
 

FÖRENINGEN EKONOMERNA 

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Föreningsmöte #3 

Måndag 2021-05-10 

Digitalt via Zoom 

Tid: 18:00-22:00 
 

§.1 Mötets öppnande 

Talman Sam Bidi förklarade mötet öppnat kl. 18.04. 

 

§.2 Val av sekreterare 

Alice Arabshahi valdes till sekreterare 

 

§.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Vlada Borets & Ada Nuutti valdes till justeringsmän tillika rösträknare 

 

§.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande 

Föreningsmötet fastställdes stadgeenligt utlyst 

 

§.5 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med följande ändringsyrkande för  

bilaga 1: 

- ”1 juli 2019 – 30 juli 2020” ändrades till ”1 juli 2019 – 30 juni 2020” 

under kapitlet Verksamhetsåret 

- Rättelse där ”sedvanliga tre” ändrades till ”sedvanliga två” under 

kapitlet Stockholm Business School 

- Ändring från ”institutionsstyrelse” i sista stycket till 

”utbildningsnämnden” under kapitlet Utbildningsnämnden 

- Rättelse under kapitlet Internationell Verksamhet, där det ändrades 

från ”de fyra utlandsresorna…” till ”de tre utlandsresorna”. 

 

§.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (Bilaga 1) 

Lades till handlingarna.  

 

§.7 Sakrevisionsberättelse      (Bilaga 2) 

Lades till handlingarna med följande tilläg: 

Då verksamhetsberättelsen innan mötet fått signaturer från sittande 

styrelse föreslog sakrevisor, Emilia Ishak, följande tilläggsyrkande: 



 

   

- ersätta det tidigare ”bordläggandet av ansvarsfrihet” till ”beviljar 

föregående styrelse 19/20 ansvarsfrihet.” 

 

Ändringsyrkande  

 

att  ersätta den föreslagna ändringen med: ”Valberedningen har 

till verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte att framlägga 

förslag till kommande verksamhetsårs styrelse, räkenskapsrevisor, 

räkenskapsrevisorssuppleant, sakrevisor samt kommande 

mandatperiods ordförande i SALDO. Valberedningen skall därtill 

under udda år till verksamhetens andra ordinarie föreningsmöte 

framlägga förslag till Inspector. Vid vakans skall valberedningen 

löpande arbeta med att framlägga förslag till berörda positioner 

under verksamhetsåret”.  

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet godkänner ändringsyrkandet 

 

§.8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelse 

Sakrevisor Emilia Ishak yrkade enligt tilläggsyrkande om att ge 

ansvarsfrihet för föregående styrelse 19/20. 

 

   Yrkande 

    

   att föreningsmötet beviljar föregående styrelse 19/20 ansvarsfrihet. 

 

   Beslut   

    

   att föreningsmötet beviljar föregående styrelse 19/20 ansvarsfrihet. 

 

§.9 Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation 

Föredragande: Alice Arabshahi och Alan Rashid 

 

Lades till handlingarna 

 

§.10 Presentation av Föreningens Brand Identitet    

Föredragande: Ada Nuutti 

 



 

Lades till handlingarna  

 

§.11 Information om Kårstatus        

Föredragande: Frida Sjöberg och Karin Asp 

 

Frida Sjöberg och Karin Asp redogjorde historik och den nuvarande 

statusen, de fördelar som tillkommer och hur vi går tillväga härnäst för 

kåransökan. Antalet medlemmar presenterade. Ytterligare förklarades vad 

det faktiskt innebär att gå från Förningen till Kår och hur det skulle 

påverka bland annat vår verksamhet och finansiella situation. 

 

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

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevideringen gällande 

Valberedningen 

 

Beslut  

 

att föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevideringen gällande 

Valberedningen 

 

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

Föredragande: Frida Sjöberg 

 

Yrkande 

 

att Föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevideringen gällande 

Revisor 

 

 Beslut 

  

att Föreningsmötet godkänner föreslagen stadgarevideringen gällande 

Revisor 

 

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

Föredragande: Frida Sjöberg 

 



 

Yrkande 

 

att    Föreningsmötet godkänner föreslagen stadgerevideringen gällande 

Preliminär Budget på andra ordinarie föreningsmöte med följande 

ändring: 

                        - ändra ”styrelsens preliminära budget för nästkommande 

  verksamhetsår.” till ”Föreningens preliminära budget för                

nästkommande verksamhetsår” 

 

Beslut 

 

att   Föreningsmötet godkänner stadgerevideringen gällande Preliminär 

Budget på andra ordinarie föreningsmöte med sagd ändring. 

 

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

för nästkommande verksamhetsår  

 

Föreningsmötet godkände styrelsens preliminära verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår. 

 

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

nästkommande verksamhetsår  

Föredragande: Alice Arabshahi och Alan Rashid 

 

Yrkande  

 

att  Föreningsmötet godkänner den preliminära föreningsbudgeten 

med följande ändring: 

- ett tillägg av att allokera 7500SEK/termin i fliken Förningen under 

konto 5050 ”Lokaltillbehör hyrd lokal”  

 

Beslut  

 

att  Föreningsmötet godkänner den preliminära föreningsbudgeten 

med sagd ändring.  

 

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

nästkommande tre verksamhetsår  

Föredragande: Frida Sjöberg 

 



 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner den preliminära strategiska planen för 

nästkommande tre verksamhetsår 

 

Beslut  

 

att  föreningsmötet godkänner den preliminära strategiska planen för 

nästkommande tre verksamhetsår  

  

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

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner IT-utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner IT-utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

§.19 Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Utbildningsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.20 Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära  (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 



 

att föreningsmötet godkänner Marknadsföringsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Marknadsföringsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.21 Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner Näringslivsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Näringslivsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.22 Godkännande av Börsrummets preliminära    (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner Börsrummets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Börsrummets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

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

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 



 

att föreningsmötet godkänner Internationella utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Internationella utskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.24 Godkännande av Programutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner Programutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Programutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.25 Godkännande av Eventutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 

att föreningsmötet godkänner Eventutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Eventutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.26 Godkännande av Idrottsutskottets preliminära   (Bilaga 9) 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Yrkande 

 



 

att föreningsmötet godkänner Idrottsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Idrottsutskottets preliminära 

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 

§.27 Godkännande av Spexets preliminära      

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Lämnas obehandlad. 

 

§.28 Godkännande av SALDOs preliminära     

verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

 

Lämnas obehandlad. 

 

§.29 Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Piet Petersen som IT-utskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Piet Petersen som IT-utskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod  

 

§.30 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Jekaterina Bronevska som 

Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 



 

 

att föreningsmötet godkänner Jekaterina Bronevska som 

Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.31 Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Emelie Hassani som 

Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Emelie Hassani som 

Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.32 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Adam Nilsson Kaluti som 

Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Adam Nilsson Kaluti som 

Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.33 Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Sanna Rousta som Börsrummets 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 



 

att föreningsmötet godkänner Sanna Rousta som Börsrummets 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.34 Godkännande av Internationella utskottets ordförande för 

nästkommande mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Ida Forsberg som Internationella 

utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Ida Forsberg som Internationella 

utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.35 Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Alexandra White som 

Programutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Alexandra White som 

Programutskottets ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.36 Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Ida Keyson som Eventutskottet 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 



 

att föreningsmötet godkänner Ida Keyson som Eventutskottet 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.37 Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande 

mandatperiod. 

 

Yrkande  

 

att  föreningsmötet godkänner Lars Kormu som Idrottsutskottets 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

Beslut 

 

att föreningsmötet godkänner Lars Kormu som Idrottsutskottet 

ordförande för nästkommande mandatperiod 

 

§.38 Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod. 

 

Lämnas obehandlad. 

 

Mötet ajournerades 19.35 

 

Mötet återupptogs 19.45 

 

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

 

Kandidat Maja Lundberg redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat 

Kandidaten lämnar rummet 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande  

 

att Föreningsmötet väljer Maja Lundberg som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022 

 



 

Beslut 

 

att Föreningsmötet väljer Maja Lundberg som förenings- och 

styrelseordförande för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022 

 

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

och utbildningsansvarig        

 

Kandidat Beatrice Barna redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidat 

Kandidaten lämnar rummet 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaten 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande  

 

att Föreningsmötet väljer Beatrice Barna som första vice förenings- och 

styrelseordförande med utbildningsansvar för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2021/2022 

 

Beslut 

 

att Föreningsmötet väljer Beatrice Barna som första vice förenings- och 

styrelseordförande med utbildningsansvar för Föreningen Ekonomerna 

gällande verksamhetsåret 2021/2022 

 

Mötet ajournerades kl.21.21 

 

Mötet återupptogs kl.21.25 

 

§.41 Val av vice skattmästare       (Bilaga 10)  

Kandidat Benajmin Ghasedi lämnar rummet 

 

Kandidat Kristoffer Rodin redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidaten 

Kandidaten lämnade rummet 

 



 

Kandidat Benjamin Ghasedi redogjorde för sig 

Utfrågning av kandidaten 

Kandidat lämnade rummet 

 

Valberedningen presenterade sin bild av kandidaterna 

 

Allmän diskussion 

 

Yrkande  

 

att Föreningsmötet väljer Kristoffer Rodin som vice skattmäster för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022 

 

Yrkande  

 

att Föreningsmötet väljer Benjamin Ghasedi som vice skattmäster för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022 

 

Beslut 

 

att Föreningsmötet väljer Kristoffer Rodin som vice skattmäster för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022 

 

§.42 Val av valberedningens ledamöter 

 

Till handlingarna lades att Ada Nuutti, Sahel Md Fardeen Faez och 

Abdullah Gauhar Malik, ansökt till rollen som valberedningens 

ledamöter.  

 

Kandidaterna redogjorde för sig 

Utfrågning av samtliga kandidater 

Kandidaterna lämnade rummet 

 

Allmän diskussion 
 

Yrkande  

 

att föreningsmötet väljer Ada Nuutti till ledamot i valberedningen för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022. 

 



 

att  föreningsmötet väljer Sahel Md Fardeen Faez till ledamot i 

valberedningen för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

att  föreningsmötet väljer Abdullah Gauhar Malik till ledamot i 

valberedningen för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022 

 

Beslut 

 

att  föreningsmötet väljer Ada Nuutti till ledamot i valberedningen för 

Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 2021/2022.  

 

att  föreningsmötet väljer Sahel Md Fardeen Faez till ledamot i 

valberedningen för Föreningen Ekonomerna gällande verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

§.43 Val av sakrevisor 

 

Till handlingarna lades att Frida Sjöberg ansökt till rollen som sakrevisor 

för Föreningen Ekonomerna för verksamhetsåret 2021/2022.  

 

Yrkande 

 

att  Föreningsmötet väljer Frida Sjöberg som sakrevisor för Föreningen 

Ekonomerna för verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Beslut 

 

att  Föreningsmötet väljer Frida Sjöberg som sakrevisor för Föreningen 

Ekonomerna för verksamhetsåret 2021/2022 

 

§.44 Information: Hedersmedlem      (Bilaga 11)  

Föredragare: Frida Sjöberg 

 

Lades till handlingarna. 

 

§.45 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor behandlades 



 

§.46 Mötets avslutande 

 

Sam Bidi förklarade mötet avslutat kl. 22.55. 
 

 

 

 

 


