
 
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #3 
Tisdag 2018-05-08 
Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 
Tid: 17.00-21.00 
 
§.1 Mötets öppnande. 

 
§.2 Val av talman. 

 
§.3 Val av sekreterare. 

 
§.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 
§.5 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
 
§.6 Fastställande av föredragningslistan. 

 
§.7 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

Föredragande: Oktay Bagirbekov & Nathalie Randelin 
 

§.8 Proposition: Reviderad föreningsbudget 2017/2018  (Bilaga 1) 
Föredragande: Oktay Bagirbekov & Nathalie Randelin 

 
§.9 Proposition: Ansökan om kårstatus 2019–2022   (Bilaga 2) 

Föredragande: Emma Berger 
 

§.10 Motion: Ändring av stadga § 60     (Bilaga 3) 
Föredragande: Andreas Wassenius      

 
§.11 Motion: Ändring av stadga § 58     (Bilaga 4) 

Föredragande: Andreas Wassenius  
     
§.12 Motion: Ändring av stadga § 61     (Bilaga 5) 

Föredragande: Andreas Wassenius     
  

§.13 Godkännande av styrelsens preliminära    (Bilaga 6)
 verksamhetsplan nästkommande verksamhetsår. 



 
 

 

 
§.14 Godkännande av IT- utskottets preliminära    (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.15 Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 
§.16 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära  (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.17 Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.18 Godkännande av Börsrummets preliminära    (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.19 Godkännande av Internationella utskottets preliminära  (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.20 Godkännande av Programutskottets preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.21 Godkännande av Eventutskottets preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.22 Godkännande av Idrottsutskottet preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.23 Godkännande av Spexets preliminära verksamhetsplan   
för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.24 Godkännande av SALDOs preliminära verksamhetsplan   
för nästkommande verksamhetsår. 
 

§.25 Godkännande av IT-utskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 

 
§.26 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande   (Bilaga 7) 

för nästkommande mandatperiod. 
 



 
 

 

§.27 Godkännande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 7) 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 

§.28 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande   (Bilaga 7) 
för nästkommande mandatperiod. 
 

§.29 Godkännande av Börsrummets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.30 Godkännande av Internationella utskottets ordförande  (Bilaga 7) 
för nästkommande mandatperiod. 
 

§.31 Godkännande av Programutskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.32 Godkännande av Eventutskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.33 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.34 Godkännande av Spexets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.35 Val av förenings- och styrelseordförande.   (Bilaga 8)  
 

§.36 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och  (Bilaga 8) 
utbildningsansvarig. 
 

§.37 Val av vice skattmästare.      (Bilaga 8) 
 

§.38 Val av styrelseledamot med ansvar för     (Bilaga 8) 
näringslivskontakter. 
 

§.39 Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.  (Bilaga 8) 
 

§.40 Val av styrelseledamot med ansvar för IT.    (Bilaga 8) 
 
§.41 Övriga frågor. 
 
§.42 Mötets avslutande. 


