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Bilaga 1 

 

Se bifogad fil. 

 

 

Bilaga 2 

 

Se bifogad fil. 

 

 

Bilaga 3 

 

Proposition: Stadgeändring § 29. 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Bakgrund: I dagsläget består styrelsen av Föreningen Ekonomerna enligt stadgan av 

tio styrelsemedlemmar. Ledamoten med förvaltningsansvar har däremot inte blivit 

tillsatt under många år och punkten lämnas idag vanligtvis obehandlad på 

föreningsmöte #2. Anledningen till detta är att Föreningen inte haft några resurser 

som kräver den typen av förvaltning, typiskt sett fastigheter för uthyrning. Styrelsen 

gör bedömningen att detta inte heller inom den närmsta framtiden kommer vara 

relevant. Därför yrkar vi för en revidering av § 29. i stadgan för att ta bort denna 

post.  

 

Nuvarande formulering: 

 

Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande och 

utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation, 

skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för marknadsföring, ledamot 

med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar för internationella 

kontakter, ledamot med ansvar för förvaltning samt ledamot med ansvar för IT. 

Denna paragraf stipulerar samtliga styrelseledamöters titlar. Samtliga ledamöter äger 

rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga ordinarie medlemmar. 

Mandatperioden löper under hela verksamhetsåret enligt § 4. Medlem kan ej inneha 

samma post i styrelsen mer än två mandatperioder i följd. 

 

Föreslagen ändring: 

 

Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande och 

utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation, 

skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för marknadsföring, ledamot 



 

 

med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar för internationella 

kontakter samt ledamot med ansvar för IT. Denna paragraf stipulerar samtliga 

styrelseledamöters titlar. Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till 

styrelsen är samtliga ordinarie medlemmar. Mandatperioden löper under hela 

verksamhetsåret enligt § 4. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen mer än två 

mandatperioder i följd. 

 

Styrelsen yrkar 

 

att  föreningsmötet godkänner propositionen ovan enligt ovan föreslagen 

ändring. 

 

 

Bilaga 4 

 

Proposition: Stadgeändring § 32. 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Bakgrund: I dagsläget kräver inte stadgan att valberedningen ska få ta del av kallelse 

samt föredragningslista till styrelsemöten. Då en stor del av deras arbete förhåller sig 

till styrelsemöten, vore det till nytta att de får ta del av dessa kallelser. Det vore också 

fördelaktigt att ge valberedningen större insikt i styrelsens diskussioner för att bättre 

kunna intervjua potentiella kandidater till styrelsen. 

 

Nuvarande formulering: 

 

Kallelse till styrelsens sammanträden skall vara samtliga styrelseledamöter, 

utskottsordförande, Marskalksämbetet samt sakrevisor tillhanda senast tre dagar 

före mötet. Föredragningslista till styrelsens sammanträden skall vara samtliga 

styrelseledamöter, utskottsordförande, Marskalksämbetet samt sakrevisor tillhanda 

senast två dagar före mötet. 

 

Föreslagen ändring: 

 

Kallelse till styrelsens sammanträden skall vara samtliga styrelseledamöter, 

utskottsordförande, Marskalksämbetet, sakrevisor samt valberedningen tillhanda 

senast tre dagar före mötet. Föredragningslista till styrelsens sammanträden skall 

vara samtliga styrelseledamöter, utskottsordförande, Marskalksämbetet, sakrevisor 

samt valberedningen tillhanda senast två dagar före mötet. 

 



 

 

Styrelsen yrkar 

 

att  föreningsmötet godkänner propositionen ovan enligt ovan föreslagen 

ändring. 

 

 

Bilaga 5 

 

Proposition: Ansökan om kårstatus 2022–2025 

Föredragande: Frida Johansson 

 

Bakgrund: Mellan åren 2015 och 2017 pågick av sittande styrelser en utredning 

gällande ifall det vore förmånligt för Föreningen Ekonomerna att bli en studentkår 

för Stockholm Business School (SBS). Utredningen visade att detta vore 

förmånligt då det skulle ge större legitimitet, mer ansvar och inflytande över 

studiebevakningen på SBS, ökade ekonomiska resurser vilka kan användas till 

ekonomisk tillväxt så väl som medlemsnytta, samt medlemskap i SSCO vilket 

möjliggör föreningen att kunna erbjuda sina medlemmar plats i SSSB:s bostadskö. 

Det skulle även innebära att Föreningen Ekonomerna blir självständiga från 

Stockholms Universitets Studentkår (SUS) och dess politiska kopplingar. 

 

På föreningsmöte #3 styrelseåret 2017/2018 lades beslut om att söka kårstatus fram 

som proposition vilken godkändes av föreningsmötet. 

 

I november 2018 ansökte föreningen om kårstatus för perioden 2019–2022. Ansökan 

avslogs på grund av olika tolkningar av medlemsräkning då både Föreningen 

Ekonomerna och SUS sökte kårstatus för SBS. Beslutet överklagades men även 

överklagan avslogs. 

 

Med rekommendationer från styrelsen 2018/2019 att fortsätta jobba för kårstatus, 

samt anledningar listade ovan vilka än idag är de samma som under utredningen, 

rekommenderar vi Föreningsmötet att godkänna propositionen att 2021 söka 

kårstatus för verksamhetsåren 2022–2025. 

 

Styrelsen yrkar 

 

att  föreningsmötet godkänner propositionen. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

 

Se bifogad fil. 

 


