamot med ansvar för IT. 

32. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

33. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

34. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

35. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

36. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

37. Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

38. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

39. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

40. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 



 
 

41. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

42. Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 

43. Val av Inspector. 

44. Val av Öfvermarskalk. 

45. Val av valberedningens ordförande. 

46. Val av valberedningens ledamöter. 

47. Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 

48. Val av sakrevisor. 

49. Övriga frågor. 

50. Mötets avslutande. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.17 Motion: Stadgeändring § 21                (Bilaga 12) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering:  

§ 21 Vid verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall följande 

punkter finnas upptagna på föredragningslistan: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

4. Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

5. Fastställande av föredragningslistan. 

6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

7. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

8. Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår. 

9. Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår. 

10. Sakrevisionsberättelse. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

12. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

13. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 

14. Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

15. Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

16. Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

17. Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

18. Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

19. Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

20. Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande. 

mandatperiod. 

21. Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande. 

mandatperiod. 

22. Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för nästkommande. 

mandatperiod. 

23. Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 



 
 

24. Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

25. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

26. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

27. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

28. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

29. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

30. Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

31. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

32. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

33. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

34. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

35. Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 

36. Val av talman. 

37. Övriga frågor. 

38. Mötets avslutande. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.18 Motion: Stadgetillägg - ny § 22      (Bilaga 13) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslaget stadgetillägg § 22:  

 

§22 Vid verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte skall följande 

punkter finnas upptagna på föredragningslistan: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

4. Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

5. Fastställande av föredragningslistan. 

6. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

7. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod 

8. Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

9. Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

10. Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

11. Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

12. Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

13. Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod. 

14. Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

15. Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

16. Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

17. Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

18. Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

19. Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande 

verksamhetsår. 



 
 

20. Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår. 

21. Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår. 

22. Val av förenings- och styrelseordförande. 

23. Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och 

utbildningsansvarig. 

24. Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern 

kommunikation. 

25. Val av skattmästare. 

26. Val av vice skattmästare. 

27. Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter. 

28. Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. 

29. Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter. 

30. Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning. 

31. Val av styrelseledamot med ansvar för IT. 

32. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

33. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

34. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

35. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

36. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

37. Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

38. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

39. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

40. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

41. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

42. Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 

43. Val av Inspector. 



 
 

44. Val av Öfvermarskalk. 

45. Val av valberedningens ordförande. 

46. Val av valberedningens ledamöter. 

47. Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 

48. Val av sakrevisor. 

49. Övriga frågor. 

50. Mötets avslutande. 

Efterföljande paragrafer ändras därefter. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.19 Motion: Stadgeändring § 26      (Bilaga 14) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering: 

Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande och 

utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern 

kommunikation, skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för 

marknadsföring, ledamot med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med 

ansvar för internationella kontakter, ledamot med ansvar för förvaltning samt 

ledamot med ansvar för IT. § 26 stipulerar samtliga styrelseledamöters titlar. 

Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga 

ordinarie medlemmar. Mandatperioden löper under hela verksamhetsåret 

enligt § 4. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen mer än två 

mandatperioder i följd. 

 

Ny föreslagen formulering: 

Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande och 

utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern 

kommunikation, skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för 

marknadsföring, ledamot med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med 

ansvar för internationella kontakter, ledamot med ansvar för förvaltning samt 



 
 

ledamot med ansvar för IT. Denna paragraf stipulerar samtliga 

styrelseledamöters titlar. Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar 

till styrelsen är samtliga ordinarie medlemmar. Mandatperioden löper under 

hela verksamhetsåret enligt § 4. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen 

mer än två mandatperioder i följd. 

 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna formulering 

med gjorda ändringar. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna formulering 

med gjorda ändringar. 

 

§.20 Motion: Stadgeändring § 31      (Bilaga 15) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering:  

§ 31 Utöver vad som i övrigt avses i dessa stadgar åligger det styrelsen: 

- Att ansvara för Föreningen Ekonomernas långsiktiga verksamhet inför 

föreningsmötet. 

- Att verkställa föreningsmötets beslut. 

- Att bereda ärenden inför föreningsmötet. 

- Att inrätta samt avveckla mästerier, projekt eller motsvarande samt 

tilldela dessa en ansvarig medlem. 

- Att besluta i frågor av policykaraktär. 

- Att med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga till 

verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte årsberättelse vilken skall 

vara undertecknad av ledamöterna i den sittande styrelsen. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.21 Motion: Stadgeändring § 33      (Bilaga 16) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering:  

§ 33 Om styrelseledamot, revisor, valberedningsledamot, 

valberedningsordförande eller utskottsordförande avgår under 

mandatperioden kan styrelsen i väntan på föreningsmötes beslut bevilja 

styrelseledamots, revisors, valberedningsledamots, valberedningsordförandes 

eller utskottsordförandes entledigande samt, med omedelbar verkan, i dennes 

ställe interimistiskt utse annan. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.22 Motion: Stadgeändring § 38      (Bilaga 17) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering:  

§ 38 Samtliga utskottsordföranden förutom SALDOs utskottsordförande 

godkänns av ordinarie föreningsmöte. SALDOs utskottsordförande väljs av 

ordinarie föreningsmöte.  

Valbar till utskottens ordförande är samtliga ordinarie medlemmar i 

Föreningen Ekonomerna förutom utbildningsutskottet som är öppet för 

samtliga studenter vid Stockholm Business School.  

 

Mandatperioden löper helårsvis enligt Föreningen Ekonomernas 

verksamhetsår. Vid särskilda omständigheter kan mandatperioden beviljas 

löpa halvårsvis. I ett sådant fall löper verksamhetsårets första mandatperioder 

fr.o.m. 1:a juli t.o.m. 31:a december. Verksamhetsårets andra mandatperiod 

löper fr.o.m. 1:a januari t.o.m. 30:e juni. 

Medlem kan ej inneha ordförandepost i samma utskott eller mästeri mer än 

två ordinarie mandatperioder. 



 
 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.23 Motion: Stadgetillägg - ny § 39      (Bilaga 18) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslaget tillägg:  

§ 39 Utskottens ordförande väljs enligt följande: 

 

1. Sittande utskottsordförande utlyser val av ny utskottsordförande. 

2. Kandidater anmäler sitt intresse genom att ansöka för posten till sittande 

utskottsordförande. 

3. Kandidaternas namn publiceras på föredragningslistan till valmötet 

(kandidater kan även söka på plats). 

4. Kandidaterna får presentera sig på mötet utan att övriga kandidater är i 

rummet.  

5. Utskottet har en diskussion om kandidaterna när alla har presenterat sig 

utan kandidaternas närvaro. 

6. Vid omröstningen gäller: 

- Enkel majoritet om annat ej stadgas. 

- Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras 

mellan de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. De 

kandidater som ej berörs av detta erhåller därmed rätten att delta i den 

nya omröstningen. I händelse av lika röstetal efter den nya 

omröstningen avgör lotten. 

- Sluten omröstning tillämpas endast vid personval, då så begärs av 

minst en person. 



 
 

 

Efterföljande paragrafer ändras därefter.  

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna tillägg. 

 

§.24 Motion: Stadgeändring § 44      (Bilaga 19) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering:  

§ 44 Skulle ett mästeris verksamhet inte uppfylla § 41 och § 42 kan styrelsen 

avveckla mästeriet. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.25 Motion: Stadgeändring § 53      (Bilaga 20) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

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. 



 
 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.26 Motion: Stadgeändring § 60      (Bilaga 21) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 

Föreslagen formulering:  

§ 60 För sakrevisor finns en befattningsbeskrivning som stadgar de 

grundläggande ansvarsområden och uppgifter som innehavaren av posten 

skall uppfylla. 

 

Befattningsbeskrivningen antas vid verksamhetsårets andra ordinarie 

föreningsmöte och gäller sedan för ett år framåt. Befattningsbeskrivningen 

skall finnas att tillgå i anslutning till stadga. I det fall reglerande dokument 

motsäger stadgan gäller alltid stadgans påbud. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.27 Motion: Stadgeändring § 62      (Bilaga 22) 

Föredragande: Johan Nyman, Maria Lybeck 



 
 

Föreslagen formulering:  

§ 62 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte 

med ¾ majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 62 och § 64 fattas av 

två efter varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller extra) med minst 

en månads mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna. 

 

Vi yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

§.28 Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare    (Bilaga 23) 

Föredragande: Mikael Johansson 

Föreslaget tillägg:  

Skattmästare ansvarar för att vid minst två tillfällen under verksamhetsåret 

inventera spritförrådet. Inventering kan delegeras till Öfverspritis eller dess 

ställföreträdare. 

 

Ny föreslaget tillägg:  

Skattmästare ansvarar för att vid minst två tillfällen jämnt fördelade under 

verksamhetsåret inventera spritförrådet. Inventering kan delegeras till 

Öfverspritis eller dess ställföreträdare. 

 

Jag yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering med gjorda ändringar. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering med gjorda ändringar. 

 

§.29 Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare    (Bilaga 24) 

Föredragande: Mikael Johansson   



 
 

Föreslagen formulering: 

Skattmästare skall tillsammans med vice skattmästare sammanställa bokslut 

per den 30 juni. I samband med detta görs även en inventering av lager och 

inventarier samt en deklaration. Inventering av spritförrådet kan delegeras till 

Öfverspritis eller dess ställföreträdare. 

 

Jag yrkar 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

Beslut 

att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagna 

formulering. 

 

Föreningsmötet pausades kl. 13:47. 

Föreningsmötet återupptogs kl. 14:00. 

 

§.30 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod        (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.31 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 25) 

I verksamhetsplanen finns en beskrivning gällande varför förra ordförande 

avgick från sin position. Detta skall inte finnas med och föreslås strykas ur 

verksamhetsplanen.  

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period med 

gjorda ändringar. 

§.32 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 



 
 

§.33 Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod.       (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.34 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 25) 

I verksamhetsplanen finns paragrafer där styrelsemedlems ansvar regleras, 

dessa skall inte finnas med och föreslås strykas ur verksamhetsplanen. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period med 

gjorda ändringar. 

§.35 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.36 Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod.       (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.37 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.38 Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.39 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 25) 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period. 

§.40 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 



 
 

Lämnas obehandlad. 

§.41 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande 

mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 

§.42 Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande 

verksamhetsår.         (Bilaga 26) 

Föreningsmötet fastställde styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande 

verksamhetsår. 

§.43 Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår.         (Bilaga 26) 

Föreningsmötet fastställde valberedningens befattningsbeskrivning för 

kommande verksamhetsår. 

§.44 Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår.         (Bilaga 26) 

Föreningsmötet fastställde sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande 

verksamhetsår. 

Föreningsmötet pausades 14:28. 

Föreningsmötet återupptogs 14:35. 

§.45 Val av förenings- och styrelseordförande.     (Bilaga 27) 

Till handlingarna läggs att Ebba Heselius och Karolina Thyman har dragit 

tillbaka sina kandidaturer till posten som förenings- och styrelseordförande. 

 

Andreas Wassenius – redogörelse för sig via Skype.  

Utfrågning av kandidat.  

Kandidat lämnande rummet.  



 
 

 

Carina Arnesson – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Sanaz Charbaf – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Monika Lionaite – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Erica Plahn – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  

Valberedningen rekommenderar att Carina Arnesson eller Erica Plahn väljs till 

förenings- och styrelseordförande.  

Utfrågning av valberedningen.  

 

Allmän diskussion.  

 

Yrkande  



 
 

att  föreningsmötet väljer Carina Arnesson som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017. 

att  föreningsmötet väljer Erica Plahn som förenings- och styrelseordförande 

för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Carina Arnesson som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017. 

 

Till handlingarna läggs att Sara Lyngdorf Franzén via kandidatförteckning på 

plats nominerar Sanaz Charbaf till posten som vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig. Denne accepterar nomineringen. 

Till handlingarna läggs att Didrik Helsing via kandidatförteckning på plats 

nominerar Axel Strömberg till posten som styrelseledamot med IT-ansvar. 

Denne accepterar nomineringen. 

 

Föreningsmötet pausades 17:24. 

Föreningsmötet återupptogs 17:37. 

 

§.46 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och  

utbildningsansvarig.       (Bilaga 27) 

Till handlingarna läggs att Annika Saari, Amanda Skyman and Mikael 

Johansson via kandidatförteckning på plats nominerar Andreas Wassenius till 

posten som vice förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig. 

Denne accepterar nomineringen. 



 
 

Till handlingarna läggs att Christoffer Hintze och Johan Hedlund via 

kandidatförteckning på plats nominerar Erica Plahn till posten som 

styrelsemedlem med ansvar för näringslivkontakter. Denne accepterar 

nomineringen. 

Till handlingarna läggs att Monika Lionaite via kandidatförteckning på plats 

nominerar sig själv till posten som vice förenings- och styrelseordförande och  

utbildningsansvarig.  

 

Monika Lionaite – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Simone Karlsson – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Andreas Wassenius – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Sanaz Charbaf – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  



 
 

Valberedningen rekommenderar att Simone Karlsson väljs till förste vice 

förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig.  

Utfrågning av valberedningen.  

 

Allmän diskussion.  

 

Yrkande  

att  föreningsmötet väljer Simone Karlsson som förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Andreas Wassenius som förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

 

§.47 Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för  

intern kommunikation.        (Bilaga 27) 

Freddy Ekroth – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  

Valberedningen rekommenderar att Freddy Ekroth väljs till andre vice 

förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation.  

Utfrågning av valberedningen.  

 



 
 

Allmän diskussion.  

 

Yrkande  

att  föreningsmötet väljer Freddy Ekroth som andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Freddy Ekroth som andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

 

§.48 Val av skattmästare.        (Bilaga 27) 

Till handlingarna läggs att Oskar Eriksson via kandidatförteckning på plats 

nominerar Johan Hedlund till posten som skattmästare. Denne avböjer 

nomineringen. 

Till handlingarna läggs att Ebba Heselius via kandidatförteckning på plats 

nominerar Simone Karlsson till posten som styrelseledamot med ansvar för 

näringslivskontakter. Denne accepterar nomineringen. 

 

Douglas Forsling – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 



 
 

Martin Holdo – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  

Valberedningen rekommenderar att Douglas Forsling väljs till skattmästare. 

Utfrågning av valberedningen.  

 

Allmän diskussion.  

Streck i debatten begärd. 

 

Yrkande  

att  föreningsmötet väljer Douglas Forsling som skattmästare för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Douglas Forsling som skattmästare för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

 

 Föreningsmötet pausades 20:28. 

 Föreningsmötet återupptogs 20:40. 

§.49 Val av vice skattmästare.        (Bilaga 27) 

Till handlingarna läggs att Douglas Forsling via kandidatförteckning på plats 

nominerar Martin Holdo till posten som vice skattmästare. Denne accepterar 

nomineringen.  

 



 
 

Martin Holdo – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Henrik Nordlander – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  

Valberedningen rekommenderar att Henrik Nordlander väljs till vice 

skattmästare. 

Utfrågning av valberedningen.  

 

Allmän diskussion.  

 

Yrkande  

att  föreningsmötet väljer Henrik Nordlander som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Henrik Nordlander som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017. 

 

§.50 Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter.  (Bilaga 27) 



 
 

Simone Karlsson – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Erica Plahn – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Allmän diskussion.  

 

Valberedningen rekommenderar att posten vakanssatts då ingen kandidatur 

uppkommit till rekryteringsprocessen innan föreningsmötet. 

 

Yrkande  

att  föreningsmötet vakantsätter posten som styrelseledamot med ansvar för 

näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017.  

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Erica Plahn till posten som styrelseledamot med 

ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017. 

 

§.51 Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring.   (Bilaga 27) 



 
 

Till handlingarna läggs att Melker Matsson och Johan Hedlund via 

kandidatförteckning på plats nominerar Martin Holdo till posten som 

styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. Denne fanns ej på plats för att 

acceptera nomineringen. 

 

Yrkande  

att  föreningsmötet vakantsätter posten som styrelseledamot med ansvar för 

marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2016/2017.  

Beslut 

att  föreningsmötet vakantsätter posten som styrelseledamot med ansvar för 

marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2016/2017.  

 

§.52 Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter. (Bilaga 27) 

Till handlingarna läggs att Linda Saarinen har dragit tillbaka sin ansökan. 

 

Pablo Chirosa – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterar sin bild av situationen.  

Valberedningen rekommenderar att Pablo Chirosa väljs till styrelseledamot 

med ansvar för internationella kontakter. 

Utfrågning av valberedningen.  

 

Allmän diskussion.  



 
 

 

Yrkande  

att  föreningsmötet väljer Pablo Chirosa som styrelseledamot med ansvar för 

internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017. 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Pablo Chirosa som styrelseledamot med ansvar för 

internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2016/2017. 

 

§.53 Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.    (Bilaga 27) 

Lämnas obehandlad. 

§.54 Val av styrelseledamot med ansvar för IT.     (Bilaga 27) 

Axel Strömberg – redogörelse för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Allmän diskussion.  

 

Valberedningen rekommenderar att posten vakanssatts då ingen kandidatur 

uppkommit till rekryteringsprocessen innan föreningsmötet. 

 

Yrkande  

att  föreningsmötet vakantsätter posten som styrelseledamot med ansvar för 

IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2016/2017.  

 



 
 

Beslut  

att  föreningsmötet väljer Axel Strömberg till posten som styrelseledamot 

med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2016/2017. 

 

§.55 Godkännande av IT-utskottets ordförande för innevarande och 

nästkommande mandatperiod.      (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Mats Larsson och Melker Matsson godkänns som IT-utskottets 

ordförande för innevarande respektive nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

§.56 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.         (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Ebba Hallman godkänns som Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.57 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för innevarande och 

nästkommande mandatperiod.      (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Annika Saari och Andrew Gomes godkänns som 

Marknadsföringsutskottets ordförande för innevarande respektive 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 



 
 

 

§.58 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Jasmin Elmi godkänns som Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.59 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande  

mandatperiod.        (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Gabriella Gardefjord godkänns som Börsrummets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.60 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 28) 

Yrkande  

att  Sana Kfoury godkänns som Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.61 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 28) 



 
 

Yrkande 

att  Alexander Radig godkänns som Programutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.62 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 28) 

Yrkande 

att  Ellinor Beckman godkänns som Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.63 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.        (Bilaga 28) 

Yrkande 

att  Per Magnusson godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.64 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 

 

§.65 Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 

Lämnas obehandlad. 



 
 

 

§.66 Val av Inspector. 

Lämnas obehandlad. 

 

§.67 Val av Öfvermarskalk. 

Yrkande 

att  Leo Scherwin godkänns som Öfvermarskalk för nästkommande 

mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.68 Val av valberedningens ordförande. 

Till handlingarna läggs att Madeleine Dahlstein via kandidatförteckning på 

plats nominerar Sanaz Charbaf till rollen som valberedningens ordförande. 

Denne accepterar nomineringen. 

Yrkande 

att  Sanaz Charbaf godkänns som valberedningens ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.69 Val av valberedningens ledamöter. 

Till handlingarna läggs att Maria Lybeck via kandidatförteckning på plats 

nominerar Sara Lyngdorf Franzén och Madelaine Zetterström till rollen som 

valberedningens ledamöter. Dessa accepterar nomineringen. 

Yrkande 



 
 

att  Sara Lyngdorf Franzén och Madelaine Zetterström godkänns som 

valberedningens ledamöter för nästkommande mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.70 Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 

Yrkande 

att  Bo Holmström godkänns som räkenskapsrevisor för nästkommande 

mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.71 Val av sakrevisor. 

Till handlingarna läggs att valberedningen via kandidatförteckning på plats 

nominerar Maria Lybeck till rollen som sakrevisor. Denne accepterar 

nomineringen. 

Yrkande 

att  Maria Lybeck godkänns som sakrevisor för nästkommande 

mandatperiod.  

Beslut  bifalles 

 

§.72 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

§.73 Mötets avslutande. 

Föreningsmötet avslutades 23:02. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

___________________________ 

David Dufweke 

 

 

 

Justerare      Justerare 

 

___________________________   __________________________ 

Madelaine Zetterström    Olle Green 


