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BILAGOR

Bilaga 1
Se bifogad fil

Bilaga 2
Se bifogad fil

Bilaga 3
Proposition: Stadgerevidering gällande Valberedningen
Föredragande: Frida Sjöberg
Bakgrund: I dagsläget är det i stadgan otydligt om man i valberedningen skall vara
ordinarie medlem under hela mandaten, eller om det är endast när man väljs. För att
tydliggöra detta föreslår styrelsen därför att en mening läggs till i §54 för att klargöra
och öppna möjligheten för tidigare ordinarie medlemmar att kunna söka till
Valberedningen.
Styrelsen föreslår föreningsmötet
att

godkänna stadgerevideringen gällande Valberedningen

Bilaga 4
Proposition: Stadgerevidering gällande Revisor
Föredragande: Frida Sjöberg
Bakgrund: I §23 gällande punkter till andre ordinarie föreningsmöte står det i dagsläget
på punkt 23: ”Val av en räkenskapsrevisor som måste vara godkänd revisor.” Styrelsen
föreslår att detta korrigeras till ”auktoriserad” revisor i den svenska versionen och
”authorized” istället för ”certified” i den engelska verisonen.
Styrelsen föreslår föreningsmötet
att

godkänna stadgerevideringen gällande revisor

Bilaga 5

Proposition: Stadgerevidering gällande preliminär budget
Föredragande: Frida Sjöberg
Bakgrund: I §23 gällande föredragningslista för andra ordinarie föreningsmöte föreslår
styrelse ett tillägg av punkt 8 gällande Preliminär Budget för nästkommande
mandatperiod och justera resterande punkter i enlighet med detta. Detta för att
underlätta för kommande styrelse i deras budgetering.
Styrelsen föreslår föreningsmötet
att

Bilaga 6
Se bifogad fil

Bilaga 7
Se bifogad fil

Bilaga 8
Se bifogad fil

Bilaga 9
Se bifogad fil

Bilaga 10
Se bifogad fil

godkänna stadgerevideringen gällande Preliminär Budget på andra
ordinarie föreningsmöte

Bilaga 11
Information: Hedersmedlem
Föredragare: Frida Sjöberg
Bakgrund: I stadgan, §51, står det att ” Inspector blir vid urval hedersmedlem i
Föreningen Ekonomerna.”. Det är därför viktigt att klargöra och protokollföra att Eva
Wittbom blev hedersmedlem efter att ha varit Föreningens Inspector 2005-2018. Detta
betyder även att Susanne Weinberg-Krakowski blev Hedersmedlem när hon valdes till
Inspector 2018.

