
 
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Föreningsmöte #2 
Söndag 2019-04-07 
Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 
Tid: 12:00-19:00 
 
 
§.1 Mo ̈tets öppnande. 

Emma Axelsson förklarade mötet öppnat kl. 12:13. 
 

§.2 Val av talman. 
Emma Axelsson valdes till talman. 
 

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

§.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Sanna Kamil och Larissa Marinkovic utsågs till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
 

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

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

• §.2 lades till. 
• §.28 ”Val av Öfvermarskalk” ändras till §.7. Övriga punkter 

justerades därefter. 
 

§.7 Val av Öfvermarskalk        
 
Till handlingarna lades att Marskalksämbetet har nominerat Frida 
Wandborg till Öfvermarskalk.  
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Frida Wandborg som Öfvermarsalk. 
 
Beslut 



 
 

 

 
att föreningsmötet väljer Frida Wandborg som Öfvermarsalk. 
 

§.8 Informationspunkt: Kårstatus uppdatering    (Bilaga 1) 
Föredragande: Emilia Ishak 

 
Emilia Ishak redogjorde inför föreningsmötet om nuvarande status i 
kårstatusansökan som skickades in i november 2018, samt informerade 
om innebörden av att vara en kår. I december 2018 avslog 
universitetsstyrelsen Föreningen Ekonomernas ansökan om kårstatus. 
En process om att överklaga beslutet inleddes och skickades in samma 
månad. Stockholms Universitets utredare fick möjlighet att yttra sig i 
överklagan och bekräftade Föreningen Ekonomernas argument i 
överklagan som skäliga. Föreningen Ekonomerna fick möjlighet att 
yttra sig men avböjde då det inte ansågs finnas mer information att 
tillägga. Stockholms universitets studentkår gavs möjlighet att yttra sig 
i ärendet och inkom med en juridisk skrivelse innan Föreningen 
Ekonomerna slutligen inkom med det avslutande yttrandet i ärendet. 
Preliminärt beslutsdatum för Överklagandenämnden för högskolan att 
gå till beslut är satt till den 12 april 2019. Protokollet offentliggörs en 
vecka senare. 

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

Föredragande: Sanna Kamil 
 
Föreslagen formulering: 
IT-ansvarig skall agera dataskyddsombudman för att säkerställa att 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom Föreningen Ekonomerna 
genom att utföra regelbundna kontroller. 
 
Yrkande 

 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 

§.10 Motion: Befattningsbeskrivning skattmästare   (Bilaga 3) 



 
 

 

Föredragande: Johan Buskas 
 
Föreslagen formulering: 
Skattmästaren ansvarar gemensamt med vice skattmästare för att 
utfallet av dessa kommuniceras. 
 
Mötet ajournerades kl. 12:53. 
Mötet återupptogs kl. 13:16. 
 
Johan Buskas yrkade för nedanstående ersättning av föreslagen 
formulering: 
 
Ändringsyrkande: 
 
att ersätta föreslagen formulering med: ”Skattmästare skall 
tillsammans med vice skattmästare följa upp Föreningen Ekonomernas 
budgetar. Skattmästaren ansvarar gemensamt med vice skattmästare 
för att utfallet av dessa kommuniceras.”.  

 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet. 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan reviderad 
föreslagen formulering. 
 

§.11 Motion: Befattningsbeskrivning skattmästare   (Bilaga 4) 
Föredragande: Johan Buskas 
 
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. 
 
Johan Buskas yrkade för nedanstående ersättning av föreslaget tillägg. 
 
Ändringsyrkande 

   
att ersätta föreslaget tillägg med följande: 
 
Skattmästare skall sköta arbetet med att förvalta Föreningen 
Ekonomernas sparade kapital, enligt av föreningsmötet fastställd plan 
för året.  
 
Skattmästare skall på samtliga av verksamhetsårets föreningsmöten 
rapportera om investeringsverksamhetens läge.  
 
Skattmästare skall rapportera den finansiella utvecklingen av samtliga 
investeringar på månadsbasis till styrelsen.  
 
Skattmästare är ansvariga för samtliga konton som avser verksamheten 
för investeringar. 

 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet. 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan reviderade 
föreslagna ändringar. 
 

§.12 Motion: Befattningsbeskrivning Vice skattmästare   (Bilaga 5) 
Föredragande: Samuel Gustafsson 
 
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. 
 
Yrkande 

 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen 
formulering. 



 
 

 

 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 

§.13 Motion: Befattningsbeskrivning Vice skattmästare   (Bilaga 6) 
Föredragande: Samuel Gustafsson 
 
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. 
 
Samuel Gustafsson yrkade för nedanstående ersättning av det 
föreslagna tillägget: 
 
Ändringsyrkande: 
 
att ta bort följande: ” Vice skattmästare ansvarar gemensamt med 
Skattmästare för att utfallet av dessa kommuniceras.” från föreslaget 
tillägg. 
 
Beslut 
 



 
 

 

att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet. 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan reviderad 
föreslagen ändring. 

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

Föredragande: Samuel Gustafsson 
 
Föreslaget tillägg: 
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 ansvarig för samtliga konton som avser 
verksamheten för investeringar. 
 
Emma Berger yrkade för nedanstående ersättning av det första 
föreslagna tillägget. 
 
Ändringsyrkande: 
 
att ersätta det första föreslagna tillägget enligt följande: ”Vice 
skattmästare skall sköta arbetet med att förvalta Föreningen 
Ekonomernas sparade kapital, enligt av föreningsmötet fastställd plan 
för året.”, samt att ändra samtliga ”ska” till ”skall”. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet. 
 
att föreningsmötet godkänner motionen enligt ovan reviderad 
föreslagen formulering. 

 
§.15 Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar fo ̈r  (Bilaga 8) 

kommande verksamhetsår. 



 
 

 

 
Föreningsmötet fastställde styrelsens befattningsbeskrivningar för 
kommande verksamhetsår.  

 
§.16 Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning  (Bilaga 8) 

för kommande verksamhetsår.  
 

Föreningsmötet fastställde valberedningens befattningsbeskrivning för 
kommande verksamhetsår. 

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

kommande verksamhetsår.  
 
Föreningsmötet fastställde sakrevisors befattningsbeskrivning för 
kommande verskamhetsår. 
 
Mötet ajournerades kl. 13:32. 
Mötet återupptogs kl. 13:43. 
 

§.18 Val av fo ̈renings- och styrelseordförande.   (Bilaga 9) 
 
Kandidat Alexander Riese – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Alexander Riese som förenings- och 
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet vakantsätter posten som förenings- och 
styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2018/2019. 
 



 
 

 

Mötet ajournerades kl. 15:16. 
Mötet återupptogs kl. 15:31. 
 

§.19 Val av fo ̈rste vice förenings- och styrelseordförande   (Bilaga 9) 
och utbildningsansvarig.   
 
Kandidat Frida Johansson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Kandidat Thomas Ahlström – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Frida Johansson som vice förenings- och 
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Thomas Ahlström som vice förenings- och 
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

  
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Frida Johansson som vice förenings- och 
styrelseordförande och utbildningsansvarig för Föreningen 
Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

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

med ansvar för intern kommunikation. 
 
Kandidat Mattis Jämtbäck – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 



 
 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Mattis Jämtbäck som andre vice förenings- 
och styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Beslut 

 
att föreningsmötet väljer Mattis Jämtbäck som andre vice förenings- 
och styrelseordförande med ansvar för intern kommunikation för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

 
Mötet ajournerades kl. 17:35. 
Mötet återupptogs kl. 17:39. 

 
§.21 Val av skattmästare.      (Bilaga 9) 
 

Kandidat Robert Kisch – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Kandidat Carl Robertson – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Robert Kisch som skattmästare för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Carl Robertson som skattmästare för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

  



 
 

 

Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Carl Robertson som skattmästare för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

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

 
Kandidat Robert Kisch – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Robert Kisch som vice skattmästare för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

  
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Robert Kisch som vice skattmästare för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 

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

näringslivskontakter.  
 

Till handlingarna lades att Rickard Ljungberg har dragit tillbaka sin 
kandidatur till rollen som styrelseledamot med ansvar för 
näringslivskontakter. 

 
Kandidat Lovisa Enholm – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 



 
 

 

 
att föreningsmötet väljer Lovisa Enholm som styrelseledamot med 
ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 

  
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Lovisa Enholm som styrelseledamot med 
ansvar för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 

 
§.24 Val av styrelseledamot med ansvar fo ̈r     (Bilaga 9) 

marknadsföring. 
 

Till handlingarna lades att Rickard Ljungberg har dragit tillbaka sin 
kandidatur till rollen som styrelseledamot med ansvar för 
marknadsföring. 

 
Kandidat Liina Neitenbach – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Liina Neitenbach som styrelseledamot 
med ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 

  
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Liina Neitenbach som styrelseledamot 
med ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 

 
§.25 Val av styrelseledamot med ansvar fo ̈r     (Bilaga 9) 

internationella kontakter. 
 

Kandidat Marie Linden – redogjorde för sig. 



 
 

 

Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Kandidat Alexandre Guillemand – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Marie Linden som styrelseledamot med 
ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Alexandre Guillemand som 
styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter för 
Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Marie Linden som styrelseledamot med 
ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna 
gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

 
§.26 Val av styrelseledamot med ansvar fo ̈r fo ̈rvaltning.  (Bilaga 9) 

 
Lämnas obehandlad. 
 

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

Till handlingarna lades att Alexandre Goubaud har dragit tillbaka sin 
kandidatur till rollen som styrelseledamot med ansvar för IT. 

 
Kandidat Benjamin Söderman – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Kandidat Isa Pektas – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 



 
 

 

Kandidat lämnade rummet. 
 
Kandidat Thomas Ahlström – redogjorde för sig. 
Utfrågning av kandidat. 
Kandidat lämnade rummet. 
 
Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna. 
 
Allmän diskussion. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Benjamin Söderman som styrelseledamot 
med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Isa Pektas som styrelseledamot med 
ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 
2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Thomas Ahlström som styrelseledamot 
med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Benjamin Söderman som styrelseledamot 
med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande 
verksamhetsåret 2019/2020. 

 
§.28 Val av SALDOs utskottsordfo ̈rande för nästkommande

 mandatperiod. 
 
Lämnas obehandlad. 

 
§.29 Val av Inspector.        

Till handlingarna lades att Marsalksämbetet har nominerat Susanne 
Weinberg-Krakowski till Inspector för Föreningen Ekonomerna. 
 
Yrkande 
 



 
 

 

att föreningsmötet väljer Susanne Weinberg-Krakowski till 
Inspector för Föreningen Ekonomerna. 
 
Beslut 
att  föreningsmötet väljer Susanne Weinberg-Krakowski till 
Inspector för Föreningen Ekonomerna. 

 
§.30 Val av valberedningens ordfo ̈rande. 
 

Till handlingarna lades att Alexander Riese genom kandidatförteckning 
på plats nominerade Anna Sundstedt till rollen som valberedningens 
ordförande. Denne accepterade nomineringen. 
 
Yrkande 

 
att föreningsmötet väljer Anna Sundstedt som valberedningens 
ordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 
2019/2020. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Anna Sundstedt som valberedningens 
ordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 
2019/2020. 

 
§.31 Val av valberedningens ledamo ̈ter. 
 

Till handlingarna lades att Isa Pektas genom kandidatförteckning på 
plats nominerade Sanna Kamil och att Anna Sundstedt genom 
kandidatförteckning på plats nominerade Siri Edgren till rollen som 
valberedningens ledamöter. Dessa accepterade nomineringarna. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Sanna Kamil till ledamot i valberedningen 
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

 
att föreningsmötet väljer Siri Edgren till ledamot i valberedningen 
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Beslut 



 
 

 

 
att föreningsmötet väljer Sanna Kamil till ledamot i valberedningen 
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 
 
att föreningsmötet väljer Siri Edgren till ledamot i valberedningen 
för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2019/2020. 

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

Till handlingarna lades att Samuel Gustafsson nominerade Bo 
Holmström från Mazars till räkenskapsrevisor. Denne har accepterat 
nomineringen. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Bo Holmström från Mazars till 
räkenskapsrevisor för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 
2019/2020. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Bo Holmström från Mazars till 
räkenskapsrevisor för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 
2019/2020. 

 
§.33 Val av sakrevisor. 

Till handlingarna lades att Emma Axelsson nominerade Emilia Ishak 
till rollen som sakrevisor för Föreningen Ekonomerna för 
verksamhetsåret 2019/2020. Denne accepterade nomineringen. 
 
Yrkande 
 
att föreningsmötet väljer Emilia Ishak till sakrevisor för Föreningen 
Ekonomerna för verksamhetsåret 2019/2020. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Emilia Ishak till sakrevisor för Föreningen 
Ekonomerna för verksamhetsåret 2019/2020. 

 



 
 

 

§.34 Proposition: Val av Hedersmedlem.              (Bilaga 10) 
Föredragande: Styrelsen  

 
Yrkande 
 
att föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen 
formulering. 
 
Beslut 
 
att föreningsmötet väljer Bent Christiansen till hedersmedlem för 
Föreningen Ekonomerna. 

 
§.35 Övriga frågor. 

 
Inga övriga frågor behandlades. 
 

§.36 Mötets avslutande. 
 

Mötet avslutades 23:14. 


