
 
 

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

 
§.7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 2) 

 
§.8 Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 2) 

verksamhetsår. 
 

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

§.10 Sakrevisionsberättelse  
 

§.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
 
§.12 Godkännande av interimistiskt vald Skattmästare.  (Bilaga 3) 

Föredragande: Carolina Viklund 
 
§.13 Godkännande av interimistiskt vald ledamot    (Bilaga 4) 

till Valberedningen. 
Föredragande: Carolina Viklund 

 
 



 
 

§.14 Val av ledamot till Valberedningen. 
 
§.15 Val av Öfvermarskalk. 
 
§.16 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för   (Bilaga 5) 

innevarande  verksamhetsår. 
 
§.17 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska  

 situation. 
Föredragande: Oktay Bagirbekov och Nathalie Randelin   

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

Föredragande: Oktay Bagirbekov och Nathalie Randelin 
 

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

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

Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 
§.21 Proposition: Stadgeändring § 68.     (Bilaga 9) 

Föredragande: Carolina Viklund och Emma Berger 
 

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

§.23 Motion: Stadgeändring § 22.               (Bilaga 11) 
Föredragande: Pontus Kaneberg och Axel Nicklasson 
 

§.24 Motion: Stadgetillägg - ny § 43.               (Bilaga 12) 
Föredragande: Pontus Kaneberg och Axel Nicklasson 

 
§.25 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för             (Bilaga 13) 

innevarande verksamhetsår. 
 
§.26 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan     (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
 
§.27 Fastställande av Marknadsföringsutskottets              (Bilaga 13) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
 



 
 

§.28 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan      (Bilaga 13) 
för innevarande verksamhetsår. 

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

innevarande verksamhetsår. 
 

§.30 Fastställande av Internationella utskottets              (Bilaga 13) 
verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

 
§.31 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan            (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
 

§.32 Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan             (Bilaga 13) 
för innevarande verksamhetsår. 

 
§.33 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan             (Bilaga 13) 

för innevarande verksamhetsår. 
 

§.34 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för     
innevarande verksamhetsår. 

 
§.35 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för    

innevarande verksamhetsår. 
 
§.36 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
§.37 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
§.38 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
§.39 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
§.40 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
§.41 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 



 
 

§.42 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 
mandatperiod. 

 
§.43 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
§.44 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
§.45 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
§.46 Val av talman. 
 
§.47 Övriga frågor. 
 
§.48 Mötets avslutande. 
 
 
 


