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Bilaga 1 
 
Proposition: Reviderad föreningsbudget 2017/2018 
Föredragande: Oktay Bagirbekov & Nathalie Randelin 
 
Bakgrund: Styrelsen finner det nödvändigt att revidera föreningsbudgeten för 
verksamhetsåret 2017/2018 eftersom det, sedan budgeten godkändes, har skett vissa 
betydande förändringar. Anledningen till att en revidering anses nödvändig är 
baserat på två huvudsakliga förändringar. Den ena att den publokal som 
undersöktes under hösten inte blev av, och den andra den kommande flytten av 
föreningslokaler. Med anledning av dessa förändringar anser styrelsen att den 
nuvarande föreningsbudgeten inte ger en rättvisande bild, samt att det saknas 
utrymme för den kommande flytten.   
 
I det reviderade budgetförslaget har höstens siffror justerats enligt det faktiska 
utfallet. Utöver detta, har följande ändringar gjorts: 

• En ny flik, ”Flytten 2018”, innehållandes kostnader för den kommande flytten 
är tillagd. 

• En revidering av ”Barverksamheten” för våren har gjorts med nya 
estimeringar då den publokal som undersöktes under hösten inte blev av. 

• På vissa poster, där inte allt utrymme nyttjats under hösten, har den 
budgeterande kostnaden istället omallokerats till våren. Detta gäller bland 
annat ”Marknadsföring”, ”Aktivitetspeng” och ”Representation” under fliken 
”Föreningen”. 

• ”Medlemskap” under fliken ”Föreningen” reducerades till en lägre summa 
då intäkterna sannolikt inte kommer uppgå till det som är budgeterat i 
dagsläget. 

 
Se bifogad fil för reviderad föreningsbudget. 
 
 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen. 
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Bilaga 2 
 
Proposition: Ansökan om kårstatus 2019–2022 
Föredragande: Emma Berger 
 
Bakgrund: Sedan 2015 har en kårstatusutredning fortgått i syfte att kunna redogöra 
för om det skulle gynna Föreningen Ekonomerna att ansöka om kårstatus för 
Stockholm Business School (SBS). Denna utredning har sedan dess överlämnats från 
företrädande vice ordföranden och har resulterat i slutsatsen att det vore gynnsamt 
för föreningen att bli kår. För Föreningen Ekonomerna skulle en kårstatus innebära 
innehavandet av det yttersta ansvaret för utbildningsbevakning, som i sin tur skulle 
ge föreningen mer frihet att genomföra och anpassa utbildningsbevakningen till 
ekonomistudenter. Det skulle ytterligare möjliggöra ekonomisk tillväxt med 
anledning av ökad inkomst från bidrag och ge oss mer monetär frihet att ge tillbaka 
till våra medlemmar. Förutom detta skulle erhållandet av kårstatus göra det möjligt 
för föreningen att bli medlemmar i SSCO, vilket gör det möjligt för våra medlemmar 
att ansluta sig till SSSB’s bostadskö. Dessutom har Föreningen Ekonomerna inga 
politiska band vilket Stockholms Universitets Studentkår (SUS) har, och en kårstatus 
skulle innebära föreningens självständighet från SUS. På grund av ovan nämnda 
fördelar rekommenderas föreningsmötet godkänna förslaget om att ansöka om 
kårstatus för perioden 2019–2022. Se ytterligare information i tillhörande bilaga. 
 
 
Styrelsen yrkar 
  
att föreningsmötet godkänner propositionen. 
 
 
Bilaga 3 
 
Motion: Ändring av stadga § 60  
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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Nuvarande formulering: 
 
Valberedningen har till uppgift att till styrelsen framlägga förslag till kommande 
verksamhetsårs projektledare för Ekonomernas Dagar.  
 
Föreslagen ändring: 
 
Valberedningen har till uppgift att till styrelsen framlägga förslag till kommande val 
av projektledare för fristående projekt.  
 
 
Jag yrkar 
  
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
ändring. 
 
 
Bilaga 4 
 
Motion: Ändring av stadga § 58  
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund: Valberedningen har tidigare erfarit att efter verksamhetsåret andra 
ordinarie föreningsmöte så har valberedningen ej tagit ansvar för att vidare 
framlägga förslag på kandidater till vakanta positioner. Detta bör undvikas och bör 
därför stipuleras i stadgan och § 58. 
  
Nuvarande formulering: 

Valberedningen har till verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte att 
framlägga förslag till kommande verksamhetsårs styrelse, räkenskapsrevisor, 
räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor samt kommande mandatperiods 
ordförande i SALDO. Valberedningen skall därtill under udda år till verksamhetens 
andra ordinarie föreningsmöte framlägga förslag till Inspector.   

Föreslagen ändring: 
 
Valberedningen har till verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte att 
framlägga förslag till kommande verksamhetsårs styrelse, räkenskapsrevisor, 
räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor samt kommande mandatperiods 
ordförande i SALDO. Valberedningen skall därtill under udda år till verksamhetens 
andra ordinarie föreningsmöte framlägga förslag till Inspector. Vid eventuell vakans 
skall valberedningen till verksamhetsårets tredje ordinarie föreningsmöte framlägga 
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förslag till berörda positioner. Vid eventuell vakans efter verksamhetsårets tredje 
ordinarie föreningsmöte skall valberedningen framlägga förslag till berörda 
positioner till styrelsemöte där kandidaten väljs interimistiskt. 
 
 
Jag yrkar 
  
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
ändring. 
	
 
Bilaga 5 
 
Motion: Ändring av stadga § 61  
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Bakgrund: I och med att val till förtroendevald post numera kan ske på två stycken 
ordinarie möten så bör det stipuleras i stadgan om tidsgränsen för att meddela 
förslag och kandidatur till valberedningen för de två ordinarie föreningsmötena.  
 
Nuvarande formulering: 

Förslag till nominering och kandidatur till förtroendepost skall vara valberedningen 
skriftligen tillhanda senast tre veckor innan ett föreningsmöte.  

Föreslagen ändring: 
 
Förslag till nominering och kandidatur till förtroendepost skall vara valberedningen 
skriftligen tillhanda senast tre veckor innan verksamhetsårets andra ordinarie 
föreningsmöte. Förslag till nominering och kandidatur till förtroendepost skall vara 
valberedningen skriftligen tillhanda senast två veckor innan verksamhetsårets tredje 
ordinarie föreningsmöte.  
 
 
Jag yrkar 
  
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan föreslagen 
ändring. 
 
 
Bilaga 6 
 
Se bifogad fil. 
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Bilaga 7 
 
Se bifogad fil. 
 
 
Bilaga 8 
 
Se bifogad fil. 
 


