
FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Ordinarie Föreningsmöte #2 
Söndag 9/4 2017 
Wallenbergssalen, hus 3 – Kräftriket 
Kl.12.00 –	18.00	
 
§.1 Mötets öppnande. 
Carina Arnesson förklarade mötet öppnat 12.21. 

 
§.2 Val av sekreterare. 
Karolina Thyman valdes till sekreterare. 
 
§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Christian Cederlind Tovar och Erica Plahn valdes till justerare tillika rösträknare. 
 
§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§.5 Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: 

• Val av talman lades till som §.6 
• §.52 flyttades till §.7. 

 
Efterföljande punkter ändrades enligt ny ordning.  
 
§.6 Val av talman 
Pablo Chirosa valdes till talman. 
 
§.7 Val av Öfvermarskalk. 
Antonia Cruz Olson valdes till Öfvermarskalk.  
 
§.8 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 1) 
Läggs till handlingarna. 
 
§.9 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 2) 
Läggs till handlingarna. 
 
§.10 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår. (Bilaga 2) 
Föreningsmötet fastställer resultaträkningen som läggs till handlingarna. 



 
§.11 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår. (Bilaga 2) 
Föreningsmötet fastställde balansräkningen som läggs till handlingarna. 
 
§.12 Sakrevisionsberättelse. 
Läggs till handlingarna. 
 
§.13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
Sakrevisor Jenny Holmgren yrkar på ansvarsfrihet för föregående styrelse 15/16.  
 
Förslag 
 
att föreningsmötet beviljar föregående styrelse 15/16 ansvarsfrihet. 
 
Beslut: Enhälligt bifall. 
 
 
§.14 Informationspunkt: Flytt av föreningslokaler. 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth   (Bilaga 3) 
 
Carina Arnesson och Freddy Ekroth informerade om de nya lokaler i Kräftriket Hus 
3 som Föreningen kommer att flytta till. De nya lokalerna är 270 kvm (att jämföra 
med befintliga 160 kvm) En projektgrupp är tillsatt för att planera flytten som 
kommer ske under 3-4 juni. En utflyttningsfest kommer att hållas den 6 juni. 
 
§.15 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation.  (Bilaga 4) 
Föredragande: Douglas Forsling, Henrik Nordlander   
 
Läggs till handlingarna. 
 
§.16 Proposition: revidering av budget innevarande verksamhetsår. (Bilaga 5) 
Föredragande: Douglas Forsling, Henrik Nordlander   
 
Den förslagna reviderade budgeten innehåller ändringar gällande höstens resultat. 
Punkter med större förändringar är de följande: 
 
• högre matkostnader för Föreningen för att erbjuda mat på valpuben och under 
föreningsmöte #2, 
• ökad post för utbildning under fliken ledningsgrupp i syfte att skapa en mer 
produktiv dag med nya OMG och nya styrelsen under överlämningsdagen för OMG, 
• sänkt fakultetsbidrag i enlighet med det belopp vi vet att vi de facto kommer att få, 
• sänkt marknadsföringskostnad för verksamhetsåret till 45 000 kr från tidigare  
60 000 kr, 



• sänkt medlemskapsintäkterna, 
• ökat intäkterna från partners då den tidigare summan var lägre än vad som står i 
avtalen, 
• ökat posten kostnader för bevakning och larm med 20 000 kr på grund av en 
förväntat fakturerad brandlarmskostnad.  
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner proposition enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner proposition enligt ovan. 
 
 
Tillagd information: Oskar Jonjons redogjorde för Asset Management Groups 
ekonomiska situation. 
 
Mötet ajournerades kl.13.41. 
Mötet återupptogs kl.13.58. 
 
§.17 Motion: Befattningsbeskrivning andre vice förenings- och styrelseordförande 
med ansvar för intern kommunikation   (Bilaga 6) 
Föredragande: Freddy Ekroth     
 
Föreslaget tillägg: 
Andre Vice Ordförande med ansvar för intern kommunikation ansvarar för att 
ledningsgruppen är väl insatt i föreningens verksamhet. Detta genom att terminsvis 
se till att relevanta och meningsfulla intern – och överlämningsutbildningar 
anordnas. 
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet inte godkänner motionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Tilläggsyrkande 



Andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation ansvarar för att 
ledningsgruppen är väl insatt i föreningens verksamhet genom att terminsvis se till 
att relevanta och meningsfulla intern- och överlämningsutbildningar anordnas.  
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
 
§.18 Motion: Befattningsbeskrivning styrelseledamot med ansvar för 
internationella kontakter.    (Bilaga 7) 
Föredragande: Pablo Chirosa     
 
Föreslagen formulering: 
Internationellt ansvarig är den främsta kontaktperson i styrelsen för internationella 
utskottet samt välkomstprogrammet för mastersstudenter. Vidare ska internationellt 
ansvarig bistå andre vice ordförande i frågor av internationell karaktär som berör 
Fadderiet. 
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering 
 
Beslut  
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering 
 
Mötet ajournerades kl.15.13 
Mötet återupptogs kl.15.20. 
 
§.19 Proposition: Stadgeändring § 40   (Bilaga 8) 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth    
 
Föreslagen formulering: 
§ 40 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. 
 
Mandatperioderna för utskottsordförande och vice ordförande löper halvårsvis från 
1 januari och 1 juli. Vice utskottsordförande väljs inför ny mandatperiod av utskottet, 
och väljs automatiskt till utskottsordförande för efterföljande mandatperiod. 
Medlem kan ej inneha vice ordförandepost eller ordförandepost i samma utskott mer 
än fyra ordinarie mandatperioder. 
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningen inte godkänner propositionen enligt ovan. 
 
Tilläggsyrkande 
§ 40 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. 
 
Mandatperioderna för utskottsordförande och vice ordförande löper halvårsvis från 
1 januari till 1 juli. Vice utskottsordförande väljs inför ny mandatperiod av utskottet, 
och nomineras automatiskt till utskottsordförande för efterföljande mandatperiod.  
Medlem kan ej inneha vice ordförandepost eller ordförandepost i samma utskott mer 
än fyra ordinarie mandatperioder.  
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Tillagd information: Programutskottet önskar under nästkommande föreningsmöte 
sända in motion om att Programutskottet ska undantas från denna bestämmelse. 



 
§.20 Proposition: Stadgeändring § 41 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth   (Bilaga 9) 
 
Föreslagen formulering: 
§ 41 Utskottens vice ordförande väljs enligt följande: 
 
1. Sittande utskottsordförande utlyser val av ny vice utskottsordförande. 
2. Kandidater anmäler sitt intresse genom att ansöka för posten. 
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, utan kandidaternas närvaro, en diskussion om kandidaterna när dessa 
har presenterat sig. 
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 då så begärs av minst en person. 
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan. 
 
 
§.21 Motion: Stadgeändring § 41    (Bilaga 10) 
Föredragande: Henrik Nordlander 
 
Föreslagen formulering: 
§ 41 Utskottens vice ordförande väljs enligt följande: 
1. Sittande utskottsordförande utlyser val av ny vice utskottsordförande 
2. Kandidater anmäler sitt intresse genom att ansöka för posten. 
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, utan kandidaternas närvaro, en diskussion om kandidaterna när dessa 
har presenterat sig. 



6. Vid omröstningen gäller: 
- Relativ majoritet. 
- 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 då så begärs av minst en person. 
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
 
§.22 Proposition: Stadgeändring § 21   (Bilaga 11) 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth    
 
Föreslagen formulering: 
§ 21 Ordinarie föreningsmöte sammanträder tre gånger per verksamhetsår. 
 
- Första ordinarie föreningsmöte skall hållas senast sju veckor efter höstterminens 
start. 
- Andra ordinarie föreningsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra 
kvartal. 
- Tredje ordinarie föreningsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra 
kvartal samt tidigast tre veckor efter andra ordinarie föreningsmöte. 
 
Styrelsen yrkar 
 
att   föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Beslut 
 
att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
 
§.23 Motion: Stadgeändring § 22    (Bilaga 12) 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth    



 
Föreslagen formulering: 
§ 22 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. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
13. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 
14. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 
15. Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
16. Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
17. Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
18. Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
19. Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
20. Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
21. Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
22. Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
23. Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår. 
24. Fastställande av Spexets verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
25. Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
26. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
27. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
28. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
29. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 



30. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande mandatperiod. 31. 
Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
32. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
33. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
34. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
35. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
36. Val av talman. 
37. Övriga frågor. 
38. Mötets avslutande. 
 
Vi yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
 
§.24 Motion: Stadgeändring § 23    (Bilaga 13) 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth    
 
Föreslagen formulering: 
§ 23 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. Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande verksamhetsår. 
7. Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande 
verksamhetsår. 
8. Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande verksamhetsår. 
9. Val av förenings- och styrelseordförande. 
10. Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig. 
11. Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern 
kommunikation. 
12. Val av skattmästare. 
13. Val av vice skattmästare. 



14. Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter. 
15. Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. 
16. Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter. 
17. Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning. 
18. Val av styrelseledamot med ansvar för IT. 
19. Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 
20. Val av Inspector. 
21. Val av Öfvermarskalk. 
22. Val av valberedningens ordförande. 
23. Val av valberedningens ledamöter. 
24. Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 
25. Val av sakrevisor. 
26. Övriga frågor. 
27. Mötets avslutande 
 
Vi yrkar 
 
att     föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
 
§.25 Motion: Stadgetillägg – ny § 24    (Bilaga 14) 
Föredragande: Carina Arnesson, Freddy Ekroth    
 
Föreslaget stadgetillägg § 24: 
§24 Vid verksamhetsårets tredje 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. Godkännande av styrelsens preliminära verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår. 
8. Godkännande av IT-utskottets preliminära verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår. 
9. Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 



10. Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
11. Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
12. Godkännande av Börsrummets preliminära verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår. 
13. Godkännande av Internationella utskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
14. Godkännande av Programutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
15. Godkännande av Eventutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
16. Godkännande av Idrottsutskottets preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 
17. Godkännande av Spexets preliminära verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår. 
18. Godkännande av SALDOs preliminära verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår. 
nästkommande mandatperiod” till ”Godkännande av [utskottets] preliminära 
[utskottets] verksamhetsplan för 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår”. 
19. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 20. 
Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
21. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
22. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
23. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande mandatperiod. 24. 
Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
25. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 
26. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
27. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
28. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
29. Övriga frågor 
30. Mötets avslutande 
 
Vi yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 



Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
 
§.26 Motion: Stadgeändring § 19    (Bilaga 15) 
Föredragande: Henrik Nordlander     
 
Föreslagen formulering: 
§ 19 Vid omröstningen på föreningsmöte gäller: 
- Enkel majoritet om annat ej stadgas. 
- Relativ majoritet vid personval. 
- 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. 
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
 
Föreningsmötet ajournerades kl.15.57. 
Föreningsmötet återupptogs kl.16.03 
 
 
§.27 Motion: Stadgeändring § 65    (Bilaga 16) 
Föredragande: Henrik Nordlander     
 
Föreslagen formulering: 
§ 65 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med 
3/4 majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 65 och § 67 fattas av två efter 
varandra följande föreningsmöten, (ordinarie eller extra) med minst en månads 
mellanrum med 3⁄4 majoritet av de angivna rösterna. Andra ordinarie föreningsmöte 
ska undantas från denna bestämmelse och inga beslut rörande ändring av § 65 och § 
67 får därmed fattas på det andra ordinarie föreningsmötet. 
 



Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
Beslut  
 
att föreningsmötet inte godkänner motionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Tilläggsyrkande 
 
§ 65 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med ¾ 
majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 65 och § 67 fattas av två efter 
varandra följande föreningsmöten (ordinarie och extra) med minst en månads 
mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna.  
Beslut om stadgeändringar får ej tas vid andra ordinarie föreningsmöte.  
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Beslut  
 
att föreningsmötet godkänner tilläggsyrkandet enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
 
§.28 Motion: Stadgeändring § 67    (Bilaga 17) 
Föredragande: Henrik Nordlander     
 
Föreslagen formulering: 
§ 67 För att Föreningen Ekonomerna skall kunna upplösas krävs att krav på 
upplösning skriftligen tillkommer ordinarie föreningsmöte. För upplösning av 
Föreningen Ekonomerna fordras beslut på två efter varandra följande 
föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett skall vara 
ordinarie. Andra ordinarie föreningsmöte ska undantas från denna bestämmelse och 
inga beslut rörande upplösning får därmed fattas på det andra ordinarie 
föreningsmötet. Beslut fattas med 3⁄4 majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas 
även om disposition av föreningens tillgångar. 
 
Jag yrkar 
 



att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet inte godkänner motionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 
 
Tilläggsyrkande 
 
§ 67 För att Föreningen Ekonomerna skall kunna upplösas krävs att krav på 
upplösning skriftligen tillkommer ordinarie föreningsmöte. För upplösning av 
Föreningen Ekonomerna fordras beslut på två efter varandra följande 
föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett skall vara 
ordinarie. Beslut om upplösning kan ej fattas på andra ordinarie föreningsmöte. 
Beslut fattas med 3⁄4 majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas även om 
disposition av föreningens tillgångar.  
 
Jag yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
Beslut  
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 
 
 
§.29 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.
     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.30 Förslag till IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 
      (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.31 Förslag till Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period med 
följande ändring: 
 

• Sammankallare till möten ändras från Koordinator till Ordförande för 
utskottet.  



 
§.32 Förslag till Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.33 Förslag till Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.34 Förslag till Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 
      (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.35 Förslag till Internationella utskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.36 Förslag till Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
 
§.37 Förslag till Eventutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
§.38 Förslag till Idrottsutskottets verksamhetsplan för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 18) 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för nästkommande period.  
 
§.39 Förslag till Spexets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 
Lämnas obehandlad. 
       
§.40 Förslag till Saldos verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. 
Lämnas obehandlad. 
       
§.41 Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande 
verksamhetsår.     (Bilaga 19) 



Föreningsmötet fastställde styrelsen befattningsbeskrivning för nästkommande 
period.  
 
§.42 Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande 
verksamhetsår.     (Bilaga 19) 
Föreningsmötet fastställde valberedningens befattningsbeskrivning för 
nästkommande period.  
 
§.43 Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivningar för kommande 
verksamhetsår.     (Bilaga 19) 
Föreningsmötet fastställde sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande 
verksamhetsår.  
 
Mötet ajournerades kl.16.39. 
Mötet återupptogs kl.17.06. 
 
§.44 Val av förenings- och styrelseordförande.   (Bilaga 20) 
Till handlingarna läggs att Föreningsmötet beslutar att inga nya medlemmar kan 
komma in och rösta under presentationer av kandidaterna. 
 
Carolina Viklund – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Christoffer Lundvall- redogjorde för sig via Skype. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet.  
 
Valberedningen presenterar sin bild av situationen. 
 
Allmän diskussion 
 
Föreningsmötet ajournerades kl.18.19. 
Föreningsmötet återupptogs kl.18.31. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Carolina Viklund som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 



att  Föreningsmötet väljer Christopher Lundvall som förenings- och 
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Carolina Viklund som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
§.45 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig. 
      (Bilaga 20) 
Emma Berger – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterar sin bild av situationen. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Emma Berger som förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Emma Berger som förste vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

      
 
§.46 Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern 
kommunikation.     (Bilaga 20) 
 
Till handlingarna läggs att Anni Santaniemi har dragit tillbaka sin kandidatur till 
posten som andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern 
kommunikation. 
 
Sana Kfoury - redogörelse för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterar sin bild av situationen. 



 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Sana Kfoury till andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Sana Kfoury till andre vice förenings- och 

styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Föreningsmötet ajournerades kl.19.36. 
Föreningsmötet återupptogs kl.19.54. 
 
§.47 Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter. (Bilaga 20) 
 
Simon Jakobsen - redogjorde för sig via Skype 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterar sin bild av situationen. 
 
Allmän diskussion. 
 
Föreningsmötet ajournerades kl.20.28. 
Föreningsmötet återupptogs kl.20.36. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Simon Jakobsen till posten som styrelseledamot 

med ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Simon Jakobsen till posten som styrelseledamot 

med ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2017/2018. 

 



 
§.48 Val av skattmästare.    (Bilaga 20) 
 
Nathalie Randelin – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Zebastian Eriksson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av situationen. 
 
Allmän diskussion. 
 
Föreningsmötet ajournerades kl.21.48. 
Föreningsmötet återupptogs kl.21.58. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Nathalie Ranelin till posten som skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 
 
att Föreningsmötet väljer Zebastian Eriksson till posten som skattmäsare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 
 
Beslut 
 
att Föreningsmötet vakantsätter posten som skattmästare för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 
 
 
§.49 Val av vice skattmästare.    (Bilaga 20) 
Till handlingarna läggs att Ameer Issa har dragit tillbaka sin kandidatur till posten 
som vice skattmästare.  
 
Nathalie Randelin – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Mötet ajournerades kl.22.10. 
Mötet återupptogs kl. 22.18 
 



Yrkande 
 
att Föreningsmötet vakantsätter posten som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018.  
 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Nathalie Randelin till posten som vice 

skattmästare för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 
2017/2018. 

 
 
§.50 Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. (Bilaga 20) 
Sophia Rahmani – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av situationen. 
 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Sophia Rahmani till styrelseledamot med ansvar 

för maknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Sohpia Rahmani till styrelseledamot med ansvar 

för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
 
§.51 Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter. (Bilaga 20) 
Till handlingarna läggs att Anni Santaniemi dragit tillbaka sin kandidatur till rollen 
som styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter.  
 
Natalie Uljas – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Alexa Edström – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 



Kandidat lämnade rummet. 
 
Ida Hyyryläinen – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av situationen. 
 
Allmän diskussion. 
 
Mötet ajournerades kl.23.30. 
Mötet återupptogs kl.23.38. 
 
Yrkande 
 
att Föreningsmötet väljer Natalie Uljas till styrelseledamot med ansvar för 

internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
att Föreningsmötet väljer Alexa Edström till styrelseledamot med ansvar för 

internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
att Föreningsmötet väljer Ida Hyyryläinen till styrelseledamot med ansvar 

för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut 
 
att Föreningsmötet väljer Natalie Uljas till styrelseledamot med ansvar för 

internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. 

 
 
§.52 Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.  (Bilaga 20) 
Lämnas obehandlad. 
 
§.53 Val av styrelseledamot med ansvar för IT.   (Bilaga 20) 
Till handlingarna läggs att Felix Gluhak, Melker Mattsson och Honeey Doorali har 
nominerat sig själva till posten som styrelseledamot med ansvar för IT. 
 
Felix Gluhak – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 



Kandidat lämnade rummet. 
 
Melker Mattsson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Honeey Doorali – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet vakantsätter posten som styrelseledamot med ansvar IT 

för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018.  
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Melker Mattsson till styrelseledamot med IT-

ansvar för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 
 
 
§.54 Val av valberedningens ordförande. 
Till handlingarna läggs att Freddy Ekroth via kandidatförteckning på plats 
nominerar Andreas Wassenius till posten som Valberedningens ordförande. Denne 
accepterar nomineringen.  
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet vakantsätter posten som valberedningens ordförande för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018.  
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Andreas Wassenius till posten som 

valberedningens ordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2017/2018.  

 
 
§.55 Val av valberedningens ledamöter. 
Lämnas obehandlad.  
 
§.56 Val av en räkenskapsrevisor som måste vara en godkänd revisor. 
 



Yrkande 
 
att Bo Holmström godkänns som räkenskapsrevisor för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Beslut  
 
att  föreningsmötet godkänner Bo Holmström som räkenskapsrevisor för 

nästkommande mandatperiod.  
 
 
§.57 Val av sakrevisor. 
Till handlingarna läggs att Andreas Wassenius via kandidatförteckning på plats 
nominerar Erica Plahn till rollen som sakrevisor. Denne accepterar 
nomineringen. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet vakantsätter posten som sakrevisor för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018. 
 
Beslut  
 
att  föreningsmötet väljer Erica Plahn till posten som sakrevisor för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2017/2018.  
 
 
§.58 Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod. 
Lämnas obehandlad. 
 
§.59 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
      (Bilaga 21) 
Yrkande 
 
att Saroush Hasanpour godkänns som IT-utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles 
 
 
§.60 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 



Yrkande 
 
att Ioanna Sidiropoulou godkänns som Utbildningsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.61 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Madeleine Bergh godkänns som Marknadsföringsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.62 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Anna Larsson godkänns som Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.63 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande mandatperiod. 
      (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Ali-Leon Al-Najem godkänns som Börsrummets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.64 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 



 
Yrkande 
 
att Christopher Klint godkänns som Internationella utskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.65 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Pontus Kaneberg godkänns som Programutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.66 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Eid Jazairi godkänns som Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.67 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.     (Bilaga 21) 
 
Yrkande 
 
att Christian Marina godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  
 
Beslut bifalles. 
 
 
§.68 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 



Lämnas obehandlad. 
 
§.69 Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 01.00. 


