
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #2 

Söndag 2019-04-07 

Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 

Tid: 12:00-19:00 
 

 

§.1 Mo ̈tets öppnande. 

 

§.2 Val av sekreterare. 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan. 

 

§.6 Informationspunkt: Kårstatus uppdatering    (Bilaga 1) 

Föredragande: Emilia Ishak 

 

§.7 Motion: Befattningsbeskrivning IT-ansvarig   (Bilaga 2) 

Föredragande: Sanna Kamil 

 

§.8 Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare   (Bilaga 3) 

Föredragande: Johan Buskas 

 

§.9 Motion: Befattningsbeskrivning Skattmästare   (Bilaga 4) 

Föredragande: Johan Buskas 

 

§.10 Motion: Befattningsbeskrivning Vice Skattmästare   (Bilaga 5) 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 

§.11 Motion: Befattningsbeskrivning Vice Skattmästare   (Bilaga 6) 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 

§.12 Motion: Befattningsbeskrivning Vice Skattmästare   (Bilaga 7) 

Föredragande: Samuel Gustafsson 

 



 

 

§.13 Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för  (Bilaga 8) 

kommande verksamhetsår. 

 

§.14 Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning  (Bilaga 8) 

för kommande verksamhetsår.  

 

§.15 Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för   (Bilaga 8) 

kommande verksamhetsår.  

 

§.16 Val av förenings- och styrelseordförande.   (Bilaga 9) 

 

§.17 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande   (Bilaga 9) 

och utbildningsansvarig.   

 

§.18 Val av andre vice fo ̈renings- och styrelseordförande   (Bilaga 9) 

med ansvar för intern kommunikation. 

 

§.19 Val av skattmästare.      (Bilaga 9) 
 

§.20 Val av vice skattmästare.      (Bilaga 9) 
 

§.21 Val av styrelseledamot med ansvar för     (Bilaga 9) 

näringslivskontakter.  
 

§.22 Val av styrelseledamot med ansvar för     (Bilaga 9) 

marknadsföring. 
 

§.23 Val av styrelseledamot med ansvar för     (Bilaga 9) 

internationella kontakter. 
 

§.24 Val av styrelseledamot med ansvar för förvaltning.  (Bilaga 9) 
 

§.25 Val av styrelseledamot med ansvar för IT.   (Bilaga 9) 
 

§.26 Val av SALDOs utskottsordfo ̈rande för nästkommande

 mandatperiod. 
 

§.27 Val av Inspector.        

 

§.28 Val av Öfvermarskalk. 

 

§.29 Val av valberedningens ordfo ̈rande. 



 

 

 

§.30 Val av valberedningens ledamo ̈ter. 

 

§.31 Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor. 

 

§.32 Val av sakrevisor. 

 

§.33 Proposition: Val av Hedersmedlem                (Bilaga 10) 

Föredragande: Styrelsen  

 

§.34 Övriga frågor. 

 

§.35 Mötets avslutande. 
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