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Syfte och bakgrund 
En viktig del av Föreningen Ekonomernas verksamhet är att upprätthålla 

kontakt och utbyta erfarenheter med andra ekonomföreningar i Sverige och 

Norden. Denna policy reglerar hur detta ska ske och finansieras samt även 

vad som ska gälla vid intern representation.  

 

Extern representation 

Två representanter för föreningen, i första hand ordförande och vice 

ordförande, alternativt en eller två av styrelsen tillsatta personer, har rätt att 

erhålla reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för 

föreningen, samt representationsmedel för festbiljett vid officiell 

representation. Anser styrelsen att fler representanter är befogat har även 

dessa rätt till reseersättning, om detta är ekonomiskt möjligt, för det 

färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen. Ersättning för mat 

vid officiell representation kan även förekomma om styrelsen så anser 

befogat. Med officiell representation avses större fest med tal och 

presentöverlämnande vid andra föreningars evenemang där styrelsen erhållit 

en officiell inbjudan och anser föreningsrepresentation vara befogad. 

Styrelsemedlemmar eller representanter utsedda av styrelsen kan beviljas 

reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för 

föreningen, när det gäller resor till våra vänföreningar och andra 

ekonomföreningar i norden. 

 

Konferenser 
Föreningens ordförande och vice ordförande, alternativt bättre lämpad 

styrelseledamot, skall åka på konferenser som anses vara givande för 

föreningen och har då rätt att erhålla representationsmedel för hela 

konferensavgiften samt reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest 

gynnsamt för föreningen. Styrelsen kan, om det är befogat, skicka fler 

representanter som deltar och om så är fallet skall även dessa erhålla 

representationsmedel för hela konferensavgiften samt reseersättning för det 

färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen. 

 

Möten med externa parter  
Vid möten som syftar till att bidra till föreningens strategiska utveckling, med 

andra föreningar eller företag och deras representanter, kan föreningen stå för 

mat och reseersättning för styrelseledamot eller annan av styrelsen utsedd 

representant. Vid sådana möten skall avrapportering ske till resterande 



 

 

styrelse.  

 

Intern representation 

Styrelsen och i viss mån utskottsordföranden skall i möjligaste mån närvara 

vid arrangemang anordnade för medlemmar i Föreningen Ekonomerna och i 

representationssyfte erhålla ersättning för biljetten om detta är ekonomiskt 

möjligt. Innevarande termins projektledare samt projektgrupp betalar endast 

för kostnader relaterade till alkohol vid sittningar under pågående projekt, 

om det är ekonomiskt möjligt för projektet att subventionera de övriga 

kostnaderna kopplade till personens deltagande. Detta skall finnas med i 

projektets budget och godkännas av styrelsen. De som arbetar aktivt på en 

fest betalar ej inträde för festen. 

 

Gåvor och presenter 
Representationspresent som delas ut i Föreningen Ekonomernas namn 

bekostas av föreningen, enligt gällande lagstiftning, dock högst till en kostnad 

av 300 kr inklusive moms per person/organisation. Denna eventuella kostnad 

ska inkluderas i budgeten och godkännas enligt delegationsordningen. 

Medlem i föreningen har rätt att i egenskap av representant för föreningen 

mottaga symboliska gåvor och presenter för personligt bruk, som betingar ett 

ringa värde enligt gällande lagstiftning. 

 

Medlem i föreningen äger inte rätt att i egenskap av representant för 

föreningen mottaga gåva avsedd för utomstående företag, organisation, 

privatperson eller dylikt då tidigare nämnda inte har möjlighet att mottaga 

denna. Vid tveksamhet gällande gåvor och skall styrelsen tillfrågas. 

 

Offentliga uttalanden  
Endast styrelsemedlemmar eller av styrelsen utsedda talespersoner äger rätt 

att yttra sig i frågor där svaren kan uppfattas som representativa åsikter för 

föreningens samtliga medlemmar. 

 

 

 


