
 

 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #1 

Tisdag 2019-10-15 

Wallenbergsalen, Hus 3 - Kräftriket 

Tid: 18:00-21:00 
 

§.1 Mötets öppnande. 

Ordförande Alexander Riese förklarade mötet öppnat kl. 18:06. 

 

§.2 Val av sekreterare. 

  Alexandre Goubaud valdes till sekreterare.  

 

§.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Rebecka Barnes och Caroline Rystedt utsågs till justeringsmän tillika 

rösträknare.  

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet fann att föreningsmötet var stadgeenligt utlyst.  

 

§.5 Fastställande av föredragningslista. 

  Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: 

 

● § 6 Val av talman lades till.  

 

  Efterföljande punkter justerades enligt ny ordning.  

 

§.6 Val av talman.  

  Sam Bidi valdes till talman.  

  

§.7 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

Emilia Ishak yrkade på att bordlägga punkterna §7, §8, §9 och §10.  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet bordlägger punkterna §7, §8, §9 och §10. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 



 

 

 

§.8 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

Bordlagd till nästa möte.  
 

§.9 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår. 

Bordlagd till nästa möte. 

 

§.10 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår. 

Bordlagd till nästa möte. 
 

§.11 Sakrevisionsberättelse. 

Lades till handlingarna.  

 

§.12 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.   

Sakrevisor Emma Berger yrkade på att inte bevilja ansvarsfrihet för 

föregående styrelse 18/19.  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet inte beviljar ansvarsfrihet för föregående styrelse 18/19.  

 

Beslut  enhälligt bifall.   

 

§.13 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för   (Bilaga 1) 

innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod utan några ändringar.     

 

§.14 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation. 

Föredragande: Carl Robertson och Robert Kisch 

 

Föredragare redogjorde för Föreningen Ekonomernas ekonomiska 

situation.  

 

 

§.15 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. (Bilaga 2) 

  Föredragande: Carl Robertson och Robert Kisch 

 

Mötet ajournerades kl. 19:11 

Mötet återupptogs kl. 19:46 

 

Yrkande 



 

 

 

 

att  föreningsmötet godkänner budgeten för innevarande verksamhetsår 

med följande ändringar: 

 

● Lägga till “Arvodering erbjuds ordförande, vice ordförande, 

skattmästare samt vice skattmästare” på rad 58 kolumn G, under 

Föreningen.  

● Justera konto 7010 till 39 360,02 SEK och konto 7510 till 12 366,90 

SEK.  

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

§.16 Proposition: Stadgeändring § 29.     (Bilaga 3) 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner propositionen om stadgeändring §29 enligt 

föreslagen ändring i Bilaga 3.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner propositionen om föreslagen stadgeändring 

§23.17.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

   

 

§.17 Proposition: Stadgeändring § 32.     (Bilaga 4) 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner propositionen om stadgeändring §32 enligt 

föreslagen ändring i Bilaga 4.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

 



 

 

 

§.18 Proposition: Ansökan om kårstatus 2022-2025.   (Bilaga 5) 

Föredragande: Frida Johansson 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner propositionen om ansökan om kårstatus 

2022–2025 i enlighet med bilaga 5.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

 

§.19 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan   (Bilaga 6) 

för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

• Redaktionella ändringar: ändra ”chairman” till ”chair” samt ”vice-

chairman” till ”vice-chair”.  

 

§.20 Fastställande av Utbildningsutskottets     (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod. 

 

§.21 Fastställande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

• Redaktionella ändringar: ändra ”chairman” till ”chair” samt ”vice-

chairman” till ”vice-chair”.  

 

§.22 Fastställande av Näringslivsutskottets     (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

● Redaktionella ändringar: ändra “semester” till “year”.  

 

 



 

 

 

§.23 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för   (Bilaga 6) 

innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

● Redaktionella ändringar: ändra “he” till “he/she” samt ”his” till 

”his/her”.  

 

 

§.24 Fastställande av Internationella utskottets    (Bilaga 6) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande redaktionella ändringar: 

   

● Ändra årtal 2019 till 2020.  

● Ta bort “and language policy” 

● Ta bort sista mening i samma stycke.  

 

 

§.25 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 6) 

för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

• Redaktionella ändringar: ändra ”chairman” till ”chair” samt ”vice-

chairman” till ”vice-chair”.  

 

§.26 Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 6) 

för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

● Ändra årtal 2018/19 till 2019/20.  

● Ändra ”chairman” till ”chair” samt ”vice-chairman” till ”vice-

chair”.  

● Ta bort första mening under Halloween Sittning.   

● Lägg till i slutet av stycket under Spring Ball: “During 2020 no 

Spring Ball will be arranged. Instead a 55th anniversary will be 

held.”.  

● Ändra “Aktiva kvällen/Aktiva Dagen” till 

“Aktivakvällen/Aktivadagen”.  



 

 

 

● Ta bort första meningen i stycket under Homecoming.  

 

§.27 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 6) 

för innevarande verksamhetsår. 

Föreningsmötet fastställde verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod med följande ändring: 

 

● Redaktionella ändringar: ändra ”chairman” till ”chair” samt ”vice-

chairman” till ”vice-chair”.  

● Ändra SBP till MWW.  

 

§.28 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för   (Bilaga 6) 

innevarande verksamhetsår. 

Lämnas obehandlat. 

 

 

§.29 Fastställande av SALDOS verksamhetsplan för  (Bilaga 6) 

innevarande verksamhetsår. 

Lämnas obehandlat. 

 

§.30 Godkännande av IT-utskottets ordförande för   

nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet bordlägger godkännande av IT-utskottets ordförande 

för nästkommande period till nästa möte.  

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

§.31 Godkännande Utbildningsutskottets ordförande för   

nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets ordförande, Caroline 

Rystedt, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

 



 

 

 

§.32 Godkännande av Marknadsföringsutskottets   

ordförande för nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Marknadsföringsutskottets ordförande, Sara 

Yngvesson, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

 

§.33 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande  

för nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Näringslivsutskottets ordförande, Sofia 

Karlin, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

§.34 Godkännande av Börsrummets ordförande för  

nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet bordlägger godkännande av Börsrummets ordförande 

för nästkommande period till nästa möte. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

 

§.35 Godkännande av Internationella utskottets ordförande  

för nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet bordlägger godkännande av Internationella utskottets 

ordförande för nästkommande period till nästa möte. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  



 

 

 

 

§.36 Godkännande av Eventutskottets ordförande för  

nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Eventutskottets ordförande, Rebecka 

Bökelund, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

§.37 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för  

nästkommande period. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Idrottutskottets ordförande, Jenny Meena, 

för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

 

§.38 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

period. 

Lämnas obehandlad.  

 

§.39 Val av talman. 

Alexander Riese nominerar Sam Bidi till talman för resterande del av 

verksamhetsåret 2019/2020.  

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Sam Bidi som talman för resterande del av 

verksamhetsåret 2019/2020.  

 

Beslut  enhälligt bifall.  

 

§.40 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor behandlades.  

 

§.41 Mötets avslutande. 

Sam Bidi förklarade mötet avslutat kl. 21:05.  


