
 
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #1 
Måndag 2018-10-15 
Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 
Tid: 18:00-22:00 
 
§.1 Mötets öppnande. 

Emma Axelsson förklarade mötet öppnat kl. 18:09. 
 

§.2 Val av talman. 
Kristian Kull valdes till talman. 
 

§.3 Val av sekreterare. 
Emilia Ishak valdes till sekreterare. 
 

§.4 Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
Samuel Gustafsson och Alexander Riese utsågs till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
 

§.5 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 
Föreningsmötet fann att föreningsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 

§.6 Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: 
 

• § 2 lades till. 
• § 13, § 17, § 18 och § 19 togs bort. 
 

Efterföljande punkter justerades enligt ny ordning. 
 

§.7 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. (Bilaga 1) 
Lades till handlingarna med följande ändringar: 
 

• Redaktionella ändringar. 
• Korrigera antalet medlemmar mot årsredovisning. 

 
§.8 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 2) 

Lades till handlingarna med följande ändringar: 



 
 

 

• Redaktionella ändringar. 
 

§.9 Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 2) 
verksamhetsår. 
Resultatändring för föregående verksamhetsår fastställdes av 
föreningsmötet. 
 

§.10 Fastställande av balansräkning för föregående  (Bilaga 2) 
verksamhetsår. 
Balansräkning för föregående verksamhetsår fastställdes av 
föreningsmötet. 
 

§.11 Sakrevisionsberättelse 
 Lades till handlingarna. 
 

§.12 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
Sakrevisor Erica Pahn yrkade på att ge ansvarsfrihet för föregående 
styrelse 17/18. 
 

Yrkande 
 
att   föreningsmötet beviljar föregående styrelse 17/18 ansvarsfrihet. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
  Mötet ajournerades kl. 18:39. 
  Mötet återupptogs kl. 18:52. 
 
§.13 Val av ledamot till valberedningen. 

Till handlingarna läggs att föreningsmötet nominerar Pontus Kaneberg 
till valberedningen. 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Pontus Kaneberg som ledamot i 

valberedningen för resterande del av verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.14 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för   (Bilaga 3) 

innevarande  verksamhetsår. 



 
 

 

Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod med följande ändringar: 
 

• Tillägg under Styrning (bilaga 3) med ”denna del kommer att 
utvecklas av styrelsen 2018/2019 för att öka incitament till aktivt 
medlemskap”. 

• Redaktionella ändringar. 
 
§.15 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska  

 situation. 
Föredragande: Johan Buskas och Samuel Gustafsson 
 
Föredragare redogjorde för Föreningen Ekonomernas ekonomiska 
situation. 

 
§.16 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. (Bilaga 4) 

Föredragande: Johan Buskas och Samuel Gustafsson   
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner budgeten för innevarande verksamhetsår 

med följande ändringar: 
 

• Lägga till konto 6370 – Kostnader för bevakning, larm och bankning 
under Föreningen med 32 250 SEK per termin för räkenskapsåret 
18/19. 

• Ta bort konto 5920 – Tryckkostnader, under Föreningen. 
• Öka summan för konto 4048 – Kick-Off, under LG, från 4 000 SEK 

till 8 100 SEK per termin för räkenskapsåret 18/19. 
• Ta bort totala intäkter under VT resultat 17/18, under 

Marshalksämbetet. 
• Korrigera Sammanlagt resultat 18/19 från -17 996 SEK till -22 996 

SEK. 
 

Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.17 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för              (Bilaga 8) 

innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod med följande ändringar: 



 
 

 

• Ta bort namn på tidigare ordförande och vice ordförande under 
Activity description. 

 
§.18 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan      (Bilaga 8) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.19 Fastställande av Marknadsföringsutskottets               (Bilaga 8) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.20 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan       (Bilaga 8) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.21 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för               (Bilaga 8) 

innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 
 

§.22 Fastställande av Internationella utskottets                (Bilaga 8) 
verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.23 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan              (Bilaga 8) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.24 Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan               (Bilaga 8) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod med följande ändringar: 
 

• Under Fall Sittning, ta bort första meningen och ändra Spex till 
gyckel. 



 
 

 

• Under Spring Ball, ändra andra meningen till: The first Spring Ball 
was arranged in 1977 and became a recurring event for some years. 
After being paused for some years, an attempt to bring back the 
traditions was made in 2013 but fell through before the event happened 
as a result of expensive ticket prices. 

• Under Homecoming, ta bort första meningen och ändra andra 
meningen till: This project came about in 2013 in response to the 
absence of an association-organized event that allows returning 
members to mingle, hand out, and reflect over their summers. 

 
§.25 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan               (Bilaga 8) 

för innevarande verksamhetsår. 
Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 
mandatperiod. 

 
§.26 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för     

innevarande verksamhetsår. 
Lämnas obehandlat. 

 
§.27 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för    

innevarande verksamhetsår. 
Lämnas obehandlat. 

 
§.28 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 

Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner IT-utskottets ordförande, Isa Pektas, för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 

 
 
§.29 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets ordförande, Siri 

Edgren, för nästkommande mandatperiod. 



 
 

 

 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.30 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Marknadsutskottets ordförande, Bianca 

Dahlquist, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.31 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Näringslivsutskottets ordförande, Larissa 

Marinkovic, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
 
§.32 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Börsrummets ordförande, Luca Bretton, för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.33 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Internationella utskottets ordförande, 

Josefin Aadde, för nästkommande mandatperiod. 



 
 

 

 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.34 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Eventutskottets ordförande, Carl Robertson, 

för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.35 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
 
Yrkande 
 
att  föreningsmötet godkänner Idrottsutskottets ordförande, Gabriel 

L’Estrade, för nästkommande mandatperiod. 
 
Beslut  enhälligt bifall. 
 
§.36 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 
Lämnades obehandlat. 

 
§.37 Val av talman. 

Lämnades obehandlat. 
 
§.38 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor behandlades. 
 
§.39 Mötets avslutande. 

Kristian Kull förklarade mötet avslutat kl. 20:18. 
 
 
 


