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Bilaga 1 
 
Informationspunkt: Flytt av föreningslokaler 
Föredragande: Carolina Viklund & Emma Berger 
 
Bakgrund: Information ges på plats. 
 
 
Bilaga 2 
 
Motion: Befattningsbeskrivning förenings- och styrelseordförande 
Föredragande: Carolina Viklund 
 
Bakgrund: Tidigare har ordförande ansvarat för att en gång per termin informera om 
Föreningen Ekonomernas verksamhet på institutionsstyrelsens möten. På begäran av 
Prefekten skall detta göras en gång per verksamhetsår framöver. Då detta regleras i 
ordförandes befattningsbeskrivning och behöver uppdateras, följer en föreslagen 
ändring.  
 
Nuvarande formulering: 
 
Ordförande ansvarar för att minst en gång per termin informera om Föreningen 
Ekonomernas verksamhet på institutionsstyrelsens möten.  
 
Föreslagen formulering: 
 
Ordförande ansvarar för att minst en gång per verksamhetsår informera om 
Föreningen Ekonomernas verksamhet på institutionsstyrelsens möten.  
 
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering.  
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Bilaga 3 
 
Motion: Befattningsbeskrivning internationellt ansvarig 
Föredragande: Natalie Uljas 
  
Bakgrund: Tidigare har internationellt ansvarig ansvarat för masterstudenternas 
välkomstprogram. Eftersom Mastermästeriet grundades sent under verksamhetsåret 
16/17 regleras detta inte i internationellt ansvariges befattningsbeskrivning. 
Internationellt ansvarig bör ansvara för Mastermästeriets strategiska planering i 
framtiden och därför bör det regleras i befattningsbeskrivningen. 
 
Nuvarande formulering: 
 
Internationellt ansvarig ansvarar för Internationella utskottets strategiska planering i 
samförstånd med dess ordförande och vice ordförande. 
 
Föreslagen formulering: 
 
Internationellt ansvarig ansvarar för Mastermästeriets och Internationella utskottets 
strategiska planering i samförstånd med dess ordförande och vice ordförande. 
 
Nuvarande formulering: 
  
Internationellt ansvarig är den främsta kontaktperson i styrelsen för internationella 
utskottet samt välkomstprogrammet för masterstudenter. Vidare ska internationellt 
ansvarig bistå andre vice ordförande i frågor av internationell karaktär som berör 
Fadderiet.  
 
Föreslagen formulering: 
  
Internationellt ansvarig är den främsta kontaktperson i styrelsen för internationella 
utskottet samt Mastermästeriet. Vidare ska internationellt ansvarig bistå andre vice 
ordförande i frågor av internationell karaktär som berör Fadderiet.  
 
Jag yrkar 
  
att                 föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering. 
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Bilaga 4 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund: Valberedningens uppdrag är att presentera sina rekommendationer och 
redogöra dess parametrar på föreningsmötet på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. 
Detta bör säkerställas genom att valberedningen presenterar dessa med hjälp av 
visuella presentationsverktyg.  
 
Nuvarande formulering: 

Valberedningen skall redogöra för de parametrar som ligger till grund för sina 
rekommendationer.  

Föreslagen formulering: 

Valberedningen skall redogöra för de parametrar som ligger till grund för sina 
rekommendationer. Dessa parametrar skall presenteras med hjälp av ett visuellt 
presentationsverktyg.  

Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering.  
 
 
Bilaga 5 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund: I valberedningens befattningsbeskrivning så stipuleras det att 
valberedningen nås på en specifik mail. Det stipuleras även att styrelsen ansvarar för 
att hålla den uppdaterad. Detta ses som överflödigt och valberedningen bör själv 
ansvara för att hålla mailen uppdaterad.  
 
Nuvarande formulering: 

Valberedningen skall nås på election@foreningenekonomerna.se. Styrelsen skall 
ansvara för att mejladressen hålls uppdaterad.  
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Föreslagen ändring: 
 
Meningen tas bort från befattningsbeskrivningen. 
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
ändring. 
 
 
Bilaga 6 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund: I valberedningens befattningsbeskrivning så berörs punkten gällande 
överlämning. För att säkerställa att detta görs på ett professionellt sätt så föreslår 
nuvarande valberedning att det blir än mer tydligt vad det är som ska göras och hur 
det ska lämnas över på bästa sätt. 
  
Nuvarande formulering: 
 
Valberedningen skall överlämna lärdomar, arbetsmetodik samt relevant 
arbetsmaterial till sina efterträdare. 
  
Föreslagen ändring: 
 
Valberedningen skall överlämna lärdomar, arbetsmetodik samt relevant 
arbetsmaterial till sina efterträdare genom en överlämningsprocess och ett 
uppdaterat överlämningsdokument. 
  
Jag yrkar 
  
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
ändring. 
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Bilaga 7 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund:  
Under verksamhetsåret 2017/2018 fann valberedningen ett syfte i att hålla 
individuella samtal med styrelsemedlemmarna för att få förstå styrelsens 
gruppdynamik och skapa en förståelse kring hur arbetet har gått under året. I och 
med detta framgångsrika sätt att förstå styrelsens arbete ännu bättre så föreslår 
valberedningen att detta är något som ska stipuleras i befattningsbeskrivningen då 
det kan hjälpa framtida medlemmar i valberedningen att utföra sitt arbete.  
 
Föreslaget tillägg: 
 
Valberedningen skall hålla individuella möten med styrelsemedlemmarna under 
verksamhetsåret. 
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering.  
 
 
Bilaga 8 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund:  
Under verksamhetsåret 2017/2018 fann valberedningen ett syfte i att hålla 
individuella samtal med projektledarna för Ekonomernas Dagar för att få förstå 
dynamiken mellan projektledarna och gruppen, samt hur arbetet har gått under året. 
I och med detta framgångsrika sätt att förstå projektledarnas arbete ännu bättre 
föreslår undertecknad att detta är något som ska stipuleras i 
befattningsbeskrivningen då det kan hjälpa framtida medlemmar i valberedningen 
att utföra sitt arbete.  
 
Föreslaget tillägg: 
 
Valberedningen skall hålla individuella möten med projektledarna för Ekonomernas 
Dagar under verksamhetsåret. 
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Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering.  
 
 
Bilaga 9 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund:  
I dagsläget ansvarar valberedningen för rekryteringsprocessen vid val av 
projektledare för Ekonomernas Dagar. Detta är något som i dagsläget inte stipuleras i 
befattningsbeskrivningen, men som bör framgå då detta är något som 
valberedningen ansvarar för.  
 
Föreslaget tillägg: 
 
Valberedningen skall ansvara för rekryteringsprocessen vid val av projektledare för 
Ekonomernas Dagar. 
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 
 
Bilaga 10 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund:  
I dagsläget ansvarar Andre vice ordförande och Internationellt ansvarig i styrelsen 
för rekryteringsprocessen vid val av Generaler till välkomstprogrammet. I och med 
att välkomstprogrammet liksom Ekonomernas Dagar, är fristående projekt där 
styrelsen beslutar på ett styrelsemöte vilka de nästkommande Generalerna för 
välkomstprogrammet blir, så bör Andre vice ordförande och Internationellt ansvarig 
ej ansvara för rekryteringsprocessen. Detta är någonting som valberedningen bör 
göra för att styrelsen ska kunna ta ett så pass demokratiskt och välgrundat beslut 
som möjligt utan att någon har informationsövertag.  
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Föreslaget tillägg: 
 
Valberedningen skall ansvara för rekryteringsprocessen vid val av generaler för 
välkomstprogrammet.  
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 
 
Bilaga 11 
 
Motion: Befattningsbeskrivning valberedning 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund:  
Valberedningen har tidigare erfarit att efter föreningsmötet så har valberedningen ej 
tagit ansvar för att vidare rekommendera kandidater till vakanta positioner. Detta 
bör undvikas och bör därför stipuleras i befattningsbeskrivningen.  
 
Föreslaget tillägg: 
 
Valberedningen skall ansvara för att utfärda en likadan process för vakanta 
positioner till styrelsen och förbereda rekommendationer till föreningsmöte #3 
samt/eller styrelsemöten då kandidater kan bli invalda interimistiskt.  
 
Jag yrkar 
 
att  föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 
 
Bilaga 12 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 13 
 
Se bifogad fil. 
 


