
 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #3 

Söndag 2019-05-05 

Wallenbergssalen, Hus 3 - Kräftriket 

Tid: 12:00-19:00 
 

 

§.1   Mo ̈tets o ̈ppnande.  

Emma Axelsson fo ̈rklarade mötet öppnat kl. 12:17. 
 

§.2   Val av talman.  

Niklas Ko ̈vamees valdes till talman. 

 

§.3   Val av sekreterare.  

Viktoria Sokolina valdes till sekreterare.  

 

§.4  Val av två justeringsmän tillika ro ̈sträknare. 

Emilia Ishak och Sanna Kamil valdes till justerare tillika ro ̈sträknare. 

§.5   Fråga om föreningsmo ̈tets stadgeenliga utlysande.  

Föreningsmo ̈tet fo ̈rklarades stadgeenligt utlyst.  

 

§.6   Faststa ̈llande av fo ̈redragningslistan.  

Föredragningslistan fastställdes. 

 

§.7  Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

Föredragande: Johan Buskas & Samuel Gustafsson  

Lades till handlingarna.  

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

Föredragande: Emma Axelsson  

Föreslagen formulering: 

Sökande till styrelsen skall för valberedningen uppvisa bevis för att 

personen ej förekommer i belastningsregistret, samt fullfölja processen 

uppsatt av valberedningen.  

Ändringsyrkande  



 

att ersätta den föreslagna ändringen med: ”Sökande till styrelsen 

skall för valberedningen uppvisa bevis för att personen ej förekommer i 

belastningsregistret, samt fullfölja processen uppsatt av 

valberedningen, i enlighet med §61.” 

Beslut 

att  fo ̈reningsmötet godkänner ändringsyrkandet.  

att  fo ̈reningsmötet godkänner motionen enligt ovan reviderad 

föreslagen ändring.  

§.9  Godka ̈nnande av styrelsens preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände styrelsens preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.  

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

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände IT-utskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

§.11  Godka ̈nnande av Utbildningsutskottets prelimina ̈ra    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Utbildningsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

§.12  Godka ̈nnande av Marknadsfo ̈ringsutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Marknadföringsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

§.13  Godka ̈nnande av Näringslivsutskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Na ̈ringslivsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

§.14  Godka ̈nnande av Bo ̈rsrummets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  



 

Föreningsmötet godkände Bo ̈rsrummets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

§.15  Godka ̈nnande av Internationella utskottets preliminära   (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Internationella utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

§.16 Godka ̈nnande av Programutskottets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Programutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

§.17  Godka ̈nnande av Eventutskottets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Eventutskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

§.18  Godka ̈nnande av Idrottsutskottets preliminära    (Bilaga 2) 

verksamhetsplan fo ̈r nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsmötet godkände Idrottsutskottets prelimina ̈ra verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

§.19  Godka ̈nnande av Spexets preliminära verksamhetsplan fo ̈r 

nästkommande verksamhetsår.  

Lämnas obehandlad.  

§.20  Godka ̈nnande av SALDOs preliminära verksamhetsplan fo ̈r 

nästkommande verksamhetsår.  

Lämnas obehandlad.  

§.21  Godka ̈nnande av IT-utskottets ordfo ̈rande fo ̈r    (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Felicia Lins godkänns som IT-utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  



 

Beslut 

att  Felicia Lins godkänns som IT-utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod  

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

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Emilia Ericsson godkänns som Utbildningsutskottets utskottets 

ordförande fo ̈r nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Emilia Ericsson godkänns som Utbildningsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod  

§.23  Godka ̈nnande av Marknadsföringsutskottets ordfo ̈rande     (Bilaga 3) 

fo ̈r nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Hodman Salad Ali godkänns som Marknadsföringsutskottets 

ordförande fo ̈r nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Hodman Salad Ali godkänns som Marknadsföringsutskottets 

ordförande fo ̈r nästkommande mandatperiod  

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

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

Att Ulrika Ohlson godkänns som Näringslivsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Ulrika Ohlson godkänns som Näringslivsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod  

 



 

§.25 Godka ̈nnande av Börsrummet ordförande fo ̈r    (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Gustaf Rudbäck godkänns som Börsrummet ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Gustaf Rudbäck godkänns som Börsrummet ordförande för 

nästkommande mandatperiod  

 

§.26  Godka ̈nnande av Internationella utskottets ordförande (Bilaga 3) 

   fo ̈r nästkommande mandatperiod.  

Förslag   

att  Carl Pettersson godkänns som Internationella utskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Carl Pettersson godkänns som Internationella utskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod  

§.27  Godka ̈nnande av Programutskottets ordfo ̈rande   (Bilaga 3)  

fo ̈r nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Amie Fall godkänns som Programutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Amie Fall godkänns som Programutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod  

§.28  Godka ̈nnande av Eventutskottets ordfo ̈rande fo ̈r   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  



 

att  Rebecka Barnes godkänns som Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Rebecka Barnes godkänns som Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod  

 

§.29  Godka ̈nnande av Idrottsutskottets ordfo ̈rande fo ̈r   (Bilaga 3) 

nästkommande mandatperiod.  

Förslag  

att  Caroline Boberg godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

Beslut 

att  Caroline Boberg godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod  

§.30  Godka ̈nnande av Spexets ordfo ̈rande fo ̈r nästkommande 

mandatperiod.  

Lämnas obehandlad.  

Mötet ajournerades kl. 12:57. 

Mötet återupptogs kl. 13:14.  

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

Valberedningen redogjorde för rekryteringsprocessen som samtliga 

kandidaturer genomgått.  

Till handlingarna lades att Robert Andersson har dragit tillbaka sin 

kandidatur till posten som fo ̈renings- och styrelseordförande.  

 

Kandidat Alexander Riese – redogjorde för sig.  

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet.  

 

Kandidat Elise Sesemann – redogjorde för sig.  

Utfrågning av kandidat.  

Kandidat lämnade rummet.  



 

 

Kandidat Josephine Andreasson – redogjorde fo ̈r sig.  

Utfrågning av kandidat.  

Kandidat lämnade rummet.  

 

Kandidat Ivar Kvamme – redogjorde för sig.  

Utfrågning av kandidat.  

Kandidat lämnade rummet.  

Mötet ajournerades 14:08. 

Mötet återupptogs 14:15.  

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna.  

Allmän diskussion 

Yrkande 

 

att  fo ̈reningsmo ̈tet väljer Alexander Riese som fo ̈renings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2019/2020.  

att  fo ̈reningsmo ̈tet väljer Elise Sesemann som fo ̈renings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2019/2020.  

att  fo ̈reningsmo ̈tet väljer Josephine Andreasson som fo ̈renings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2019/2020. 

att  fo ̈reningsmo ̈tet väljer Ivar Kvamme som fo ̈renings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2019/2020. 

Beslut 

att  fo ̈reningsmo ̈tet väljer Alexander Riese som fo ̈renings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2019/2020. 

§.32   Övriga frågor.  

 

  Inga övriga frågor behandlades. 

 



 

§.33   Mötets avslutande. 

Mötet avslutades kl. 16:04. 

 


