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§.1 Mo ̈tets 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: Johan Buskas & Samuel Gustafsson 

 

§.8 Motion: Stadgeändring av valprocessen för styrelsen.  (Bilaga 1) 

Föredragande: Emma Axelsson 

 

§.9 Godkännande av styrelsens preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.10 Godkännande av IT-utskottets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.11 Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.12 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära  (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 



 

 

§.13 Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.14 Godkännande av Börsrummets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.15 Godkännande av Internationella utskottets preliminära  (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsa ̊r. 

 

§.16 Godkännande av Programutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.17 Godkännande av Eventutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.18 Godkännande av Idrottsutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.19 Godkännande av Spexets preliminära verksamhetsplan  

för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.20 Godkännande av SALDOs preliminära verksamhetsplan   

för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.21 Godkännande av IT-utskottets ordförande för   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.22 Godkännande av Utbildningsutskottets ordfo ̈rande för  (Bilaga 3)

 nästkommande mandatperiod. 

 

§.23 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande (Bilaga 3) 

 för nästkommande mandatperiod. 

 

§.24 Godkännande av Näringslivsutskottets ordfo ̈rande för   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.25 Godkännande av Börsrummet ordförande för    (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.26 Godkännande av Internationella utskottets ordfo ̈rande  (Bilaga 3) 

för nästkommande mandatperiod. 



 

 

 

§.27 Godkännande av Programutskottets ordförande   (Bilaga 3) 

för nästkommande mandatperiod. 

 

§.28 Godkännande av Eventutskottets ordfo ̈rande för   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.29 Godkännande av Idrottsutskottets ordfo ̈rande för   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.30 Godkännande av Spexets ordfo ̈rande för  

nästkommande mandatperiod. 

 

§.31 Val av förenings- och styrelseordförande.   (Bilaga 4) 

 

§.32 Övriga frågor. 

 

§.33 Mötets avslutande. 
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