
 

 

 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #3 

Söndag 2020-05-24 

Digitalt via Zoom 

Tid: 12:00-19:00 
 

§.1 Mötets öppnande. 

Talman Sam Bidi förklarade mötet öppnat kl. 12.06 

 

§.2 Val av sekreterare. 

Lovisa Enholm valdes till sekreterare. 

 

§.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Carl Robertson och Benjamin Söderman utsågs till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande. 

Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställdes enligt bilaga på hemsidan. 

 

§.6 Motion: Arvodering av skattmästeriet.    (Bilaga 1) 

Föredragande: Alexander Riese 

 

Yrkande 

 

att  föreningsmötet godkänner motionen.  

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet godkänner motionen. 

 

§.7 Motion: Godkännande av preliminär föreningsbudget. (Bilaga 2) 

Föredragande: Carl Robertson & Robert Kisch   

 

Yrkande 

 



 

 

 

att  föreningsmötet godkänner den preliminära föreningsbudgeten.  

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet godkänner den preliminära föreningsbudgeten.  

 

 

§.8 Motion: Stadgerevidering gällande firmateckning gentemot bank. 

Föredragande: Alexander Riese     (Bilaga 3) 

  

Yrkande 

 

att  föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevidering gällande 

firmateckning gentemot bank.   

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevidering gällande 

firmateckning gentemot bank.   

 

      

§.9 Godkännande av investeringspolicyn för verksamhetsåret 2020/2021. 

Föredragande: Carl Robertson & Robert Kisch   (Bilaga 4)

  

Föreningsmötet godkände investeringspolicyn för verksamhetsåret 

2020/2021.  

 

§.10 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation.  

Föredragande: Carl Robertson & Robert Kisch    

 

Lades till handlingarna. 

 

§.11 Godkännande av styrelsens preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.     (Bilaga 5) 

 

Föreningsmötet godkände styrelsens preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.  

 

§.12 Godkännande av IT-utskottets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår     (Bilaga 6) 

 



 

 

 

Föreningsmötet godkände IT-utskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.13 Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår  (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Utbildningsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.14 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår  (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Marknadsföringsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.15 Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.    (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Näringslivsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.16 Godkännande av Börsrummets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.     (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Börsrummets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.17 Godkännande av Internationella utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Internationella utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.18 Godkännande av Programutskottets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.     (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Programutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 



 

 

 

§.19 Godkännande av Eventutskottets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.     (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Eventutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.20 Godkännande av Idrottsutskottets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår     (Bilaga 6) 

 

Föreningsmötet godkände Idrottutskottets preliminära verksamhetsplan 

för nästkommande verksamhetsår.  

 

§.21 Godkännande av Spexets preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår.      

 

Lämnades obehandlad. 

 

§.22 Godkännande av SALDOs preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår      

 

Lämnades obehandlad. 

 

§.23 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Lämnades obehandlad.  

 

§.24 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Enerel Gantugla godkänns som Utbildningsutskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Enerel Gantugla godkänns som Utbildningsutskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod. 

 



 

 

 

§.25 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Lämnades obehandlad . 

 

§.26 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Marcus Wågestam godkänns som Näringslivsutskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Marcus Wågestam godkänns som Näringslivsutskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod. 

 

§.27 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Kavya Shukla godkänns som Börsrummets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Kavya Shukla godkänns som Börsrummets ordförande för 

nästkommande mandatperiod 

 

§.28 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Ilyas Shekh godkänns som Internationella utskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 



 

 

 

att Ilyas Shekh godkänns som Internationella utskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod 

 

§.29 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Frida Johansson godkänns som Programsutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Frida Johansson godkänns som Programutskottets ordförande 

för nästkommande mandatperiod. 

 

§.30 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Signe Henriksson godkänns som Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Signe Henriksson godkänns som Eventutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.31 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Förslag  

 

att  Petar Rogo godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  

 

att  Petar Rogo godkänns som Idrottsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 



 

 

 

 

§.32 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Lämnades obehandlad. 

 

Mötet ajournerades kl. 13:50. 

Mötet återupptogs kl. 14:06.  

 

§.33 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 7) 

Resultatändring för föregående verksamhetsår lades till handlingarna. 

 

§.34 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  (Bilaga 8) 

Revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår lades till 

handlingarna. 

 

§.35 Fastställande av resultaträkning för föregående  

verksamhetsår.       (Bilaga 9) 

Resultaträkning för föregående verksamhetsår fastställdes av 

föreningsmötet. 

 

§.36 Fastställande av balansräkning för föregående  

verksamhetsår.       (Bilaga 9) 

Balansräkningen för föregående verksamhetsår fastställdes av 

föreningsmötet. 

 

§.37 Sakrevisionsberättelse. 

Föredragande: Alexander Riese     (Bilaga 10) 

 

Lades till handlingarna.  

 

§.38 Fråga om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen. 

Sakrevisor Emma Berger yrkade genom ordförande Alexander Riese på 

att ge ansvarsfrihet för föregående styrelse 18/19.  

 

Yrkande  

 

att föreningsmötet beviljar föregående styrelse 18/19 ansvarsfrihet.  

 

Beslut  

 



 

 

 

att föreningsmötet beviljar föregående styrelse 18/19 ansvarsfrihet 

 

§.39 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande med 

utbildningsansvar.       (Bilaga 11) 

 

Kandidat Karin Asp – redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen redogjorde för rekryteringsprocessen som samtliga 

kandidaturer genomgått. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion. 

 

Yrkande   

 

att föreningsmötet väljer Karin Asp som förste vice förenings- och 

styrelseordförande med utbildningsansvar för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2020/2021.  

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Karin Asp som förste vice förenings- och 

styrelseordförande med utbildningsansvar för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§.40 Val av skattmästare.      (Bilaga 11) 

 

Kandidat Edwin Ebrahimi – redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion. 

 

Yrkande   

 



 

 

 

att föreningsmötet väljer Edwin Ebrahimi som skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021.  

 

Beslut 

 

att föreningsmötet vakantsätter posten som skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§.41 Val av vice skattmästare      (Bilaga 11) 

 

Kandidat Edwin Ebrahimi – redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnande rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion. 

 

Yrkande   

 

att föreningsmötet väljer Edwin Ebrahimi som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021.  

 

Beslut 

 

att föreningsmötet vakantsätter posten som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§.42 Val av valberedningens ordförande. 

Lämnades obehandlad. 

 

§.43 Val av valberedningens ledamöter. 

Lämnades obehandlad. 

 

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

Föredragande: Carl Robertson & Robert Kisch 

 

Till handlingarna lades att Carl Robertson nominerade Robin Johansson 

från R3 Revisionsbyrå KB till räkenskapsrevisor. Denne accepterade 

nomineringen. 

 



 

 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Robin Johansson från R3 Revision till 

räkenskapsrevisor för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 

2019/2020. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Robin Johansson från R3 Revisionsbyrå KB 

till räkenskapsrevisor för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 

2019/2020. 

 

§.45 Val av sakrevisor. 

Lämnades obehandlad. 

 

§.46 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

§.47 Mötets avslutande 

Talman Sam Bidi avslutade mötet kl. 16:34. 

 

 

 


