
 
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #1 
Måndag 2017-10-09 
Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 
Tid: 17:00-21:00 
 
§.1 Mötets öppnande. 

Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.11. 
 

§.2 Val av sekreterare. 
Simon Jakobsen valdes till sekreterare. 
 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Natalie Uljas och Emelie Nordlander valdes till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
Föreningsmötet fann att föreningsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 
§.5 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan godkändes av föreningsmötet. 
 
§.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. (Bilaga 1) 

Lades till handlingarna.  
 

§.7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 2) 
Lades till handlingar. 
 

§.8 Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 2) 
verksamhetsår. 
Resultaträkning för föregående verksamhetsår fastställdes av 
föreningsmötet. 
 

§.9 Fastställande av balansräkning för föregående  (Bilaga 2) 
verksamhetsår. 
Balansräkning för föregående verksamhetsår fastställdes av 
föreningsmötet. 
 



 
 

§.10 Sakrevisionsberättelse 
Lades till handlingarna.   
 

§.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
Sakrevisor Maria Lybeck yrkade på att ge ansvarsfrihet för föregående 
styrelse 16/17.  

 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet beviljar föregående styrelse 16/17 ansvarsfrihet. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.12 Godkännande av interimistiskt vald Skattmästare.  (Bilaga 3) 

Föredragande: Carolina Viklund 
 

Yrkande 
 

att  godkänna intermistiskt val av Skattemästare, Oktay Bagirbekov, för 
resterande del av verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.13 Godkännande av interimistiskt vald ledamot    (Bilaga 4) 

till Valberedningen. 
Föredragande: Carolina Viklund 
 

Yrkande 
 

att  godkänna intermistiskt val av ledamot för Valberedningen, Patricia 
Zeidan, för resterande del av verksamhetsåret 2017/2018. 

 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.14 Val av ledamot till Valberedningen. 

Till handlingarna läggs att Douglas Forsling nominerades via 
kandidatförteckning av Carolina Viklund. Denne tackade ja. 
 
Douglas Forsling – redogjorde för sig via Skype. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 



 
 

 
Allmän diskussion.  

 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Douglas Forsling som ledamot i 

valberedningen för resterande del av verksamhetsåret 2017/2018. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.15 Val av Öfvermarskalk. 

Till handlingarna läggs att Marsalksämbetet nominerar Frida 
Wandborg till Öfvermarsalk. 

 
Yrkande 
 
att   föreningsmötet godkänner Frida Wandborg som Öfvermarsalk. 
 
Beslut  enhälligt bifall.  
 
 
§.16 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för   (Bilaga 5) 

innevarande  verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.17 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska  
 situation. 
Föredragande: Oktay Bagirbekov och Nathalie Randelin 
 
Föredragare redogjorde för Föreningen Ekonomernas ekonomiska 
situation.  
 
Mötet ajournerades kl. 18:00. 
Mötet återupptogs kl.18:15. 



 
 

 
§.18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. (Bilaga 6) 

Föredragande: Oktay Bagirbekov och Nathalie Randelin 
 
Mötet ajournerades kl. 19.30. 
Mötet återupptogs kl. 19.55. 
 

Alexander Radig yrkade för följande tilläggsyrkande: 
 
Tilläggsyrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner budgeten med villkor att styrelsen tar fram 

beslutsunderlag i form av kostnads-, och intäktsanalys för nya 
barverksamheten till ett styrelsemöte före kontraktsundertecknande, 
samt att kontraktet godkänns på ett styrelsemöte. 

 
Beslut bifall. 

 
§.19 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet (Bilaga 7) 

Föredragande: Sophia Rahmani 
 
Anses behandlad. 

 
§.20 Proposition: Stadgeändring § 66.     (Bilaga 8) 

Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner propositionen. 
 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.21 Proposition: Stadgeändring § 68.     (Bilaga 9) 

Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner propositionen. 
 
Beslut  enhälligt bifall.  

 



 
 

§.22 Motion: Stadgeändring § 41.               (Bilaga 10) 
Föredragande: Pontus Kaneberg och Axel Nicklasson 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen med följande ändring: 
 

• Ändra nuvarande formulering från: I programutskottet 
nomineras både utskottsordförande och vice ordförande av 
utskottet inför ny mandatperiod. Vice ordförande i 
Programutskottet nomineras inte automatiskt till 
utskottsordförande för efterföljande mandatperiod, till; I 
programutskottet nomineras utskottsordförande ordförande av 
utskottet inför ny mandatperiod. Vice ordförande i 
Programutskottet nomineras inte automatiskt till 
utskottsordförande för efterföljande mandatperiod. 

 
Sana Kfoury yrkade för stängd röstning. 
 
Beslut  bifall.  
  
§.23 Motion: Stadgeändring § 22.               (Bilaga 11) 

Föredragande: Pontus Kaneberg och Axel Nicklasson 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen. 
 
Beslut  enhälligt bifall.   

 
§.24 Motion: Stadgetillägg - ny § 43.               (Bilaga 12) 

Föredragande: Pontus Kaneberg och Axel Nicklasson 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen. 
 
Beslut  enhälligt bifall.  
 
§.25 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för             (Bilaga 13) 

innevarande verksamhetsår. 



 
 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.26 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan     (Bilaga 13) 
för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod med följande ändringar: 

 
• Ändra att Ballerina Award har legat under Föreningen 

Ekonomerna sedan 1993, till att den togs över av Föreningen 
Ekonomerna år 2008. 

 
§.27 Fastställande av Marknadsföringsutskottets              (Bilaga 13) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.28 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan      (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.29 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för             (Bilaga 13) 

innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.30 Fastställande av Internationella utskottets              (Bilaga 13) 
verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.31 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan            (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.32 Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan             (Bilaga 13) 
för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 



 
 

 
§.33 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan             (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.34 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för     

innevarande verksamhetsår. 
Lämnas obehandlat. 

 
§.35 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för    

innevarande verksamhetsår. 
Lämnas obehandlat.  

 
§.36 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 

Yrkande 
 

att  föreningsmötet godkänner av IT-utskottets ordförande, Soroush 
Hasanpour, för nästkommande mandatperiod. 

 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.37 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 

Yrkande 
 

att  föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets ordförande, Ioanna 
Sidiropoulou, för nästkommande mandatperiod. 

 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.38 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Marknadsföringsutskottets ordförande, 

Madeleine Bergh, för nästkommande mandatperiod. 



 
 

 
Beslut enhälligt bifall. 
 
 
§.39 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Näringslivsutskottets ordförande, Anna 

Larsson, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.40 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Börsrummets ordförande, Ali-Leon Al-

Najem, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.41 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Internationella utskottets ordförande, 

Christopher Klint, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut enhälligt bifall. 

 
§.42 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Programutskottets ordförande, Pontus 

Kaneberg, för nästkommande mandatperiod. 



 
 

 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.43 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Eventutskottets ordförande, Eid Jazairi, för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut enhälligt bifall. 
 
§.44 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 

 
att  föreningsmötet godkänner Idrottsutskottets ordförande, Christian 

Marina, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut enhälligt bifall. 
 
 
§.45 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
Lämnades obehandlat. 

 
§.46 Val av talman. 

Lämnades obehandlat.  
 
§.47 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor behandlades. 
 
§.48 Mötets avslutande. 

Kristian Kull förklarade mötet avslutat 21.16. 
 
 
 


