
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA  

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Extrainkallat Föreningsmöte #1 

Måndag 2020-12-07 

Digitalt via Zoom 

Tid: 18:00-21:00 
 

§.1 Mötets öppnande 

Ordförande Frida Sjöberg öppnade mötet 18.05 

 

§.2 Val av sekreterare 

Ilyas Shekh valdes till sekreterare 
 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Vlada Borets och Maja Lundberg valdes 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 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

Föreningsmötet bordlägger punkt §6. 
 

§.7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår  (Bilaga 1) 

Revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår lades till handlingarna. 
 

§.8 Fastställande av resultaträkning för föregående   (Bilaga 2) 

verksamhetsår  

Resultaträkning för föregående verksamhetsår fastställdes av 

föreningsmötet. 

 

§.9 Fastställande av balansräkning för föregående   (Bilaga 2) 

verksamhetsår 

Balansräkningen för föregående verksamhetsår fastställdes av 

föreningsmötet. 



 

 

§.10 Sakrevisionsberättelse 

Föreningsmötet bordlägger punkt §10. 

 

§.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelse 

Föreningsmötet bordlägger punkt §11. 

 

§.12 Fastställande av reviderad föreningsbudget för  (Bilaga 3) 

innevarande verksamhetsår   

Föredragande: Alice Arabshahi  

 

Ändringarna i den reviderade föreningsbudgeten för innevarande 

verksamhetsår presenterades.  

 

 

Styrelsen föreslår föreningsmötet 

 

att   föreningsmötet godkänner budgeten för innevarande 

verksamhetsår.  

 

Beslut   enhälligt bifall. 

 

 

§.13 Val av Vice Skattmästare       (Bilaga 4) 

Kandidater placeras i ett digitalt ‘breakout room’ medan en kandidat 

redogör för sig. 

 

Julia Wallstén - redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Adam Nilsson Kaluti - redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Alan Rashid - redogjorde för sig. 

Utfrågningen av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Allmän diskussion. 



 

 

 

Yrkande 

 

att          föreningsmötet väljer Julia Wallstén som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

att          föreningsmötet väljer Adam Nilsson Kaluti som vice skattmästare 

för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

att          föreningsmötet väljer Alan Rashid som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

 

Beslut 

 

att          föreningsmötet väljer Alan Rashid som vice skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2020/2021. 

 

 

§.14 Val av valberedningens ordförande 

Lämnades obehandlad. 

 

§.15 Val av valberednings ledamöter  

Lämnades obehandlad. 

 

§.16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 

 

§.17 Mötets avslutande  

Ordförande Frida Sjöberg avslutade mötet 20.08 
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