
  

 1 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA  
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #1 
Måndag 3/10 2016 
Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket 
Kl. 17.00 – 21.00 
 
 
§.1  Mötets öppnande. 
 Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27. 
 
§.2  Val av sekreterare. 
 Karolina Thyman valdes till sekreterare. 
  
§.3  Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 Freddy Ekroth och Ebba Hallman valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
§.4  Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
 Föreningsmötet finner att föreningsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 
§.5  Fastställande av föredragningslistan. 
 Ordförande yrkar på följande ändringar: 
 
 - §.25 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för 

nästkommande mandatperiod ändras till §.25 Fastställande av IT-utskottets 
verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.26 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.26 Fastställande av 
Utbildningsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.27  Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan 
för nästkommande mandatperiod ändras till §.27 Fastställande av 
Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod.
  



 

- §.28  Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.28  Fastställande av 
Näringslivsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.29  Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.29  Fastställande av Börsrummets 
verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.30  Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.30  Fastställande av 
Internationella utskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.31  Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.31  Fastställande av 
Programutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.32  Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.32  Fastställande av 
Eventutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.33  Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för 
nästkommande mandatperiod ändras till §.33  Fastställande av 
Idrottsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.34  Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  
nästkommande mandatperiod ändras till §.34  Fastställande av Spexets 
verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 
- §.35 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för  
nästkommande mandatperiod ändras till §.35 Fastställande av SALDOs 
verksamhetsplan för innevarande mandatperiod. 

 
 Föredragningslistan godkänns av föreningsmötet med föreslagna ändringar. 
 
§.6 Val av talman 
  
Yrkande: 
 
att  Föreningsmötet godkänner att Jakob Stuart väljs till talman. 

 
Beslut : enhälligt bifall. 
 
§.7 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. (Bilaga 1) 
 Bordläggs till nästa föreningsmöte. 
  



 

 
§.8  Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 1) 
 Bordläggs till nästa föreningsmöte. 
 
§.9  Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 1) 

verksamhetsår.  
Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 
§.10  Fastställande av balansräkning för föregående   (Bilaga 1) 

verksamhetsår.  
Bordläggs till nästa föreningsmöte. 

 
§.11  Sakrevisionsberättelse. 

Bordläggs till nästa föreningsmöte. 
 
§.12  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Sakrevisor Jenny Holmgren yrkar på att bordlägga beslut om ansvarsfrihet 
till nästa föreningsmöte. 
 

Yrkande: 
 
att  föreningsmötet bordlägger beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
  2015/2016 till nästkommande föreningsmöte och ålägger dem att  
  då presentera en årsredovisning med signaturer från styrelse  
  samt revisor. 

 
Beslut:  enhälligt bifall. 
 
§.13 Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot (Bilaga 2) 

med ansvar för Marknadsföring. 
Föredragande: Carina Arnesson 
 

Yrkande: 
 
att  godkänna interimistiskt val av styrelseledamot med ansvar för  
  Marknadsföring, Alexandra Kaktus, för resterande del av  
  verksamhetsåret 2016/2017. 

 



 

Beslut:  enhälligt bifall 
 
§.14 Proposition: Kårstatus.      (Bilaga 3) 
 Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Yrkande: 
 
att  Föreningsmötet godkänner propositionen enligt föreslagen  
  ändring. Meningen ”Föreningsmötet godkänner propositionen  
  att ge styrelsen tillåtelse att arbeta mot kårstatusansökan  
  verksamhetsåret 2018/2019” ändras till ”Föreningsmötet  
  godkänner propositionen att ge styrelsen tillåtelse att arbeta för  
  kårstatusansökan verksamhetsåret 2018/2019”, med  
  tilläggsyrkandet att beslut om kårstatusansökan tas under  
  föreningsmöte. 

 
Beslut: enhälligt bifall. 

 
 
Mötet ajournerades kl. 18.25 
Mötet återupptogs kl. 18.41 

 
 
§.15 Proposition: Stadgeändring §. 2.     (Bilaga 4) 
 Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Yrkande: 
 
att  föreningsmötet godkänner formulering av stadgeändring enligt 

nedan. 
”§ 2 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet är en  
religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter  
vid Stockholms universitet och har till huvudsakliga ändamål: 
- Att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och  
förutsättningarna för ekonomistuderande vid Stockholms Universitet. 
Utöver det är Föreningen Ekonomernas syfte också: 
- Att främja ett gott kamratskap och en meningsfull tillvaro vid 

  sidan av studierna. 



 

- Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och  
institutioner, universitet, näringsliv och offentlig förvaltning å  
andra sidan.” 

 
Beslut: bifalles. 
 
Frida Wandborg yrkar på följande ändringar: 
 
att   Stockholms Universitet ändras till Stockholm Business School. 
  
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner ändring av propositionen om 

stadgeändring enligt nedan. 
”§ 2 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är en religiöst 
och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid 
Stockholms universitet och har till huvudsakliga ändamål: 
- Att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för ekonomistuderande vid Stockholm Business 
School. 
Utöver det är Föreningen Ekonomernas syfte också: 
- Att främja ett gott kamratskap och en meningsfull tillvaro vid sidan 
av studierna. 
- Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och 
institutioner, universitet, näringsliv och offentlig förvaltning å andra 
sidan.” 

 
Beslut  enhälligt bifall



 

 

§.16 Proposition: Stadgetillägg §. 6.     (Bilaga 5) 
 Föredragande: Pablo Chirosa 
  

§. 6  Föreningen Ekonomernas officiella språk är engelska, på vilket 
den interna kommunikationen företrädesvis sker. Om alla inblandade 
parter i kommunikationen är svensktalande kan istället svenska 
användas. Kommunikation med externa parter görs på det språk som 
finnes lämpligt. Vid oenighet angående tolkning gäller alltid den 
svenska versionen av Föreningen Ekonomernas dokument. 

 
Yrkande 
 
att   föreningsmötet godkänner propositionen om föreslaget  

 stadgetillägg enligt ovan. 
 
Tilläggsyrkande §. 6. 
§. 6 Föreningen Ekonomernas arbetsspråk är engelska, på vilket den 
interna kommunikationen företrädesvis sker. Om alla inblandade 
parter i kommunikationen talar samma språk som är annat än engelska 
kan detta språk användas. Kommunikation med externa parter görs på 
det språk som finnes lämpligt. Vid oenighet angående tolkning gäller 
alltid den svenska versionen av Föreningen Ekonomernas dokument. 
Efterföljande paragrafer justeras därefter. 

 
Yrkande 
 
att   föreningsmötet godkänner propositionen om föreslaget  
  stadgetillägg enligt föreslagna ändringar. 
  
Beslut  bifalles. 
 
§.17 Proposition: Ytterligare arvoderad styrelseledamot.  (Bilaga 6) 

Föredragande: Carina Arnesson 
 
Freddy Ekroth justeras ut från mötet kl. 20.06 
 

Yrkande 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen att Andre Vice 

Ordförande ska få möjligheten till arvodering för resterande del 
av verksamhetsåret 2016/2017 (åtta månader), med samma 
villkor som för Ordförande och Vice Ordförande. 

 



 

 

Beslut  enhälligt bifall. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner propositionen att Andre Vice 

Ordförande ska inför verksamhetsåret 2017/2018, få möjligheten 
till arvodering med samma villkor som för Ordförande och Vice 
Ordförande.  

 
Beslut  enhälligt bifall. 

 
Freddy Ekroth justerades in i mötet kl. 20.08 

 
 
§.18 Godkännande av interimistiskt vald ordförande för   (Bilaga 7)
 valberedningen 
 Föredragande: Carina Arnesson 
 
Yrkande 
 
att godkänna intermistiskt val av ordförande för valberedningen, 

Madelaine Zetterström, för resterande del av verksamhetsåret 
2016/2017. 

 
Beslut  enhälligt bifall 
 
§.19 Val av valberedningens ledamot  

Till handlingarna läggs att Stephanie Matti nominerades via 
kandidatförteckning på plats av Maria Lybeck och Madelaine 
Zetterström. Denne tackade ja (fast vi frågade inte?). Annika Saari 
nominerades via kandidatförteckning på plats av Freddy Ekroth. 
Denne tackade ja. 

 
Annika Saari lämnar rummet. 

 
Stephanie Matti- redogörelse för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnar rummet. 

 
Annika Saari- redogörelse för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnar rummet. 

 



 

 

 Carina Arnesson yrkar på stängd röstning. 
 

Mötet ajourneras kl. 20.30. 
Mötet återupptas kl. 20.35. 

 
Yrkande 
 
att föreningsmötet godkänner Stephanie Matti som ledamot i 

valberedningen för resterande del av verksamhetsåret 
2016/2017. 

 
Beslut   Stephanie Matti väljs till ledamot i valberedningen. 
 
 
§.20 Val av Öfvermarskalk 

Till handlingarna läggs att Frida Wandborg nominerar Antonia Cruz  
Olsson som öfvermarskalk.  

 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Antonia Cruz Olsson som 

Öfvermarskalk. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
 
§.21  Rapportering av Föreningens ekonomiska situation. 
 Föredragande: Douglas Forsling och Henrik Nordlander 
  

Föredragare redogör för Föreningens ekonomiska situation. 
 
§.22 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. (Bilaga 8) 
 Föredragande: Douglas Forsling och Henrik Nordlander 
 

Mötet ajourneras 21.43 
Mötet återupptas 21.57 

 
Föreningsmötet fastställer budgeten för innevarande verksamhetsår 
med följande ändring: 

 
• Minska konto 5010 Lokalhyra VT med 50.000 kr. 
• Lägg till flik för Spring Ball med resultat -50.000 kr hänförligt till 

lokalhyra. 



 

 

 
§.23 Motion: Utökat kapital till Asset Management Group (Bilaga 9) 
 Föredragande: Oscar Jonjons och Victor Persson 
 
 Nuvarande formulering:  

AMG’s nuvarande riktlinjer och regelverk- Kapitel 3, §. 11 “portföljen 
skall under en inledande period förvalta 20 000 SEK”.   

 
Föreslagen formulering:  
Kapitel 3, §. 11: ”Portföljen skall under en inledande period förvalta 
100 000 SEK.” 
 
Tilläggsyrkande: 
AMG’s riktlinjer formuleras enligt följande. Kapitel 3, §. 11: ”Portföljen 
skall under en inledande period förvalta 100 000 SEK och utvärderas 
samt revideras årligen på föreningsmöte” 
 

Förslag 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen enligt föreslagna 

ändringar. 
 

Beslut  enhälligt bifall. 
 
 
§.24 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet     (Bilaga 10) 

Föredragande: Alexandra Kaktus 
 
 Anses behandlad. 
 
§.25 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för   (Bilaga 11) 

nästkommande mandatperiod. 
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.26 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 11) 

för nästkommande mandatperiod.  
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod.   

 
§.27  Fastställande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 11) 

verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.  



 

 

Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod med följande ändringar: 
 

• Ändra beteckning av vårtermin från VT till SS. 
• Ändra beteckningen av hösttermin från HT till FS.  

 
§.28  Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan (Bilaga 11) 
  för nästkommande mandatperiod.    

Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.29  Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för   (Bilaga 11) 

nästkommande mandatperiod. 
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.30  Fastställande av Internationella utskottets   (Bilaga 11) 
verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.  
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod.  

 
§.31  Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för   (Bilaga 11) 

nästkommande mandatperiod.  
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
   

§.32  Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för (Bilaga 11) 
nästkommande mandatperiod.  
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod.  
  

§.33  Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för (Bilaga 11) 
nästkommande mandatperiod.  
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.34  Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  
nästkommande mandatperiod. 
Lämnas obehandlat. 

 
§.35 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för  

nästkommande mandatperiod. 
 Lämnas obehandlat. 



 

 

 
§.36 Val av talman. 

 
Förslag 
 
att Kristian Kull väljs till talman för Föreningen Ekonomerna vid 

Stockholms Universitet. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.37 Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor behandlas. 
 
§.38 Mötets avslutande. 
 Jakob Stuart förklarar mötet avslutat 22.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretary  
 
 
__________________________  
 
 
Karolina Thyman 
 
 
 
 
Adjuster      Adjuster 
 
 
 ___________________________    ___________________________  
 
 
Freddy Ekroth     Ebba Hallman 


