
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #2 

Söndag 2021-04-11 

Digitalt via Zoom 

Tid: 12:00-19:00 
 

§.1 Mötets öppnande 

Talman Sam Bidi öppnar mötet kl. 12.03. 

 

§.2 Val av sekreterare 

Ada Nuutti valdes till sekreterare 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Alice Arabshahi & Vlada Borets 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  

 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.7 Sakrevisionsberättelse 

 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelse 

 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.9 Godkännande av interimistiskt vald valberednings  (Bilaga 1) 

ordförande 

Föredragande: Frida Sjöberg 



 

Styrelsen föreslår föreningsmötet 

 

att  godkänna interimistiskt val av valberedningens ordförande, Ann-

Kristin Zimmermann, för resterande del av verksamhetsåret 

2020/2021. 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet godkänner interimistiskt val av valberedningens 

ordförande, Ann-Kristin Zimmermann, för resterande del av 

verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§.10 Godkännande av interimistiskt vald valberednings   (Bilaga 2) 

ledamöter  

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

Styrelsen föreslår föreningsmötet 

 

att  godkänna interimistiskt val av valberedningsledamot, Rasmus 

Brehme, för resterande del av verksamhetsåret 2020/2021. 

 

att  godkänna interimistiskt val av valberedningsledamot, Charlotte 

Granfelt, för resterande del av verksamhetsåret 2020/2021. 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet godkänner interimistiskt val av 

valberedningsledamot, Rasmus Brehme, för resterande del av 

verksamhetsåret 2020/2021. 

 

att  föreningsmötet godkänner interimistiskt val av 

valberedningsledamot, Charlotte Granfelt, för resterande del av 

verksamhetsåret 2020/2021. 

 

§.11 Motion: Befattningsbeskrivning IT-ansvarig   (Bilaga 3) 

Föredragande: Vlada Borets 

 

Frågor kring språkkunskaper gentemot Datainspektionen uppstod. Då 

inget tydligt svar kunde ges valde mötet att bordlägga till nästa möte. 

 



 

Styrelsen föreslår föreningsmötet 

 

att  godkänner den uppdaterade befattningsbeskrivningen enligt bilaga 

4 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet inte godkänner den uppdaterade 

befattningsbeskrivningen enligt bilaga 4 

 

§.12 Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar  (Bilaga 4) 

för kommande verksamhetsår  

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

Då mötet valde att inte rösta igenom §11, uppdateras Bilaga 2 

(befattningsbeskrivningar) med att IT ansvarig måste vara flytande i både 

svenska och engelska. 

 

Yrkande 

 

att  föreningsmötet godkänner de uppdaterade 

befattningsbeskrivningarna enligt bilaga 2 med förändringen att IT 

ansvarig ska fortfarande vara flytande i svenska. 

 

Beslut 

 

att  Föreningsmötet godkänner de uppdaterade 

befattningsbeskrivningarna enligt bilaga 2 med förändringen att IT 

ansvarig ska fortfarande vara flytande i svenska. 

 

§.13 Fastställande av valberednings befattningsbeskrivningar (Bilaga 4) 

för kommande verksamhetsår  

 

Föreningsmötet fastställde valberednings befattningsbeskrivning enligt 

bilaga 4. 

 

§.14 Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivningar (Bilaga 4) 

för kommande verksamhetsår  

 



 

Föreningsmötet fastställde sakrevisors befattningsbeskrivning enligt 

bilaga 4. 

 

§.15 Val av förenings- och styrelseordförande  

 

Yrkande 

 

att  föreningsmötet bordlägger val av förenings- och 

styrelseordförande på grund av brist på kandidater. 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet bordlägger val av förenings- och 

styrelseordförande på grund av brist på kandidater.  

  

§.16 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande    

och utbildningsansvarig   

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet bordlägger val av vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig på grund av brist på 

kandidater. 

 

Beslut  

 

att föreningsmötet bordlägger val av vice förenings- och 

styrelseordförande och utbildningsansvarig på grund av brist på 

kandidater. 

      

§.17 Val av andre vice förenings- och styrelseordförande   (Bilaga 5)  

med ansvar för intern kommunikation 

 

Kandidat Klara Ljunggren redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Andra kandidaten har beslutit att dra bort sin ansökning. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  



 

 

Allmän diskussion. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Klara Ljunggren som andre vice förenings- 

och styrelseordförande med ansvar för kommunikation för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet väljer Klara Ljunggren som andre vice förenings- 

och styrelseordförande med ansvar för kommunikation för Föreningen 

Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§.18 Val av skattmästare        (Bilaga 5)  

 

Kandidat Simon Shafiee redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande 

 

att  föreningsmötet väljer Simon Shafiee som skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut  

 

att föreningsmötet väljer Simon Shafiee som skattmästare för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§.19 Val av vice skattmästare       (Bilaga 5)  

 

Yrkan  

 



 

att föreningsmötet bordlägger val av vice skattemästare på grund av 

brist på kandidater. 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet bordlägger val av vice skattemästare på grund av 

brist på kandidater. 

 

Mötet ajournerades kl. 13.45 

Mötet återupptogs kl. 14.00. 

 

§.20 Val av styrelseledamot med ansvar för    (Bilaga 5) 

näringslivskontakter 

 

Kandidat Ilyas Shekh redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Ilyas Shekh som styrelseledamot med ansvar 

för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Ilyas Shekh som styrelseledamot med ansvar 

för näringslivskontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Mötet ajournerades kl. 15.00. 

Mötet återupptogs kl. 15.10. 

 

§.21 Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring (Bilaga 5) 

 

Kandidat Mirela Nuhaj redogjorde för sig. 



 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Mirela Nuhaj som styrelseledamot med 

ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

  Beslut 

 

att  föreningsmötet väljer Mirela Nuhaj som styrelseledamot med 

ansvar för marknadsföring för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§.22 Val av styrelseledamot med ansvar för    (Bilaga 5) 

internationella kontakter 

 

Kandidat Klajd Zaloshnja redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten.  

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande  

 

att föreningsmötet väljer Klajd Zaloshnja som styrelseledamot med 

ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut 

 



 

att föreningsmötet väljer Klajd Zaloshnja som styrelseledamot med 

ansvar för internationella kontakter för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§.23 Val av styrelseledamot med ansvar för IT   (Bilaga 5) 

 

Kandidat Alexandre Goubaud redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Kandidat Jonas Fagerlund redogjorde för sig. 

Utfrågning av kandidat. 

Kandidat lämnade rummet. 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna.  

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Alexandre Goubaud som styrelseledamot 

med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

att föreningsmötet väljer Jonas Fagerlund som styrelseledamot med 

ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Alexandre Goubaud som styrelseledamot 

med ansvar för IT för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

§.24 Val av SALDOs utskottsordförande för kommande 

 mandatperiod 

 

Lämnas obehandlad. 

 

§.25 Val av Inspector 



 

 

Susanne Weinberg-Krakowski nominerades till en ny mandatperiod.  

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Susanne Weinberg-Krakowski till Inspector 

för Föreningen Ekonomerna  

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Susanne Weinberg-Krakowski till Inspector 

för Föreningen Ekonomerna  

 

§.26 Val av Öfvermarskalk 

 

Till handlingarna lades att Marskalksämbetet har nominerat David 

Dufweke-Lantto till Öfvermarskalk för Föreningen Ekonomerna gällande 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet väljer David Dufweke-Lantto till Öfvermarskalk för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022.  

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet väljer David Dufweke-Lantto till Öfvermarskalk för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Mötet ajournerades kl. 17.29. 

Mötet återupptogs kl. 17.33. 

 

§.27 Val av valberedningens ordförande 

 

Till handlingarna lades att Frida Johansson nominerade Signe Henriksson 

till rollen som valberedningens ordförande. Nomineringen accepterades. 

 

Yrkande 

 



 

att föreningsmötet väljer Signe Henriksson till valberedningens 

ordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Signe Henriksson till valberedningens 

ordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

§.28 Val av valberedningens ledamöter 

 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.29 Val av räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor 

 

Till handlingarna lades att Frida Sjöberg nominerat Robin Johansson från 

R3 revision till räkenskapsrevisor. Nomineringen har accepterats. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet väljer Robin Johansson till räkenskapsrevisor för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet väljer Robin Johansson till räkenskapsrevisor för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 

§.30 Val av sakrevisor 

 

Bordlagt till nästa möte. 

 

§.31 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

§.32 Mötets avslutande  
 

Mötet avslutat kl. 17.41. 
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