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Bilaga 1 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 2 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 3 
 
Godkännande av interimistiskt vald Skattmästare. 
Föredragande: Carolina Viklund 
 
Bakgrund: Styrelsen 2016/2017 valde tisdagen den 13e juni 2017 att interimistiskt 
välja Oktay Bagirbekov som Skattmästare under kommande verksamhetsår 
2017/2018. Posten var dessförinnan vakantsatt.  
 
Styrelsen föreslår föreningsmötet  
 
att godkänna interimistiskt val av Skattmästare, Oktay Bagirbekov, för 
resterande del av verksamhetsåret 2017/2018.  
 
 
Bilaga 4 
 
Godkännande av interimistiskt vald ledamot för Valberedningen. 
Föredragande: Carolina Viklund 
 
Bakgrund: Styrelsen valde tisdagen den 13e juni 2017 att interimistiskt välja Patricia 
Zeidan som ledamot i Valberedningen under kommande verksamhetsår 2017/2018. 
Posten var dessförinnan vakantsatt.  
 
Styrelsen föreslår föreningsmötet 
 
att godkänna interimistiskt val av ledamot för Valberedningen, Patricia 
Zeidan, för resterande del av verksamhetsåret 2017/2018. 
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Bilaga 5 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 6 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 7 
 
Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet  
Föredragande: Sophia Rahmani 
 
Bakgrund: Föreningens minne är kort då styrelseposter och förtroendeposter byts ut 
årligen. För att säkerställa kontinuitet ska marknadsföringsansvarig i styrelsen 
informera föreningsmötet om föreningens identitet i rent informativt syfte. 
 
 
Bilaga 8 
 
Proposition: Stadgeändring § 66 
Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 
Bakgrund: Idag ska beslut i enlighet med paragraf 66 fattas på två föreningsmöten 
med minst en månads mellanrum. Under det andra ordinarie föreningsmötet under 
verksamhetsåret 2016/2017 beslutades det att tre ordinarie föreningsmöten skall 
hållas under ett verksamhetsår, istället för tidigare två. Med denna ändring 
medfördes en förhöjd risk att beslut gällande förändringar i stadgan, i enlighet med 
paragraf 66, kan fattas på andra ordinarie föreningsmöte och tredje ordinarie 
föreningsmöte, som är stadgade att ligga en kort tid mellan varandra. Detta 
propositionsförslag syftar att reglera att beslut om stadgeändringar ej får tas vid 
andra ordinarie föreningsmöte, vilket ämnar ha personvalen som huvudsyfte. Den 
föreslagna formuleringen godkändes på andra ordinarie föreningsmöte under 
verksamhetsåret 2016/2017.  
 
Nuvarande formulering: 

§ 66 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med ¾ 
majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 66 och § 68 fattas av två efter  
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varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller extra) med minst en månads 
mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna. 
 
Föreslagen formulering: 

§ 66 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med ¾ 
majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 66 och § 68 fattas av två efter 
varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller extra) med minst en månads 
mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut om stadgeändringar får ej 
tas vid andra ordinarie föreningsmöte.  

Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen.  
 
 
Bilaga 9 
 
Proposition: Stadgeändring § 68 
Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 
Bakgrund: Idag ska beslut i gällande upplösningen av Föreningen Ekonomerna 
fattas på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Under det andra 
ordinarie föreningsmötet under verksamhetsåret 2016/2017 beslutades det att tre 
ordinarie föreningsmöten skall hållas under ett verksamhetsår, istället för tidigare 
två. Med denna ändring medfördes en förhöjd risk att beslut gällande upplösningen 
av Föreningen Ekonomerna kan fattas på andra ordinarie föreningsmöte och tredje 
ordinarie föreningsmöte, som är stadgade att ligga en kort tid mellan varandra. Detta 
propositionsförslag syftar att reglera att beslut om upplösning ej kan fattas på andra 
ordinarie föreningsmöte, vilket ämnar ha personvalen som huvudsyfte. Den 
föreslagna formuleringen godkändes på andra ordinarie föreningsmöte under 
verksamhetsåret 2016/2017.  
 
Nuvarande formulering: 
 
§ 68 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 fattas med ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas även 
om disposition av föreningens tillgångar. 
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Föreslagen formulering:  
 
§ 68 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 ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas även om 
disposition av föreningens tillgångar.  
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen. 
 
 
Bilaga 10 
 
Motion: Stadgeändring § 41 
Föredragande: Pontus Kaneberg and Axel Nicklasson 
 
Bakgrund: Under föregående föreningsmöte röstade en majoritet igenom en motion 
som förändrade längden av mandatperioder och valstrukturen tillämpat våra 
utskottsordförande och vice utskottsordförande. Följande motioner är skapade av 
Programutskottet med målet att tillåta dem att skilja sig från övriga utskott genom 
att förändra deras valstruktur. De största förändringarna är längden på 
mandatperioderna samt att de ska tillåtas att välja in en ny ordförande utan att 
personen måste vara vice under föregående mandatperiod. 
 
Programutskottet har flera anledningar till varför dessa motioner är skapade. En av 
anledningarna till att den nuvarande strukturen röstades igenom var att behålla 
information och tradition mellan terminerna, mest efter sommaruppehållet. 
Programutskottet litar på att de kan med deras lilla, familjära grupp och deras goda 
kontakt med äldre utskottsmedlemmar erbjuda en bättre plattform för nyvalda 
förtroendeposter. Traditioner är bevarade genom att ha nära kontakt med äldre 
utskottsmedlemmar samt deras regelbundna deltagande på många av de 
traditionella eventen under läsåren. Information förs vidare genom en överlämning 
likt många andra utskott tidigare hade. Det Programutskottet gör att de lyckas 
bibehålla information inom utskottet är deras mindre grupp som ofta får jobba 
tillsammans och att deras tidigare ordförande och vice ordförande ofta fortsätter, om 
inte som aktiv medlem, ha nära kontakt med utskottet. Därför vill Programutskottet  
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övertyga Föreningsmötet om att traditioner och information kommer finnas kvar 
även med denna stadgeförändring.  
 
Dessa förändringar skulle även gynna Programutskottet i deras arbete utanför 
föreningen. En stor majoritet av programutskotten i Stockholm har mandatperioder 
som löper läsårsvis med ett skifte av både ordförande och vice samtidigt. 
Programutskottet vill därför fortsätta att jobba med en struktur som sammanfaller 
med övriga programutskott. 
 
Många event, både inom och utom föreningen, tar tid att planera och genomföra och 
behöver mer tid än vad som tillåts inom mandatperioder på en termin. Med 
förslagna förändringar kommer utskottet fortsätta låtas jobba långsiktigt med och 
mot större event och evenemang. Programutskottet ber därför föreningen att rösta 
igenom dessa förändringar som då skapar en förändring i mandatperiod och 
valstruktur. 
 
Nuvarande paragraf:  
 
§ 41 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 nomineras automatiskt till utskottsordförande för efterföljande mandatperiod. 
  
Medlem kan ej inneha vice ordförandepost eller ordförandepost i samma utskott mer 
än fyra ordinarie mandatperioder.   
 
Föreslagen paragraf:  
 
§ 41 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.  
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Mandatperioderna för utskottsordförande och vice ordförande löper halvårsvis från 
1 januari och 1 juli. Vice utskottsordförande väljs inför ny mandatperiod av utskottet, 
och nomineras automatiskt till utskottsordförande för efterföljande mandatperiod.  
 
För Programutskottet löper mandatperioden årsvis från 1 juli till 30 juni. 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.  
 
Medlem kan ej inneha vice ordförandepost eller ordförandepost i samma utskott mer 
än fyra ordinarie mandatperioder.   
 
För Programutskottet kan medlem inte inneha vice ordförandepost eller 
ordförandepost mer än två ordinarie mandatperioder. 
  
Vi yrkar  
 
att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
 
Bilaga 11 
 
Motion: Stadgeändring § 22 
Föredragande: Pontus Kaneberg and Axel Nicklasson 
 
Bakgrund: Till följd av förändringar i § 41 måste vi ta bort en del av § 22. Här finns 
även några fel i numreringen som vi ändrar samtidigt. 
 
Nuvarande paragraf: 
 
§ 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.  
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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.  
26. Val av talman.  
27. Övriga frågor.  
28. Mötets avslutande 
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Föreslagen paragraf:  
 
§ 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.  
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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 32. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.  
34 33. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod.  
35 34. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod.  
26 35. Val av talman.  
27 36. Övriga frågor.  
28 37. Mötets avslutande. 
  
Vi yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan. 
 
 
Bilaga 12 
 
Motion: Stadgetillägg - ny § 43 
Föredragande: Pontus Kaneberg and Axel Nicklasson 
 
Bakgrund: Till följd av förändringar i § 41 måste vi tillägga en paragraf som reglerar 
hur Programutskottet nominerar sin nya ordförande. Detta är en kopia av § 42 
utöver förändring av tillämpningen mot programutskottsordförande och inte alla 
vice utskottsordföranden. 
 
Föreslagen paragraf: 
 
§ 43 Programutskottets 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, utan kandidaternas närvaro, en diskussion om kandidaterna när alla 
har presenterat sig. 
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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. 
  
Vi yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan.  
 
 
Bilaga 13 
 
Se bifogad fil. 


