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§.1 Mötets öppnande 

 

§.2 Val av sekreterare 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande 

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan 

 

§.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (Bilaga 1) 

 

§.7 Sakrevisionsberättelse      (Bilaga 2) 

 

§.8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelse   

 

§.9 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska  

situation 

Föredragande: Alice Arabshahi och Alan Rashid 

 

§.10 Presentation av Föreningens Brand Identitet    

Föredragande: Ada Nuutti 

 

§.11 Information om Kårstatus       

Föredragande: Frida Sjöberg och Karin Asp 

 

§.12 Proposition: Stadgerevidering gällande Valberedningen  (Bilaga 3) 

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

§.13 Proposition: Stadgerevidering gällande Revisor  (Bilaga 4) 

Föredragande: Frida Sjöberg 



 

 

§.14 Proposition: Stadgerevidering gällande preliminär budget (Bilaga 5) 

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

§.15 Fastställande av styrelsens preliminära verksamhetsplan (Bilaga 6) 

för nästkommande verksamhetsår  

 

§.16 Proposition: Preliminär föreningsbudget för   (Bilaga 7) 

nästkommande verksamhetsår  

Föredragande: Alice Arabshahi och Alan Rashid 

 

§.17 Proposition: Preliminär strategisk plan för   (Bilaga 8) 

nästkommande tre verksamhetsår  

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

§.18 Godkännande av IT-utskottets preliminära    (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.19 Godkännande av utbildningsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.20 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära  (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.21 Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.22 Godkännande av Börsrummets preliminära    (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.23 Godkännande av Internationella utskottets preliminära (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.24 Godkännande av Programutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.25 Godkännande av Eventutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 



 

§.26 Godkännande av Idrottsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.27 Godkännande av Spexets preliminära      

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.28 Godkännande av SALDOs preliminära     

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.29 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.30 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.31 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.32 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.33 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.34 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

§.35 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.36 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.37 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

§.38 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

 

§.39 Val av förenings- och styrelseordförande    (Bilaga 10) 

  



 

§.40 Val av förste vice förenings- och styrelseordförande   (Bilaga 10) 

och utbildningsansvarig        

 

§.41 Val av vice skattmästare       (Bilaga 10)  

 

§.42 Val av valberedningens ledamöter 

 

§.43 Val av sakrevisor 

 

§.44 Information: Hedersmedlem      (Bilaga 11)  

Föredragare: Frida Sjöberg 

 

§.45 Övriga frågor 

 

§.46 Mötets avslutande  
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