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I egenskap av sakrevisor har jag, Emilia Ishak, under mandatperioden 2019/2020
granskat styrelsens arbete utöver ekonomin. I rollen som sakrevisor har jag haft som
huvudsaklig uppgift a� granska a� styrelsen efterlevt föreningens stadga samt de
beslut och dokument som fastslagits av föreningsmötet såsom
befa�ningsbeskrivningar. Som sakrevisor skall jag efter mandatperioden inför
föreningsmötet yrka på huruvida styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Styrelsen är ansvariga inför, och valda av, föreningsmötet. Mellan föreningsmötena
handhar styrelsen ledningen av Föreningen Ekonomernas verksamhet och är därtill
föreningens högsta beslutande organ. Till varje styrelsepost finns en av föreningsmötet
fastslagen befa�ningsbeskrivning som definierar de grundläggande kraven för
respektive styrelsepost som postinnehavaren måste uppfylla under sin mandatperiod.
De�a fastslås av föreningsmötet.

Föreningsmöten

Föreningsmötet är Föreningen Ekonomernas högsta beslutande organ. Mellan
föreningsmötena är styrelsen ansvarig för Föreningen Ekonomernas långsiktiga och
strategiska verksamhet. Det åligger styrelsen a� sammankalla till föreningsmöten
senast tre veckor före mötet och tillgängliggöra kallelsen i föreningens lokaler och på
föreningens hemsida. Vidare skall föredragslista inklusive bilagor presenteras senast en
vecka före föreningsmötet och finnas tillgängliga för föreningens medlemmar i
föreningens lokaler samt på föreningens hemsida. Senast en månad efter
föreningsmötets genomförande skall protokoll presenteras på ovan nämnda ställen. Det
åligger även styrelsen a� verkställa de beslut som tagits på föreningsmötet.

Under verksamhetsåret 2019/2020 genomfördes tre ordinarie föreningsmöten och e�
extrainsa� föreningsmöte i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadga. Första
ordinarie föreningsmöte genomfördes inom sju veckor efter hös�erminens start. Andra
ordinarie föreningsmöte hölls under kalenderårets andra kvartal och tredje ordinarie
föreningsmöte hölls fem veckor efter det andra föreningsmötet. Det extrainkallade
föreningsmötet hölls två veckor innan mandatperiodens slut med anledning av a�
tillsä�a vakanta poster inom ska�mästeriet. Det första ordinarie föreningsmötet
genomfördes på Kräftriket. Resterande tre föreningsmöten genomfördes digitalt på
grund av rådande coronapandemi. Styrelsen har efter mötena tillgängliggjort samtliga
föreningsmötesprotokoll på hemsidan. Vidare har styrelsen verkställt de beslut som de
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blivit ålagda av föreningsmötet samt påbörjat långsiktiga och strategiska arbeten, något
som lämnats vidare till efterträdande styrelse.

Styrelsemöten

Inför samtliga styrelsemöten skall kallelse skickas till styrelseledamöter,
utsko�sordföranden, marskalksämbetet samt sakrevisor senast tre dagar innan mötet.
Under första föreningsmötet beslutades en stadgeändring om a� kallelser till
styrelsemöten hädanefter även skall skickas ut till valberedningen. Föredragningslista
skall skickas ut senast två dagar innan styrelsens sammanträden till samma parter.
Samtliga styrelsemöten skall protokollföras av sekreterare och justeras av minst två
styrelseledamöter. Därefter skall protokollet godkännas på e� styrelsemöte senast en
månad efter genomfört möte. Protokollet skall sedan signeras av samma ledamöter och
anslås i föreningens lokaler samt publiceras på föreningens hemsida.

Under året har 33 styrelsemöten genomförts. Nio av dessa, styrelsemöten #24-32, har
genomförts digitalt på grund av rådande covid-19-pandemi. Verksamhetsårets första
styrelsemöte hölls den 4 juli 2019 och det sista hölls den 24 juni 2020. Under dessa
möten har styrelsen haft fullständig närvaro vid 17 av 33 möten. Röstlängden har varit
fulltalig vid 29 av 33 möten, antingen genom fysisk närvaro eller genom ombud via
justering av rösträ� till styrelseledamot. Vid fyra av 33 möten har styrelsen ej haft
fulltalig röstlängd men varit beslutförliga.

Samtliga protokoll från styrelsemötena har presenterats på föreningens hemsida, om än
ibland efter påminnelse vid försening. De flesta protokoll från styrelsemötena finns a�
hi�a i föreningslokalerna, dock ej de från styrelsemöten #17, 31, 32 och 33. Vidare
saknas minst en protokollpåskrift från styrelsemöten #6, 21 och 25.

Föredragningslistorna har varit tillräckliga. Vid de tillfällen som de�a inte har ske� har
synpunkter framförts genom kontakt med ordförande eller styrelsen. Likaså har
informationen i protokollen vid de flesta tillfällena innehållit jämn och tillräcklig
information. Vid en genomgång av publicerade protokoll på hemsidan har flera mindre
felaktigheter upptäckts såsom redaktionella formuleringar och ändringar som belysts
under påföljande styrelsemöte som har missats a� åtgärdas innan publicering på
hemsidan, dock inget som kan anses stora nog a� påverka föreningens fortsa�a
verksamhet.
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Under året har å�a per capsulam-beslut tagits. Per capsulam-beslut sker via e-mail när
e� ärende anses brådskande och beslut måste tas innan kommande styrelsemöte. De�a
beslut kräver ³⁄₄ majoritet för godkännande. Samtliga per capsulam-beslut har
genomförts på e� regelrä� vis och har sedan tagits upp som anmälningsärenden på vid
senare styrelsemöten. Samtliga per capsulam-beslut finns a� hi�a i föreningslokalerna,
dock saknar dessa påskrifter från en styrelseledamot.

Stadga, policy och styrdokument

Styrelsen ansvarar för a� fa�a beslut i frågor av policykaraktär, samt a� upprä�a och
uppdatera dessa löpande vid behov. Ordförande skall tillsammans med förste- och
andre vice ordförande övervaka efterlevandet av Föreningen Ekonomernas stadga och
policy, samt hålla y�ersta ansvaret för a� dessa hålls uppdaterade och relevanta.

Under verksamhetsåret har två propositioner gällande stadgeändringar antagits av
föreningsmötet beträffande följande: (1) a� ta bort posten styrelseledamot med
förvaltningsansvar inom styrelsen och (2) a� inkludera valberedningen i kallelser till
styrelsemöten. En proposition för stadgerevidering har antagits gällande a� förtydliga
föreningens firmatecknare gentemot bank. Samtliga propositioner fann enhälligt bifall
och antogs. Föreningsmötet har även godkänt e� antal uppdateringar i styrelsens
rollbeskrivningar för a� inkludera formella språkkrav.

Under året har styrelsen reviderat två policys: (1) Policy för näringslivssamarbeten och
sponsring, och (2) Personuppgiftspolicyn. Styrelsen har även upprä�at en ny policy:
Diciplinärpolicyn samt genomfört revidering av marknadsföringsriktlinjer.

Överlämning

Enligt befa�ningsbeskrivningarna åligger det varje styrelsemedlem a� dokumentera si�
arbete för a� göra överlämningen till påklivande efterträdare så smidig som möjligt.

Överlämningen mellan styrelsen 2019/2020 och si�ande styrelse 2020/2021 har
genomförts dels individuellt för respektive styrelseposter, dels i gruppformat med hela
styrelsen. Gruppöverlämningen har bestå� av tre digitala workshop-kvällar där
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tillträdande styrelse få� genomgång i (1) projekt-och budgetplaner, (2) strategiska
projekt och (3) rekrytering, samt få� träna på olika situationer som kan uppstå under
kommande styrelseår. Vidare har styrelsen 2019/2020 anordnat “låtsas”-styrelsemöten i
syfte a� öva på e� styrelsemötets genomförande inklusive protokollföring. De�a har
varit mycket uppska�at och lärorikt. Därutöver genomfördes en gemensam
överlämningshelg som följde Manual 65 för styrelseöverlämningar. Den fysiska
överlämningshelgen var mycket uppska�ad, i synnerhet då de flesta i styrelsen
2020/2021 fick möjlighet a� träffa sina kommande styrelsekollegor. Väl på plats fick
styrelsen 2020/2021 arbeta med case vilket upplevdes som lärorikt då de fick en
tydligare bild av vad styrelsearbetet i grupp kan innebära.

De flesta styrelsemedlemmar har sa� upp en tydlig överlämningsplan för sin post.
Efter individuella samtal med styrelsen 2020/2021 har jag få� intrycket a� de flesta är
nöjda med den hjälp de har få�; överlämningen har i överlag blivit bemö� med positiva
kommentarer och framställts som tillfredsställande. Den kritik som framkommit är en
varierande grad av engagemang och struktur inom vissa styrelseposter i
överlämningsprocessen. De�a har emellertid lösts genom komple�erande överlämning
från styrelsemedlemmar och med hjälp från påklivande styrelsekollegor. Styrelsen
2019/2020 har varit tillgängliga för frågor och stöd efter styrelseskiftet vilket uppska�ats
mycket. Vidare har det framkommit a� de strategiska projekt som ingå� dels inom
styrelseposten, dels inom föreningen kan ha varit tydligare. I överlag anser styrelsen
2020/2021 a� de få� en tydlig bild av vad styrelsearbetet innebär, och kände sig trygga
vid påklivandet till styrelsen.

Årsberättelse

Inför första ordinarie föreningsmöte efter avslutat verksamhetsår skall styrelsen
upprä�a och förelägga en årsberä�else i enlighet med §34 i stadgan. Årsberä�elsen –
med tillhörande årsredovisning – skall vara undertecknad av samtliga i si�ande
styrelse. Utöver de�a skall årsredovisningen även vara undertecknad av
räkenskapsrevisor.

Vid utskick av föredragningslista och möteshandlingar till extrainkallat föreningsmöte
#1 2020/2021 kan konstateras a� årsredovisningen signerats av räkenskapsrevisor och
av vid tillfället samtliga i si�ande styrelse. Styrelsen 2019/2020 har uppvisat en godkänd
årsredovisning och den fastställdes av föreningsmötet.
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Årsberä�elsen ger en ingående och rä�visande redogörelse för verksamheten under
mandatperioden 2019/2020. Denna kommer a� föreläggas till utskick av föreningslista
till tredje ordinarie föreningsmöte 2020/2021. Årsberä�elsen har inte undertecknats av
nuvarande si�ande styrelse på grund av sen leverans.

I egenskap av sakrevisor anser jag a� årsberä�elsen är fullständig och ger en
rä�visande bild av verksamhetsåret 2019/2020, med undantag för a� avsni� om
överlämningen till styrelsen 2020/2021 saknas. På grund av covid-19-pandemin har
flertalet projekt som tidigare anordnats av mästerier och utsko� blivit inställda eller
framskjutna.

Övrigt

Styrelsen 2019/2020 har under året tillämpat föreningens kris-och katastrofplan för a� ta
beslut kring föreningens verksamhet med anledning av covid-19-pandemin. Styrelsen
har särskilt beaktat hur effekterna kring pandemin kan komma a� påverka såväl
föreningens medlemmar i form av inställda aktiviteter som studenter vid Stockholms
universitet i och med distansundervisning. Föreningens lokaler har endast varit öppna
för nödvändig verksamhet, och har i perioder varit stängt. E� av flera engagemang som
kom a� ställas in i samband med utbro�et var Föreningen Ekonomernas
55-årsjubileum.

Styrelsen har fortsa� arbetet med kårstatusansökan och reviderat föreningens
medlemskapsalternativ. Vid föreningsmöte #1 2019/2020 antogs proposition om a� söka
kårstatus inför perioden 2022-2025.
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Beviljande av ansvarsfrihet

Under året har jag haft löpande kontakt med styrelseledamöterna 2019/2020 samt
avrapporteringsmöten med ordförande vid behov. De problem och synpunkter jag
uppmärksammat har i den mån det varit möjligt åtgärdas löpande. Med de�a sagt
önskar jag uppmana styrelsen 2019/2020 om a� inkludera e� avsni� om överlämningen
till styrelsen 2020/2021 i årsberä�elsen. Avsaknandet av underskrifter och
tillgängliggörandet av styrelsemötes- och föreningsmötesprotokoll i föreningens lokaler
får åtgärdas om möjligt, men eftersom de�a kan omfa�as av de särskilda skäl som nämns
i paragraf §33 i stadgan anser jag a� det föreligger undantag på grund av
covid-19-pandemin. De�a kan heller ej anses stora nog a� påverka föreningens fortsa�a
verksamhet.

Utan undertecknande av si�ande styrelse på årsberä�elsen kan jag dock inte bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen 2019/2020. Jag yrkar därför a� vi bordlägger punkten om
beviljande av ansvarsfrihet till nästkommande föreningsmöte.

Jag yrkar

a� föreningsmötet bordlägger beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen 2019/2020 till
nästkommande föreningsmöte och ålägger dem a� då presentera en årsberä�else med
signaturer från si�ande styrelse.

___________________

Emilia Ishak
Sakrevisor 2019/2020
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