
 
 

 

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

Carolina Viklund förklarade mötet öppnat 17:07. 
 

§.2 Val av talman. 
Niklas Kövamees valdes till talman. 
 

§.3 Val av sekreterare. 
Simon Jakobsen valdes till sekreterare. 
 

§.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Alexander Wahlgren and Johan Buskas valdes till justerare tillika 
rösträknare. 
 

§.5 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 
§.6 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: 
 

• Byte av titel §.13 från ”Godkännande av styrelsens preliminära 
verksamhetsplan nästkommande verksamhetsår” till 
”Godkännande av styrelsens preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår”.  

 
§.7 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

Föredragande: Oktay Bagirbekov & Nathalie Randelin 
 
Lades till handlingarna.  

 
§.8 Proposition: Reviderad föreningsbudget 2017/2018  (Bilaga 1) 

Föredragande: Oktay Bagirbekov & Nathalie Randelin 
 



 
 

 

Den föreslagna reviderade budgeten innehåller ändringar gällande 
verksamhetsåret 2017/2018. Höstens siffror är justerade enligt faktiska 
utfall, och utöver det är punkter med större ändringar följande: 
 

• 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 budgeterade 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. 

 
Styrelsen yrkar 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen. 

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

Föredragande: Emma Berger 
 
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. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen. 

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

Föredragande: Andreas Wassenius 
 
Mötet ajournerades 18:01. 
Mötet återupptogs 18:15. 
 
Föreslagen ändring: 
 
Valberedningen har till uppgift att till styrelsen framlägga förslag till 
kommande val av projektledare för fristående projekt. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan 
föreslagen ändring. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan 
föreslagen ändring.   

 



 
 

 

§.11 Motion: Ändring av stadga § 58     (Bilaga 4) 
Föredragande: Andreas Wassenius 
 
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 föreningsmöte 
framlägga förslag till Inspector. Vid eventuell vakans skall 
valberedningen till verksamhetsårets tredje ordinarie föreningsmöte 
framlägga 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.  
 
Ändringsyrkande 
 
att ersätta den föreslagna ändringen med: ”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 vakans skall valberedningen 
löpande arbeta med att framlägga förslag till berörda positioner under 
verksamhetsåret”. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet. 

 
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan reviderad 
föreslagen ändring. 
 

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



 
 

 

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. 
 
Ändringsyrkande 
 
att ersätta den föreslagna ändringen med ”Förslag till nominering 
och kandidatur till förtroendepost skall vara valberedningen skriftligen 
tillhanda senast tre veckor innan verksamhetsårets första och andra 
ordinarie föreningsmöte. Förslag till nominering och kandidatur till 
förtroendepost skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast 
två veckor innan verksamhetsårets tredje ordinarie föreningsmöte.  
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet.  
 
att föreningsmötet godkänner motionen ovan enligt ovan reviderad 
föreslagen ändring. 

      
§.13 Godkännande av styrelsens preliminära    (Bilaga 6)

 verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 
Föreningsmötet godkände styrelsens preliminära verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 

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

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 
Föreningsmötet godkände IT-utskottets preliminära verksamhetsplan 
för nästkommande verksamhetsår. 

 
§.15 Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära   (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 



 
 

 

Föreningsmötet godkände Utbildningsutskottets preliminära 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 
§.16 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära  (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 
Föreningsmötet godkände Marknadsföringsutskottets preliminära 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 

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

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

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

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

§.21 Godkännande av Eventutskottets preliminära   (Bilaga 6) 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
 
Föreningsmötet godkände Eventutskottets preliminära 
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår med följande 
ändringar: 
 



 
 

 

• Under Fall Sittning, ta bort” In May 2013 the association 
arranged one of its first sittningar for members outside of 
Fadderiet and SBP”. 

• Under Homecoming, ta bort “Having only begun in the fall 
semester of 2016/2017, Homecoming is a very new project within 
the Event Committee”.  
 

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

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

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

§.25 Godkännande av IT-utskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Leonard Holmlund godkänns som IT-utskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Leonard Holmlund godkänns som IT-utskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod.  

 
§.26 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande   (Bilaga 7) 

för nästkommande mandatperiod. 
 
 
 



 
 

 

Förslag 
 
att Hilla Hautala godkänns som Utbildningsutskottets ordförande 
för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Hilla Hautala godkänns som Utbildningsutskottets ordförande 
för nästkommande mandatperiod. 
 

§.27 Godkännande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 7) 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Anna Sundstedt godkänns som Marknadsföringsutskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Anna Sundstedt godkänns som Marknadsföringsutskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod.  
 

§.28 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande   (Bilaga 7) 
för nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Helen Jacobsson godkänns som Näringslivsutskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Helen Jacobsson godkänns som Näringslivsutskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 

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



 
 

 

Förslag 
 
att Elizabeth Stenwall godkänns som Börsrummets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Elizabeth Stenwall godkänns som Börsrummets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.30 Godkännande av Internationella utskottets ordförande  (Bilaga 7) 
för nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Alexander Riese godkänns som Internationella utskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Alexander Riese godkänns som Internationella utskottets 
ordförande för nästkommande mandatperiod. 
 

§.31 Godkännande av Programutskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Ivar Kvamme godkänns som Programutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Ivar Kvamme godkänns som Programutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 

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



 
 

 

Förslag 
 
att Sofie Ovesen godkänns som Eventutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Sofie Ovesen godkänns som Eventutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 

§.33 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för   (Bilaga 7) 
nästkommande mandatperiod. 
 
Förslag 
 
att Emma Karlsson godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut 
 
att Emma Karlsson godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 
nästkommande mandatperiod.  
 

§.34 Godkännande av Spexets ordförande för 
nästkommande mandatperiod. 
 
Lämnades obehandlad. 
 

§.35 Val av förenings- och styrelseordförande.   (Bilaga 8)  
 
Valberedningen redogjorde för rekryteringsprocessen som samtliga 
kandidaturer genomgått.  
 
Till handlingarna lades att Föreningsmötet beslutade att inga nya 
medlemmar kunde komma in och rösta under presentationer av 
kandidaterna. Till handlingarna lades även att Philip Vikman hade 
dragit tillbaka sin kandidatur till posten som förenings- och 
styrelseordförande.  
 
Emma Axelsson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 



 
 

 

Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Emma Axelsson som förenings- och 
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Emma Axelsson som förenings- och 
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Mötet ajournerades 19:19. 
Mötet återupptogs 19:34. 
 

§.36 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och  (Bilaga 8) 
utbildningsansvarig. 
 
Emilia Ishak – redogjorde för sig via Skype.  
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Emilia Ishak som förste vice förenings- och 
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Emilia Ishak som förste vice förenings- och 
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2018/2019. 
 
 



 
 

 

§.37 Val av vice skattmästare.      (Bilaga 8) 
 
Samuel Gustafsson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnande rummet. 
 
Burak Öz – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Samuel Gustafsson som vice skattmästare 
gällande verksamhetsåret 2018/2019. 
 
att föreningsmötet väljer Burak Öz som vice skattmästare gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Samuel Gustafsson som vice skattmästare 
gällande verksamhetsåret 2018/2019. 
 

§.38 Val av styrelseledamot med ansvar för     (Bilaga 8) 
näringslivskontakter. 
 
Till handlingarna lades att Philip Vikman och Burak Öz hade dragit 
tillbaka sina kandidaturer till rollen som styrelseledamot med ansvar 
för näringslivskontakter. Till handlingarna lades även att Emilia Ishak 
hade dragit tillbaka sin kandidatur till rollen som styrelseledamot med 
ansvar för näringslivskontakter eftersom att hon blev vald som förste 
vice förenings-, och styrelseordförande och utbildningsansvarig.  
 
Moa Dahlerus – redogjorde för sig via Skype. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Viktoria Sokolina – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 



 
 

 

Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Moa Dahlerus som styrelseledamot med 
ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 
 
att föreningsmötet väljer Viktoria Sokolina som styrelseledamot 
med ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2018/2019. 

 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Viktoria Sokolina som styrelseldamot med 
ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 

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

 
Lämnades obehandlad. 
 

§.40 Val av styrelseledamot med ansvar för IT.    (Bilaga 8) 
 
Sanna Mohammed – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Sanna Mohammed som styrelseledamot 
med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 
2018/2019. 
 
Beslut 
 



 
 

 

att föreningsmötet väljer Sanna Mohammed som styrelseledamot 
med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 
2018/2019. 

 
§.41 Övriga frågor. 
 
§.42 Mötets avslutande. 

Mötet avslutades 22.17. 


