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Bilaga 1 

 

Informationspunkt: Kårstatus uppdatering 

Föredragande: Emilia Ishak 

 

Bakgrund: Information ges på plats.  

 

 

Bilaga 2 

 

Motion: Befattningsbeskrivning IT-ansvarig 

Föredragande: Sanna Kamil 

 

Bakgrund: Eftersom Föreningen Ekonomerna bör utse ett dataskyddsombud dit 

medlemmar kan vända sig till har det tidigare diskuterats inom styrelsen att detta 

bör falla under styrelseledamot med IT-ansvar. Därför har jag reviderat 

rollbeskrivningen för rollen och önskar att föreningsmötet kan fatta ett beslut om 

detta. Att IT-ansvarig får detta ansvar kommer innebära att han/hon kommer att 

genomföra regelbundna kontroller för att säkerhetsställa att GDPR följs inom 

Föreningen Ekonomerna. Han/hon måste vara medveten om var personuppgifter 

lagras och kunna göra en extrahering av lagrade personuppgifter om så önskas av 

medlemmar.  

 

Föreslaget tillägg: 

IT-ansvarig skall agera dataskyddsombudsman för att säkerhetsställa att 

dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom Föreningen Ekonomerna genom att 

utföra regelbundna kontroller. 

 

Jag yrkar 

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering.

  

 

Bilaga 3 

 

Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare 

Föredragande: Johan Buskas 

 

Bakgrund: Under årets gång har vi utvärderat vad som förväntas av Skattmästeriet. I 

denna utvärdering har vi funnit att nuvarande befattningsbeskrivningen skulle dra 

nytta av att revideras och justeras. Vi ser att de båda positionerna inom 

Skattmästeriet ska ses som lika, både till arbetsbördan och arbetsuppgifter. Det 
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betyder att Vice Skattmästare kommer dela samtliga av de arbetsuppgifter som 

åligger enbart skattmästaren idag. Vidare anser vi att Skattmästeriet bör ha två 

likställda roller som är ansvariga för föreningen ekonomiska situation i sin helhet 

med det delade ansvaret för samtliga åtaganden. 

 

Nuvarande formulering:  

Skattmästaren ansvarar för att utfallet av dessa kommuniceras. 

 

Föreslagen formulering:  

Skattmästaren ansvarar gemensamt med Vice skattmästare för att utfallet av dessa 

kommuniceras. 

 

Jag yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 

 

 

Bilaga 4 

 

Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare 

Föredragande: Johan Buskas 

 

Bakgrund: Under årets gång har vi utvärderat vad som förväntas av Skattmästeriet. I 

denna utvärdering har vi funnit att nuvarande befattningsbeskrivningen skulle dra 

nytta av att revideras och justeras. I detta anser att det bör inkluderas att 

Skattmästeriet ska förvalta det sparade kapitalet som föreningen har. De föreslagna 

ändringarna skulle innebära ett utökat ansvar för att förvalta föreningens kapital. 

Detta är något som våra vänföreningar redan gör och något som har diskuterats 

flitigt på U9 sammankomsterna. Vi anser att detta är något vi bör implementera 

också. 

 

Föreslaget tillägg: 

Skattmästare skall sköta arbetet med att förvalta Föreningen Ekonomernas sparade 

kapital, inkluderat är strategiarbete och den löpande förvaltningen.  

 

Skattmästare ska på samtliga av verksamhetsårets föreningsmöten rapportera om 

investeringsverksamhetens läge. 

 

Skattmästare ska rapportera den finansiella utvecklingen av samtliga investeringar 

på månadsbasis till styrelsen.  

 

Skattmästare är ansvariga för samtliga konton som avser verksamheten för 

investeringar. 
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Jag yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 

 

 

Bilaga 5 

 

Motion: Befattningsbeskrivning Vice skattmästare 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 

Bakgrund: Under årets gång har vi utvärderat vad som förväntas av Skattmästeriet. I 

denna utvärdering har vi funnit att nuvarande befattningsbeskrivningen skulle dra 

nytta av att revideras och justeras. Vi ser att de båda positionerna inom 

Skattmästeriet ska ses som lika, både till arbetsbördan och arbetsuppgifter. Det 

betyder att Vice Skattmästare kommer dela samtliga av de arbetsuppgifter som 

åligger enbart skattmästaren idag. Vidare anser vi att Skattmästeriet bör ha två 

likställda roller som är ansvariga för föreningen ekonomiska situation i sin helhet 

med det delade ansvaret för samtliga åtaganden. 

 

Nuvarande formulering:  

Vice skattmästare skall tillsammans med skattmästare följa upp Föreningen 

Ekonomernas budgetar. 

 

Föreslagen formulering:  

Vice skattmästare skall tillsammans med skattmästare följa upp Föreningen 

Ekonomernas budgetar. Vice skattmästare ansvarar gemensamt med Skattmästare 

för att utfallet av dessa kommuniceras. 

 

Jag yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 

 

 

Bilaga 6 

 

Motion: Befattningsbeskrivning Vice skattmästare 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 

Bakgrund: Under årets gång har vi utvärderat vad som förväntas av Skattmästeriet. I 

denna utvärdering har vi funnit att nuvarande befattningsbeskrivningen skulle dra 

nytta av att revideras och justeras. Vi ser att de båda positionerna inom 

Skattmästeriet ska ses som lika, både till arbetsbördan och arbetsuppgifter. Det 
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betyder att Vice Skattmästare kommer dela samtliga av de arbetsuppgifter som 

åligger enbart skattmästaren idag. Vidare anser vi att Skattmästeriet bör ha två 

likställda roller som är ansvariga för föreningen ekonomiska situation i sin helhet 

med det delade ansvaret för samtliga åtaganden. 

 

Föreslaget tillägg: 

Vice skattmästare ansvarar för att vid minst två tillfällen, jämnt fördelade, under 

verksamhetsåret inventera spritförrådet. Inventering kan delegeras till Öfverspritis 

eller dess ställföreträdare. 

 

Vice skattmästare ansvarar gemensamt med Skattmästare för att utfallet av dessa 

kommuniceras. 

 

Vice skattmästare skall stämma av samtliga balanskonton på månadsbasis. 

 

Vice skattmästare ansvarar för att Föreningen Ekonomernas ekonomiska läge 

redogörs genom att resultat-, balans och likviditetsrapporter presenteras löpande för 

styrelse och ordinarie föreningsmöte. 

 

Vice skattmästare skall tillsammans med Andre vice ordförande kontrollera att 

utskotten följer fastställd budget för utskottens löpande verksamhet. 

 

Jag yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 

 

 

Bilaga 7 

 

Motion: Befattningsbeskrivning Vice skattmästare 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 

Bakgrund: Under årets gång har vi utvärderat vad som förväntas av Skattmästeriet. I 

denna utvärdering har vi funnit att nuvarande befattningsbeskrivningen skulle dra 

nytta av att revideras och justeras. I detta anser att det bör inkluderas att 

Skattmästeriet ska förvalta det sparade kapitalet som föreningen har. De föreslagna 

ändringarna skulle innebära ett utökat ansvar för att förvalta föreningens kapital. 

Detta är något som våra vänföreningar redan gör och något som har diskuterats 

flitigt på U9 sammankomsterna. Vi anser att detta är något vi bör implementera 

också. 

 

Föreslaget tillägg: 
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Vice skattmästare skall sköta arbetet med att förvalta Föreningen Ekonomernas 

sparade kapital, inkluderat är strategiarbete och den löpande förvaltningen.  

 

Vice skattmästare ska på samtliga av verksamhetsårets föreningsmöten rapportera 

om investeringsverksamhetens läge. 

 

Vice skattmästare ska rapportera den finansiella utvecklingen av samtliga 

investeringar på månadsbasis till styrelsen.  

 

Vice skattmästare är ansvariga för samtliga konton som avser verksamheten för 

investeringar. 

 

Jag yrkar  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen formulering. 

 

 

Bilaga 8 

 

Se bifogad fil.  

 

 

Bilaga 9 

 

Se bifogad fil.  

 

 

Bilaga 10 

 

Proposition: Val av Hedersmedlem 

Föredragande: Styrelsen  

 

Bakgrund: Bent Christiansen arbetar för Fastighetsavdelningen vid Stockholms 

universitet och har spelat en stor roll i och med flytten till Föreningen Ekonomernas 

permanenta lokaler i Kräftriket. Inte bara har han sett till att vi kan permanent verka 

i hus 1a, utan han har dessutom sett till att hela huset grundrenoverats och har 

kontinuerligt funnits till hjälp för Föreningen Ekonomerna. Vidare har Bent 

Christiansen funnits och verkat för Föreningen i forum som vi annars inte har 

tillgång till. Han har givit mycket värde till medlemmarna av Föreningen 

Ekonomerna och vi vill därmed föreslå honom till Föreningsmötet att bli 

Hedersmedlem. 

 

Vi yrkar 
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att  föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen 

formulering. 


