
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #1 

Söndag 2020-10-18 

Digitalt via Zoom 

Tid: 12:00-17:00 
 

§.1 Mötets öppnande 

Talman Sam Bidi förklarade mötet öppnat vid 12:06 

 

§.2 Val av sekreterare 

Tobias Hellström valdes till sekreterare 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Vlada Borets och Elli Laukkanen valdes till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande 

Föreningsmötet fann att föreningsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes enligt bilaga på hemsidan. 

 

§.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

Alexander Riese yrkade på att bordlägga punkt §6, §7, §8 och §9. 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet bordlägger punkterna §6, §7, §8 och §9.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

Bordlagd till nästa möte. 

 

§.8 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår 

Bordlagt till nästa möte. 



 

§.9 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.10 Sakrevisionsberättelse 

Vid frånvaro av sakrevisor har föreningsmötet yrkat att bordlägga punkt 

§10. 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet bordlägger punkt §10.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelse 

Föreningsmötet yrkar att bordlägga punkt §11. 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet bordlägger punkt §11.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.12 Godkännande av interimistiskt vald sakrevisor  (Bilaga 1) 

Föreningsmötet godkände interimistiskt val av sakrevisor Alexander 

Riese. 

 

§.13 Godkännande av interimistiskt vald Öfvermarskalk  (Bilaga 2) 

Föreningsmötet godkände interimistiskt val av öfvermarskalk David 

Dufweke- Lantto. 

 

§.14 Val av valberedningens ordförande 

Lämnades obehandlad. 

 

§.15 Val av valberednings ledamöter  

Lämnades obehandlad. 

 

§.16 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för   (Bilaga 3) 

innevarande verksamhetsår  

Föreningsmötet fastställer verksamhetsplanen för innevarande 

mandatperiod utan några ändringar. 



 

 

§.17 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation 

Föredragare: Alice Arabshahi och David Olsson 

 

Föredragare redogjorde för Föreningen Ekonomernas ekonomiska 

situation. 

 

§.18  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (Bilaga 4) 

Föredragare: Alice Arabshahi och David Olsson 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner budgeten för innevarande 

verksamhetsår. 

 

Beslut  bifall. 

 

 

§.19 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för   (Bilaga 5) 

innevarande verksamhetsår       

Lämnades obehandlad. 

 

 

§.20 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 5) 

för innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Utbildningsutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.21 Fastställande av Marknadsföringsutskottets    (Bilaga 5) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Marknadföringsutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.22 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 5) 

för innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Näringslivsutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.23 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för   (Bilaga 5) 

innevarande verksamhetsår 



 

Föreningsmötet fastställde Börsrummets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.24 Fastställande av Internationella utskottets    (Bilaga 5) 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Internationella utskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.25 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan  (Bilaga 5) 

för innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Programutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.26 Fastställande av Eventutskottet verksamhetsplan för  (Bilaga 5) 

innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Event utskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod. 

 

§.27 Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för  (Bilaga 5) 

innevarande verksamhetsår 

Föreningsmötet fastställde Idrottsutskottets verksamhetsplan för 

innevarande mandatperiod med redaktionella ändringar. 

 

§.28 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för  innevarande 

verksamhetsår 

Lämnades obehandlad. 

 

§.29 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för innevarande 

verksamhetsår 

Lämnas obehandlad. 

 

§.30 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod 

Lämnas obehandlad. 

 

§.31 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod 

 

Yrkande  

 



 

att   föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets 

ordförande, Janett Luu, för nästkommande mandatperiod.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.32 Godkännande av Marknadsföringsutskottet ordförande för 

nästkommande mandatperiod 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Marknadsföringsutskottets 

ordförande, Martina Johansen, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.33 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för innevarande 

mandatperiod  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets 

ordförande, Ann-Kristin Zimmermann, för innevarande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

 

§.34 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets 

ordförande, Rebecca Sangiorgio, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.35 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod 

 



 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Börsrummets ordförande, Gustaf 

Höglund, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.36 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Internationella utskottets 

ordförande, Abdullah Gauhar Malik, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.37 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod 

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Eventutskottets ordförande, 

Mikaela Gustafsson, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.38 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Idrottsutskottets ordförande, 

Nikola Zdravkovic, för nästkommande mandatperiod. 

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

§.39 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod 

Frågan bordläggs. 

 



 

§.40 Val av talman 

Frida Sjöberg nominerar Sam Bidi till talman för resterande del av 

verksamhetsåret 2020/2021.  

 

Yrkande  

 

att   föreningsmötet godkänner Sam Bidi som talman för 

resterande del av verksamhetsåret 2020/2021.  

 

Beslut  enhälligt bifall. 

 

 

§.41 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlas. 
 

§.42 Mötets avslutande  

Sam Bidi förklarade mötet avslutat vid 14:46. 
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