Vårsammanträdet 2022-05-21
7.1. Anslutning av medlemskår: F.E.ST.

7.1. Anslutning av medlemskår:
Föreningen Ekonomerna vid
Stockholms Universitet
Bakgrund
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet (F.E.ST.) har
beviljats kårstatus från och med första juli 2022 och har till SSCO inkommit med en ansökan om medlemskap från och med detta datum.
Styrelsen tolkar stadgan* som att följande krävs för att beviljas medlemskap i SSCO:
Att kåren är en student- eller elevkår
Att kåren verkar vid ett lärosäte för eftergymnasial utbildning
Att kåren verkar vid ett lärosäte i Region Stockholm
Att kåren har sitt säte i Region Stockholm
Att kåren är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla studenter
inom verksamhetsområdet
SSCO:s styrelse har granskat inskickat underlag (se bifogat) bland annat stadga, verksamhetsplan och Universitetsstyrelsens beslut om
kårstatus. Styrelsens bedömning är att F.E.ST. från och med 2022-0701 uppfyller kraven för medlemskap i SSCO.
Beslutsförslag
Styrelsen föreslår kongressen
att

bevilja Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet
medlemskap i SSCO från och med 2022-07-01
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Vårsammanträdet 2022-05-21
7.1. Anslutning av medlemskår: F.E.ST.

* Utdrag ur stadgan relevanta för bedömning av anslutande medlemskår.:
2.1 Ansökan om medlemskap
Förbundskongressen beviljar medlemskap efter skriftlig ansökan. Prövning
av huruvida inträdessökande kan beviljas medlemskap sker mot denna
stadgas bestämmelse om SSCO:s sammansättning och ändamål. Sökande
kår ska vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla sina studenter eller
elever inom verk-samhetsområdet.
1.1
Namn, säte och förbund
SSCO - Stockholms studentkårer (SSCO – United Students of Stockholm)
är ett förbund av student- och elevkårer vid universitet, högskolor och
andra lärosäten för eftergymnasial utbildning i Region Stockholm. Förbundet verkar i Stockholms län och dess medlemskårer är autonoma. Förbundets juridiska namn är Stockholms studentkårers centralorganisation
(SSCO).
1.2
Ändamål
SSCO har till ändamål att tillvarata medlemskårerna och dess medlemmars
ge-mensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet mellan medlemskårerna.
2.3 Medlemskår
Medlemskår ska ha sitt säte i Stockholms län och verka gentemot ett lärosäte som ligger i Stockholms län.
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SSCO Ansökan om medlemskap
Version 2021-01-07

Ansökan om medlemskap i Stockholms
studentkårers centralorganisation
För att underlätta behandlingen av er ansökan om medlemskap i SSCO är det viktigt att
anmälningsblanketten är korrekt ifylld. Kontakta gärna SSCO:s kansli vid frågor via
info@ssco.se.
LÄROSÄTETS NAMN

Företagsekonominska institutionen, Stockholms Universitet
ELEV-/STUDENTKÅRENS NAMN

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet
ANTAL KÅRMEDLEMMAR

VERKSAMHETSÅR

CA: 1400 medlemmar

Kalenderår (1 januari – 31 december)
1/7
30/6
Brutet verksamhetsår: _________-_________

POSTADRESS

POSTNUMMER & ORT

Kräftriket hus 1A, Roslagsvägen 101

114 19 Stockholm

E-POSTADRESS

EV. HEMSIDA

president@foreningenekonomerna.se

Fest.se

KONTAKTPERSON

TELEFONNUMMER TILL KONTAKTPERSON

Simon Shafiee

0766507452

E-POST TILL KONTAKTPERSON

president@foreningenekonomerna.se

Ovanstående kår ansöker härmed om medlemskap i Stockholms studentkårers centralorganisation och förbinder sig – om medlemskap beviljas – till att fullfölja de skyldigheter
som åligger SSCO:s medlemskårer. Om dessa skyldigheter inte fullgörs är kåren införstådd i att de kan uteslutas som medlemskår.
UNDERSKRIFT AV ORDFÖRANDE/ANNAN BEHÖRIG

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Simon Shafiee

Se sida 2 för vilka handlingar som ska bifogas till er ansökan.
___________________________________________________________________
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INFORMATION OM MEDLEMSKAPET
I SSCO är elev- och studentkårer medlemmar, inte enskilda studenter. Medlemsavgiften betalas årligen och baseras på antalet medlemmar i kåren.
Som medlemskår är ni skyldiga att årligen redovisa antalet medlemmar och
skicka in protokoll från senast genomfört årsmöte eller liknande där val har behandlats, betala medlemsavgiften samt följa de beslut som stadgeenligt fattas av
SSCO. I utbyte får ni som medlemskår tillgång till SSCO:s verksamhet; tillgång
till SSSB:s studentbostadskö för era studenter, närvaro- och rösträtt på våra årsmöten och möjlighet att bli inbjudna till våra evenemang, däribland studenternas valborgsfirande på Skansen och Nobelbanketten.

GRUNDLÄGGANDE KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP
•
•
•
•
•

Elev-/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen
Elev-/studentkåren är demokratiskt uppbyggd
Elev-/studentkåren bedriver verksamhet för sina medlemmar
Elev-/studentkåren har minst 15 medlemmar och har behörighetskrav för
medlemskap
Utbildningen definieras som högre utbildning

TILL ANSÖKAN BIFOGAS
•
•
•
•

Kårens stadgar
Kopia av den senaste verksamhetsberättelsen. Om kåren är nystartad räknas ett konstituerande årsmötesprotokoll som substitut.
Förteckning över kårens styrelse med namn och e-postadress till dessa
Handlingar som visar utbildningens karaktär och behörighetskrav samt
eftergymnasiala status.

Ansökan skickas till SSCO:s kansli via info@ssco.se.
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INLEDANDE BESTÄMMELSER
Namn
§1. Föreningens namn är Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, även
kallad F.E.ST.
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets engelska definition är the
Business Association at Stockholm University.

Ändamål
§2. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är en religiöst och
partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid Stockholms universitet och
har som huvudsakliga syfte:
-

Att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna
för ekonomistuderande vid Stockholms universitet.

Utöver det är Föreningen Ekonomernas syfte
-

Att främja ett gott kamratskap och en meningsfull tillvaro vid sidan av
studierna.

-

Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner,
universitet,

näringsliv

och

offentlig

förvaltning

å

andra

sidan.

§3. För Föreningen Ekonomernas förbindelser skall endast häfta dess tillgångar.

Verksamhetsår
§4. Föreningen Ekonomernas verksamhetsår omfattar tiden 1:a juli till 30:e juni.

Firmateckning
§5. Föreningens firma är Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet.
Föreningens firma tecknas enligt § 28.
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Språk
§6. Föreningen Ekonomernas arbetsspråk är engelska, på vilket den interna
kommunikationen

företrädesvis

sker.

Om

alla

inblandade

parter

i

kommunikationen talar samma språk som är annat än engelska kan detta språk
användas. Kommunikation med externa parter görs på det språk som finnes
lämpligt. Vid oenighet angående tolkning gäller alltid den svenska versionen av
Föreningen Ekonomernas dokument.
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MEDLEMSKAP
Medlem
§7. Medlem kan man antingen vara som ordinarie medlem, seniormedlem, stöd- eller
hedersmedlem.

Ordinarie
§8. Ordinarie medlem är den som betalat medlemsavgiften och läser vid Stockholms
universitet. Medlem kan man också bli om man betalat medlemsavgiften samt
godkänts av styrelsen.

Hedersmedlem
§9. Hedersmedlem kan utses efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från
minst 30 föreningsmedlemmar. Hedersmedlemmen skall vara en person som
genom sina insatser för Föreningen Ekonomerna anses förtjänt därav. Vinner ej
förslaget minst ¾ majoritet av de angivna rösterna anses förslaget ha fallit och
vidare skall personens namn ej protokollföras. Beslut fattas på föreningsmöte.
Hedersmedlemskap är kostnadsfritt och livslångt.
Hedersmedlemskap tilldelas automatiskt Prefekt och Studierektor vid Stockholm
Business School samt dekanus vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Stockholms universitet.

Seniormedlem
§10. Seniormedlemskap tilldelas förtroendevald som slutfört sin mandatperiod.

Stödmedlem
§11. Stödmedlem kan den som önskar stödja föreningen bli. Stödmedlemskap erhålls
mot samma avgift samt löper på samma period som ordinarie medlemskap.
Styrelsen äger rätt att på styrelsemöte besluta om tidsbegränsade och kostnadsfria
stödmedlemskap i de fall det gagnar hela föreningen, beslutet måste dock fattas
med ¾ majoritet.
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Utträde
§12. Ordinarie medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Om medlem önskar utträda ur föreningen skall styrelsen skriftligen meddelas.
Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Uteslutning
§13. Uteslutning kan beslutas av föreningsmöte. Detta kan avse, men är inte begränsat
till, medlem som motverkar föreningens syften, bryter mot stadgarna eller
uppvisar ett hotfullt beteende. Beslut härom fattas med minst ¾ majoritet. I
avvaktan härpå kan styrelsen vid brådskande behov fatta interimistiskt beslut,
vilket träder i kraft omedelbart. Detta kräver minst ¾ majoritet.
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FÖRENINGSMÖTE
Allmänt
§14. Föreningsmötet är Föreningen Ekonomernas högsta beslutande organ.
§15. Rösträtt på föreningsmötet äger samtliga ordinarie medlemmar. Heders- och
seniormedlemmar äger endast närvaro- och yttranderätt. Stödmedlemmar äger ej
röst-, närvaro- eller yttranderätt på föreningsmötet.
§16. Föreningsmötet leds av en talman som väljs av föreningsmötet på ett år i taget.
Vid talmannens förfall inträder suppleant vald på föreningsmötet.
§17. Medlemsavgiften skall vara erlagd senast två veckor före föreningsmöte för att
ordinarie medlem skall äga rösträtt. Röstning får ej ske genom fullmakt.
§18. Protokoll skall föras vid föreningsmöten och föreligga i justerat skick inom en
månad efter föreningsmötets genomförande.
§19. Vid omröstningen på föreningsmöte gäller:
-

Enkel majoritet om annat ej stadgas.

-

Relativ majoritet vid personval.

-

Vid lika röstetal den mening som sittande ordförande biträder, utom vid
personval.

-

Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras mellan
de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. De kandidater som ej berörs
av detta erhåller därmed rätten att delta i den nya omröstningen. I händelse av
lika röstetal efter den nya omröstningen avgör lotten.

-

Sluten omröstning tillämpas endast vid personval, då så begärs av minst en
person.

Kallelse
§20. Styrelsen kallar till ordinarie föreningsmöte enligt följande:
-

Kallelsen skall vara synlig och tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler
samt på föreningens hemsida senast tre veckor före föreningsmötet.

-

Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor
före mötet.
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-

Föredragningslista, innehållande eventuellt inkomna motioner, skall vara
anslagen i Föreningen Ekonomernas lokaler, samt på föreningens hemsida
senast en vecka före föreningsmötet.

Föreningsmötet är beslutsmässigt om ovanstående tre punkter är uppfyllda.

Ordinarie Föreningsmöte
§21. Ordinarie föreningsmöte sammanträder tre gånger per verksamhetsår.
-

Första ordinarie föreningsmöte skall hållas senast

sju veckor efter

höstterminens start.
-

Andra ordinarie föreningsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra
kvartal.

-

Tredje ordinarie föreningsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra
kvartal samt tidigast tre veckor efter andra ordinarie föreningsmöte.

§22. Vid verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall följande punkter
finnas upptagna på föredragningslistan:
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.
7. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
8. Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår.
9. Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår.
10. Sakrevisionsberättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
12. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
13. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation.
14. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
15. Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
16. Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
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17. Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
18. Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
19. Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
20. Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
21. Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
22. Fastställande av Eventutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
23. Fastställande av Idrottsutskottets verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
24. Fastställande av Spexets verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
25. Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
26. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod.
27. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
28. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
29. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
30. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande mandatperiod.
31. Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
32. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
33. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
34. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod.
35. Val av talman.
36. Övriga frågor.
37. Mötets avslutande.
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§23. Vid verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte skall följande punkter
finnas upptagna på föredragningslistan:
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. Fastställande av styrelsens befattningsbeskrivningar för kommande
verksamhetsår.
7. Fastställande av valberedningens befattningsbeskrivning för kommande
verksamhetsår.
8. Fastställande av sakrevisors befattningsbeskrivning för kommande
verksamhetsår.
9. Val av förenings- och styrelseordförande.
10. Val av förste vice förenings- och styrelseordförande och utbildningsansvarig.
11. Val av andre vice förenings- och styrelseordförande med ansvar för intern
kommunikation.
12. Val av skattmästare.
13. Val av vice skattmästare.
14. Val av styrelseledamot med ansvar för näringslivskontakter.
15. Val av styrelseledamot med ansvar för marknadsföring.
16. Val av styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter.
17. Val av styrelseledamot med ansvar för IT.
18. Val av SALDOs utskottsordförande för nästkommande mandatperiod.
19. Val av Inspector.
20. Val av Öfvermarskalk.
21. Val av valberedningens ordförande.
22. Val av valberedningens ledamöter.
23. Val av en räkenskapsrevisor som måste vara auktoriserad revisor.
24. Val av sakrevisor.
25. Övriga frågor.
26. Mötets avslutande.
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§24. Vid verksamhetsårets tredje ordinarie föreningsmöte skall följande punkter
finnas upptagna på föredragningslistan:
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. Rapportering av Föreningen Ekonomernas ekonomiska situation.
7. Godkännande av styrelsens preliminära verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
8. Godkännande av styrelsens preliminära budget för nästkommande
verksamhetsår.
9. Godkännande av IT-utskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
10. Godkännande av Utbildningsutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
11. Godkännande av Marknadsföringsutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
12. Godkännande av Näringslivsutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
13. Godkännande av Börsrummets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
14. Godkännande av Internationella utskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
15. Godkännande av Programutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
16. Godkännande av Eventutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
17. Godkännande av Idrottsutskottets preliminära verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår.
18. Godkännande av Spexets preliminära verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
19. Godkännande av SALDOs preliminära verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
20. Godkännande av IT-utskottets ordförande för nästkommande mandatperiod.
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21. Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
22. Godkännande av Marknadsföringsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
23. Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
24. Godkännande av Börsrummets ordförande för nästkommande mandatperiod.
25. Godkännande av Internationella utskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
26. Godkännande av Programutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
27. Godkännande av Eventutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
28. Godkännande av Idrottsutskottets ordförande för nästkommande
mandatperiod.
29. Godkännande av Spexets ordförande för nästkommande mandatperiod.
30. Övriga frågor.
31. Mötets avslutande.

Extrainkallat Föreningsmöte
§25. Extra föreningsmöte för ett visst givet ärende hålles snarast under pågående
termin om styrelse eller revisorer så påfordrar eller minst 10 %, dock minst 40
personer, av Föreningen Ekonomernas ordinarie medlemmar skriftligen så yrkar.
För extra föreningsmöte gäller i övrigt tillämpliga delar av dessa stadgars
paragrafer.
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STYRELSEN
§26. Styrelsen väljs och är ansvariga inför föreningsmötet. Styrelsen handhar
ledningen

av Föreningen

Ekonomernas verksamhet

och

är

Föreningen

Ekonomernas högsta beslutande organ mellan föreningsmötena. Styrelsen har att
tillse att ekonomin och de ekonomiska redovisningsrutinerna sköts på ett
tillfredsställande sätt.
§27. Sökande till styrelsen skall för valberedningen uppvisa bevis för att personen ej
förekommer

i

belastningsregistret,

samt

fullfölja

processen

uppsatt

av

valberedningen, i enlighet med §61.
§28. Styrelsen beslutar om vilka, dock minst två av styrelsens ledamöter, som äger rätt
att teckna firma. Föreningens firma är Föreningen Ekonomerna vid Stockholms
universitet. Dessa äger endast rätt att teckna firma två i förening. Föreningen
Ekonomernas firmatecknare skall vara 20 år fyllda.
§29. Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande och
utbildningsansvarig, andre vice ordförande med ansvar för intern kommunikation,
skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för marknadsföring, ledamot
med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar för internationella
kontakter samt ledamot med ansvar för IT. Denna paragraf stipulerar samtliga
styrelseledamöters titlar.
Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga
ordinarie medlemmar. Mandatperioden löper under hela verksamhetsåret enligt §
4. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen mer än två mandatperioder i följd.
§30. För varje post i styrelsen finns en befattningsbeskrivning som stadgar de
grundläggande ansvarsområdena och uppgifter som innehavaren av posten måste
uppfylla. När dessa är uppfyllda kan innehavaren av posten, inom givna ramar,
utvidga sitt arbete till andra områden om så önskas, förutsatt att de inte inkräktar
på en annan posts områden.
Befattningsbeskrivningarna

antas

vid

verksamhetsårets

andra

ordinarie

föreningsmöte och gäller sedan för ett år framåt. Befattningsbeskrivningarna skall
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finnas att tillgå i anslutning till stadgar, i det fall reglerande dokument motsäger
stadgan gäller alltid stadgans påbud.
§31. För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst ¾ av styrelsens röstberättigade
ledamöter närvara. För att beslut ska kunna fattas krävs enkel majoritet beräknad
på det totala antalet närvarande styrelseledamöter. Styrelseledamot kan närvara
via ombud. Ombud måste vara annan medlem av styrelsen som erhållit fullmakt
att lägga till protokollet. Vid lika röstetal vinner den sida som ordförande
företräder.
Styrelsen äger rätten att i brådskande ärenden fatta beslut per capsulam. För att per
capsulam skall kunna genomföras krävs att minst ¾ av styrelsen godkänt det som
beslutsform i det aktuella ärendet. Beslut tagna per capsulam kräver ¾ majoritet
och får endast genomföras per mejl. Utskottsordförande eller den ordinarie
medlem hon utser i sitt ställe har närvarorätt på styrelsemöten.
§32. Kallelse till styrelsens sammanträden skall vara samtliga styrelseledamöter,
utskottsordförande, Marskalksämbetet, sakrevisor samt valberedningen tillhanda
senast tre dagar före mötet. Föredragningslista till styrelsens sammanträden skall
vara

samtliga

styrelseledamöter,

utskottsordförande,

Marskalksämbetet,

sakrevisor samt valberedningen tillhanda senast två dagar före mötet.
§33. Protokoll skall föras vid samtliga styrelsemöten. Protokollet skall anslås i
Föreningen Ekonomernas lokaler och publiceras på föreningens hemsida senast en
månad efter styrelsemötet om inte särskilda skäl föreligger.
§34. Utöver vad som i övrigt avses i dessa stadgar åligger det styrelsen:
-

Att ansvara för Föreningen Ekonomernas långsiktiga verksamhet inför
föreningsmötet.

-

Att verkställa föreningsmötets beslut.

-

Att bereda ärenden inför föreningsmötet.

-

Att inrätta samt avveckla mästerier, projekt eller motsvarande samt tilldela
dessa en ansvarig medlem.

-

Att besluta i frågor av policykaraktär.

-

Att med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga till
verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte årsberättelse vilken skall vara
undertecknad av ledamöterna i den sittande styrelsen.
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§35. Styrelsen har möjlighet att utse ständigt adjungerade ledamöter av styrelsen för
innevarande verksamhetsår.
§36. Om styrelseledamot, revisor, valberedningsledamot, valberedningsordförande
eller utskottsordförande avgår under mandatperioden kan styrelsen i väntan på
föreningsmötes beslut bevilja styrelseledamots, revisors, valberedningsledamots,
valberedningsordförandes eller utskottsordförandes entledigande samt, med
omedelbar verkan, i dennes ställe interimistiskt utse annan.
§37.Vid förfall av föreningens ordförande eller efter förordnande av denna inträder
förste vice ordförande i ordförandens plats. Vid förfall av såväl föreningens
ordförande samt förste vice ordförande inträder andre vice ordförande i
ordförandens plats. Vid förfall av såväl föreningens ordförande, förste vice
ordförande samt andre vice ordförande äger styrelsen rätt att utse andra i dessas
befogenheter.
§38. Föreningens ordförande agerar ansvarig utgivare för tidningen SALDO.
§39. Ingen styrelsemedlem får vara partipolitiskt aktiv under sin mandatperiod. Om
styrelsemedlemmen är partipolitiskt aktiv vid mandatperiodens början eller under
mandatperioden får styrelsemedlemmen antingen omedelbart avsäga sig sina
politiska uppdrag eller avsäga sig sin post i Föreningen Ekonomernas styrelse.

UTSKOTT
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§40. Föreningen har elva utskott. Dessa är Utbildningsutskottet, IT-utskottet,
Marknadsföringsutskottet, Näringslivsutskottet, Börsrummet, Programutskottet,
Internationella utskottet, Eventutskottet, Idrottsutskottet, Spexet och Saldo.
Utskottets ordförande är ansvarig inför styrelsen för det löpande arbetet inom
respektive utskott. Utskotten är öppna för alla ordinarie föreningsmedlemmar. Det
åligger utskotten att bedriva kontinuerlig föreningsverksamhet efter på
föreningsmötet fastlagd verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall ligga inom
föreningsbudgeten.
§41. Samtliga utskottsordföranden förutom Saldos utskottsordförande godkänns av
ordinarie

föreningsmöte.

Saldos

utskottsordförande

väljs

av

ordinarie

föreningsmöte.
Valbar till utskottens ordförande är samtliga ordinarie medlemmar i Föreningen
Ekonomerna förutom utbildningsutskottet som är öppet för samtliga studenter vid
Stockholm Business School.
Mandatperioderna för utskottsordförande och vice ordförande löper halvårsvis
från 1 januari och 1 juli. Vice utskottsordförande väljs inför ny mandatperiod av
utskottet, och nomineras automatiskt till utskottsordförande för efterföljande
mandatperiod.
För Programutskottet löper mandatperioden årsvis från 1 juli till 30 juni. I
Programutskottet nomineras både utskottsordförande och vice ordförande av
utskottet inför ny mandatperiod. Vice ordförande i Programutskottet nomineras
inte automatiskt till utskottsordförande för efterföljande mandatperiod.
Medlem kan ej inneha vice ordförandepost eller ordförandepost i samma utskott
mer än fyra ordinarie mandatperioder.
För Programutskottet kan medlem inte inneha vice ordförandepost eller
ordförandepost mer än två ordinarie mandatperioder.

§42. Utskottens vice ordförande väljs enligt följande:
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1. Sittande utskottsordförande utlyser val av ny vice utskottsordförande.
2. Kandidater anmäler sitt intresse genom att ansöka för posten till sittande
utskottsordförande.
3. Kandidaternas namn publiceras på föredragningslistan till valmötet (kandidater
kan även söka på plats).
4. Kandidaterna får presentera sig på mötet utan att övriga kandidater är i rummet.
5. Utskottet har, utan kandidaternas närvaro, en diskussion om kandidaterna när
alla har presenterat sig.
6. Vid omröstningen gäller:
-

Relativ majoritet.

-

Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras
mellan de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. De kandidater som
ej berörs av detta erhåller därmed rätten att delta i den nya omröstningen. I
händelse av lika röstetal efter den nya omröstningen avgör lotten.

-

Sluten omröstning tillämpas då så begärs av minst en person.

§43. Programutskottets ordförande väljs enligt följande:
1. Sittande utskottsordförande utlyser val av ny utskottsordförande.
2. Kandidater anmäler sitt intresse genom att ansöka för posten till sittande
utskottsordförande.
3. Kandidaternas namn publiceras på föredragningslistan till valmötet
(kandidater kan även söka på plats).
4. Kandidaterna får presentera sig på mötet utan att övriga kandidater är i
rummet.
5. Utskottet har, utan kandidaternas närvaro, en diskussion om kandidaterna när
alla har presenterat sig.
6. Vid omröstningen gäller:
-

Relativ majoritet.

-

Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras
mellan de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. De kandidater
som ej berörs av detta erhåller därmed rätten att delta i den nya
omröstningen. I händelse av lika röstetal efter den nya omröstningen avgör
lotten.

-

Sluten omröstning tillämpas då så begärs av minst en person.
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§44. Samtliga utskottsordförande bildar tillsammans med mästeriordförande,
projektledare för fristående projekt, och Andre vice ordförande med ansvar för
intern kommunikation, Ledningsgruppen. Andre vice ordförande med ansvar för
intern kommunikation kallar till ledningsgruppsmöten och det åligger
medlemmarna

att

i

största

möjliga

mån

delta

på

samtliga

möten.

Föredragningslista till ledningsgruppens sammanträden skall vara samtliga
medlemmar ovan och styrelsen tillhanda senast en dag innan mötet.
§45. Det åligger utskottets ordförande:
-

Att övervaka att utskottet bedriver kontinuerlig föreningsverksamhet efter
fastlagd verksamhetsplan.

-

Att verksamhetsplanen skall ligga inom föreningsbudgeten.

-

Att vara sammankallare till utskottsmöten och se till att protokoll förs.

-

Att dokumentera sitt arbete på lämpligt sätt för att göra överlämnandet till sin
efterträdare så bra som möjligt.

-

Att upprätta mål i början av varje termin och sedan arbeta för att dessa uppnås.

-

Att främja samarbetet med andra delar inom föreningen, såsom utskott,
mästerier, fristående projekt och styrelsen.
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MÄSTERIER
§46. Ett mästeri tillsätts av styrelsen för att bedriva verksamhet som är tänkt att vara
kontinuerlig.
§47. Mästeriernas verksamhet styrs inte av en fastlagd verksamhetsplan utan är fria
att ägna sig åt all verksamhet som är förenlig med Föreningen Ekonomernas
ändamål enligt §2. Mästerierna är öppna för samtliga ordinarie medlemmar.
§48. Styrelsen utser efter förslag av mästeriet en person som ansvarig inför styrelsen
för mästeriets verksamhet. Mandatet är ej tidsbestämt.
§49. Skulle ett mästeris verksamhet inte uppfylla §46 och §47 kan styrelsen avveckla
mästeriet.
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ÖVRIGA ORGAN
Marskalksämbetet
§50. Marskalksämbetet är ett rådgivande organ till styrelsen i strategiska,
ceremoniella, traditionsfrämjande, och bevarande frågor. Ämbetet nominerar
kandidat till posten som Öfvermarskalk och i förekommande fall Inspector. Vid
vakanta platser till Marskalksämbetet skall ämbetet efterlysa nomineringar hos
föreningens medlemmar. Marskalksämbetet väljer själv, men ska inför styrelsen i
efterhand presentera skäl till sitt val. Öfvermarskalk har möjlighet till omval. Det
åligger ämbetet att kontinuerligt hålla sig informerat om samt delta i Föreningen
Ekonomernas verksamhet. Marskalksämbetet skall finnas till hands för
ceremoniella uppdrag och vid styrelse- och föreningsmöten. Marskalksämbetets
medlemmar skall ha bred insikt och kunskap om föreningens totala verksamhet.
Aktiv i Marskalksämbetet skall vara eller ha varit ordinarie medlem eller
hedersmedlem enligt § 9. Marskalksämbetet har samma verksamhetsår som övriga
föreningen. Marskalksämbetet är ansvarigt inför styrelsen.

Inspector
§51. Inspector är en från Föreningen Ekonomerna utomstående person med uppdraget
att stödja Föreningen Ekonomernas verksamhet och fungera som ett rådgivande
organ. Inspector väljs udda år på verksamhetsårets andra ordinarie Föreningsmöte.
Inspector blir vid urval hedersmedlem i Föreningen Ekonomerna.

Stockholm Business School
§52. Föreningen Ekonomerna företräder Stockholm Business Schools studenter i fyra
organ,

Institutionsstyrelsen,

Utbildningsnämnden,

Programnämnden

och

Arbetsmiljögruppen. I dessa organ representeras Föreningen Ekonomerna av
Ordförande, Vice ordförande och utbildningsansvarig, Utbildningsutskottets
ordförande och/eller utsedda studentrepresentanter.

Valberedningen
§53. Valberedningen består av valberedningens ordförande samt två ledamöter.
§54.Valberedningens ordförande och ledamöter utses vid verksamhetsårets andra
ordinarie föreningsmöte. Medlemmar i valberedningen skall vara eller ha varit
ordinarie medlem eller hedersmedlem enligt § 9.
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§55. Valberedningens ledamöter skall efter avslutat arbete avsäga sig alla
förtroendeposter inom Föreningen Ekonomerna under följande verksamhetsår.
Med förtroendepost menas i detta avseende styrelsepost eller ordförande i utskott.
§56. Inspector äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid valberedningens
sammanträden, med undantag för de sammanträden där posten Inspector
behandlas.
§57. För

valberedningen

finns

en

befattningsbeskrivning

som

stadgar

de

grundläggande ansvarsområden och uppgifter som innehavaren/innehavarna av
posten skall uppfylla.
Befattningsbeskrivningen

antas

vid

verksamhetsårets

andra

ordinarie

föreningsmöte och gäller sedan för ett år framåt. Befattningsbeskrivningen skall
finnas att tillgå i anslutning till stadgan. I det fall reglerande dokument motsäger
stadgan gäller alltid stadgans påbud.
§58. 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.
§59. Senast sju veckor före föreningsmöte där val sker skall valberedningen meddela
föreningens medlemmar om valet av styrelse och ordförande i SALDO, samt
nomineringsprocedur.
§60. Valberedningen har till uppgift att till styrelsen framlägga förslag till kommande
val av projektledare för fristående projekt.

§61. Förslag till nominering och kandidatur till förtroendepost skall vara
valberedningen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan verksamhetsårets
första och andra ordinarie föreningsmöte. Förslag till nominering och kandidatur
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till förtroendepost skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast två veckor
innan verksamhetsårets tredje ordinarie föreningsmöte.

Val
§62. Medlem får ej inneha mer än en förtroendepost åt gången. Med förtroendepost
menas i detta avseende stadgereglerad post som väljs av föreningsmötet eller
styrelsen.
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REVISION
§63. De av föreningsmötet utsedda räkenskapsrevisorerna skall granska ekonomi
inom Föreningen Ekonomerna under angivet verksamhetsår.
§64. Den av föreningsmötet utsedde sakrevisorn skall granska övrig verksamhet som
t.ex. efterlevnad av stadga, dokumentationsrutiner m.m. inom Föreningen
Ekonomerna under angivet verksamhetsår.
§65. För sakrevisor finns en befattningsbeskrivning som stadgar de grundläggande
ansvarsområden och uppgifter som innehavaren av posten skall uppfylla.
Befattningsbeskrivningen

antas

vid

verksamhetsårets

andra

ordinarie

föreningsmöte och gäller sedan för ett år framåt. Befattningsbeskrivningen skall
finnas att tillgå i anslutning till stadga. I det fall reglerande dokument motsäger
stadgan gäller alltid stadgans påbud.
§66. Revisorerna skall till verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte avgiva
berättelse över utfallet av denna granskning och tillstyrka eller avstyrka att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionen skall vara avslutad minst sju dagar före
ordinarie föreningsmöte.
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STADGEÄNDRING
§67. Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med ¾
majoritet. Dock skall beslut rörande ändring av § 67 och § 69 fattas av två efter
varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller extra) med minst en månads
mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut om stadgeändringar får
ej tas vid andra ordinarie föreningsmöte.
§68. Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till Inspector,
Öfvermarskalk och senast avgångne ordförande för föreningen för gemensamt
avgörande.
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UPPLÖSNING
§69. För att Föreningen Ekonomerna skall kunna upplösas krävs att krav på
upplösning skriftligen tillkommer ordinarie föreningsmöte. För upplösning av
Föreningen Ekonomerna fordras beslut på två efter varandra följande
föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett skall vara
ordinarie. Beslut om upplösning kan ej fattas på andra ordinarie föreningsmöte.
Beslut fattas med ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas även om
disposition av föreningens tillgångar.
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BESLUT
2021-12-03

Dnr SU FV-3065-21

Universitetsstyrelsen
Ulf Nyman
Utredare
Rektors kansli

Ställning som studentkår vid Stockholms universitet för perioden
2022-07-01 – 2025-06-30
I enlighet med 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) är det Stockholms universitets uppgift
att besluta vilka studentsammanslutningar som, efter ansökan, ska få ställning som studentkår
vid universitetet. En sammanslutning ska få ställning som studentkår om den uppfyller kraven
i 4 kap 9-14 §§ högskolelagen.
Stockholms universitet har mottagit tre ansökningar vid ansökningstidens utgång. Dessa
kommer från Stockholms universitets studentkår (SUS), Studentkåren DISK samt Föreningen
Ekonomerna. Universitetets bedömning är att alla tre sökande sammanslutningar uppfyller de
grundläggande krav som ställs på en studentkår i högskolelagen.
DISK söker ställning som studentkår för Institutionen för data- och systemvetenskap och
Föreningen Ekonomerna söker ställning som studentkår för Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitets studentkår ansöker om att få ställning som studentkår med hela
universitetet som verksamhetsområde med undantag för Institutionen för data- och
systemvetenskap.
Det råder således en konkurrenssituation gällande Företagsekonomiska institutionen, och
endast en sammanslutning kan få ställning som studentkår inom ett angivet
verksamhetsområde.
Vid en konkurrenssituation har Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) i tidigare beslut
funnit att det är sammanslutningarnas medlemstal inom verksamhetsområdet som ska avgöra
vilken sammanslutning som ska ges ställning som studentkår.
För Företagsekonomiska institutionen har Föreningen Ekonomerna ett högre medlemstal än
Stockholms universitets studentkår enligt de medlemsförteckningar som bifogats respektive
ansökan. En sammanställning av dessa ser ut som följer:
- Föreningen Ekonomerna 1 376 medlemmar
- SUS 637 medlemmar
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Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar, mot bakgrund av vad ovan anförts, att bevilja nedanstående
studentsammanslutningar ställning som studentkår för perioden 2022-07-01 – 2025-06-30:
-

-

Stockholms universitets studentkår, med hela universitetet som verksamhetsområde
med undantag för Företagsekonomiska institutionen samt Institutionen för data- och
systemvetenskap. Stockholms universitets studentkår äger även rätt att på central nivå,
områdesnivå och fakultetsnivå representera samtliga universitetets studenter.
Föreningen Ekonomerna, med Företagsekonomiska institutionen som
verksamhetsområde.
Studentkåren DISK, med Institutionen för data- och systemvetenskap som
verksamhetsområde.

Beslutet gäller under förutsättning att de beviljade studentkårerna uppfyller de krav som ställs
i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen (1992:1434). Beslutet får återkallas om studentkåren inte
längre uppfyller dessa krav, eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. Studentkåren
ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.
Föreskrifter om hur studentkåren ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal meddelas
av rektor i separat skrivelse.

Anvisning om överklagande
Detta beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall
ställas till Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm, men ges in till
Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm.
Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen anges det överklagade beslutet, den ändring
av beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet.
Överklagandet skall ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet.

ACTIVITY PLAN – BOARD 2021/2022
OBJECTIVE
The Board handles the management of the Business Association and is the
association's highest decision-making body between the association meetings. The
Board is responsible for the Association's long-term operations and therefore also
work in accordance with the statutes which are the Board’s responsibility.
The Board works to ensure that the Business Association fulfills its purpose in
accordance with statute § 2 through strategic work focusing on student benefit for
the Association's members.

GENERAL GOALS
Student Benefit
The Business Association defines student benefit on the basis of three pillars:
education, business and social life. These three translate into the aspects that the
Business Association offers its members: increased student influence, increased
employability and a natural meeting place.
Student benefit will continue to be the main focus and the basis for the decisions that
are made within the organization. The Board will thus facilitate the opportunities for
involvement within the Association. Furthermore, it is the Board’s responsibility to
communicate this valuation within the organization.
Collaborations
The Business Association collaborates with several different stakeholders, including
Stockholm Business School (SBS), the business community, partners and other
student associations and unions. The Board will work to maintain these relationships
in order to create both student benefit as well as to create added value for SBS and
other collaborative partners. Furthermore, the Board will strive to broaden the
collaboration with new players to increase the student benefit of the association's
existing members but also to attract new ones.
Stockholm Business School (SBS)
The relationship with SBS is of utmost importance for the Business Association and

its operations. The Board will therefore continue to maintain a good relationship and
review how cooperation can be further improved. Today, there are several forums
where representatives from SBS and the association meet; Rådet, the Institutional
Board and the Educational Council, the Work Environment Group, and weekly
“crisis meetings” due to Covid-19. The Council provides the opportunity for the
Association to work together with SBS for an improved period of study. The
Institutional Board is the highest decision-making body at SBS, which gives the
association the opportunity to contribute with a student perspective in decisions
taken at the institution level. The Board of Education is the body that makes decisions
regarding education at SBS.
The Economics Department
The Business Association is currently targeting business students, however, the
Board 2020/2021 recommends continuing the work from the previous years to
include more economists within the association by being in dialogue with the
Economics Department. This shall be done by offering the students at the new
economics program to participate in Fadderiet FS21 and continue having a dialogue
with the Economic student council. It is also recommended that the President and
either the Vice President or Chair of the Education committee presents the
Association at the introduction lectures of the economics department each semester,
so that we encourage the students to join in on the Association's activities. A close
collaboration with the Economic student council is recommended as it makes it easier
for us to get members from the Economics department, as well as assist in the
educational surveillance for our students studying at the Economics department.
Business Community
The Business Association has partnerships with businesses who are significant to the
Association. In addition to the financial security our partners provide us, many
students also have the opportunity to get in touch with future employers. After the
special circumstances around Covid-19, the Board 2021/2022 will evaluate the impact
this has had towards the Association’s partners and to continue to ensure that the
relationships are upheld.
External Collaborations
The Business Association also collaborates with other student associations and
unions through the Campus Council and the U9 network among other projects. The

Campus Council works towards a strong relationship between the Business
Association, other faculty associations on campus and the Stockholm University
Student Union. This collaboration is important for creating a good atmosphere in
Kräftriket and Frescati. The Association is also a member of the U9 network, where
Sweden's nine largest student organizations for business students meet during four
annual conferences. In addition to a forum for building relationships, it is also an
opportunity for the association to learn from other student organizations and thus
develop further. The U9 network has also branched out into meeting other parts of
the associations in, for example, the I-Forum conference where international
managers meet. Expanded collaboration is strived towards as it promotes the
exchange of knowledge and, by extension, creates added value for the members of
the Association.
Governance
The Business Association should be governed where the advantage, inclusiveness
and joy that comes with being a part of the association are utilized. Furthermore, the
Board will welcome and give room for new ideas and proposals that are in
accordance with the goals of the Association. To ensure that the purpose of the
Association is clear to its members, the Board 2021/2022 will once a term call for an
Active Meeting, in the form of an Active evening during the autumn term and Active
day during the spring term. At the meeting, the Association's purpose, organizational
structure and strategic goals should be presented. Special attention should be given
to executing the agenda for the Active Meeting in practise since this has not been
very well done lately, but is an excellent opportunity to spread knowledge among
members on matters that are not actively discussed or presented at other occasions.
In addition, the Active Meeting is recommended to be a forum for evaluation as well
as enable communication between the active members of the association.
Covid-19
The Board 2021/2022 will step on during an ongoing pandemic that has been with us
for a year. The Board will continue evaluating the effect the pandemic has had on the
Association. Stockholm Business School will for the first half of FS21 only hold online
education. The board of 2021/2022 will continue the work toward minimizing the
damage this has on the Association, its membership numbers and the enthusiasm of
the active members. In particular, the Board will look into when Festningen (House
1) can reopen or partially reopen. In addition, Board 2021/2022 is recommended to be

updated on changing conditions and the effect it can have on the Association’s
projects and organization. This should be done in collaboration with the Operational
Management Group.

SPECIFIC GOALS
Membership
During the atypical year of 2020/2021 it turned out that many of the recruits in the
Association were not members at the time of recruitment and therefore the Board of
2021/2022 is advised to conduct regular check ups of the membership status on
people that apply to roles. The Board of 2021/2022 shall work strategically on
increasing the amount of members in time for the application for union status and
the future development of the Association. This should especially be considered
when things open up and physical events can be conducted again.
Knowledge Retention within the Operational Management Group
With Manual 05 now completed, it is extremely important that the information
within the document is implemented so that there is knowledge retention amongst
the OMG. It is recommended that there be meetings going over the Manual 05,
statutes and policies to make sure everyone grasps what working in the Association
entails. Along with this document, workshops throughout the semester are
recommended in order to ensure that the OMG are able to more effectively complete
their work due to a thorough understanding of processes inside the Association.
Workshops can encompass how to work on Podio, the marketing process, who to
contact regarding certain issues and anything else that the Board feels should be
reiterated to the OMG. The workshops should be done in collaboration with the
Second Vice President and whoever on the Board handles the specific topic being
covered.
New Association Premises
In the summer of 2018, the Association moved to House 1 in Kräftriket. The venue is
now fully furnished, but there are issues with larger events and storage space. The
Board 2018/2019 also worked for the Association to have access to a larger event
room, Rotundan, in the Allhuset at Frescati. Due to revised governing documents at
Stockholm University Student Union (SUS), this room will not be available to the
Association. During the fiscal year 2019/2020 the Association had access to a seminar

room in house 8 for medium sized events. During the fiscal year 2020/2021 there was
no need to use rooms for medium sized events due to the pandemic. With SBS’ move
summer 2021, this space will no longer be available for the Association and it is
therefore recommended to explore the possibilities for new event venues, as well as
evaluate the existing premises that the Association will rent on occasion from
external parties.
Finances
The Treasury of 2021/2022 is recommended to continue working closely with the
Asset Management Group (AMG) to oversee the investments that the AMG
recommends, both for the capital at its disposal, and its investment recommendations
for the Association´s long-term capital. The Treasury of 2020/2021 encourages the
Treasury of 2021/2022 to proactively work together with the AMG to explore
additional investment opportunities that will benefit the Association.
Furthermore, the Treasury of 2020/2021 could not identify any benefits from
switching banks. However, it is possible that there are benefits to a switch that have
not been identified yet and it is considered warranted for the Treasury of 2021/2022
to continue to look into potential benefits of a switch.
The Board and Treasury of 2020/2021 consider evaluations as an important part of
the work of the Association and recommend that the Treasury of 2021/2022 continue
to follow the guidelines as stated in the Financial Policy when doing evaluations.
These budget evaluations should then be uploaded on Podio and be able to be
accessed by everyone within the Association. This is done to ease the work for future
projects so that project groups can better estimate their revenues and expenses.
During the fiscal year of 2020/2021, the Treasury has used the digital functions of
Fortnox for invoicing and bookkeeping purposes. This use has been beneficial to the
work of the Treasury and it is recommended that the Treasury of 2021/2022
continues using these digital functions when handling expense- and card
declarations to better track expenses.

Ekonomernas Dagar

The Board of 2021/2022 will implement the move of Ekonomernas Dagar from the
spring to the fall. This should be done by having two fairs 2022. The Board 2021/2022
will in advance, work for this change and make both students and companies aware
of the change. The Board will also assist the Project Managers in the transition back to
a physical fair, if possible. This should be done with the aim of looking into
alternative venues for the event with the goal of cutting costs. Ekonomernas Dagar is
further encouraged to continue to broaden the target student audience to Economics
students as well.
Decentralization
The Board of 2021/2022 will focus more on strategic work by decentralizing all the
operational work that can be delegated to the OMG. By doing so, more time and
effort can be put into achieving the Association’s long term goals. Especially with the
pandemic, it has called for more of the Board’s attention regarding strategic matters
which can not be properly dealt with when there are plenty of things that can be
done in partnership or handed to the OMG. This will also help to bridge the gap
between the OMG and Board and make the Association structure less hierarchical.
Union Status
The Board of 2018/2019 submitted an application for union status for the period
01-07-2019 - 06-30-2022 in November 2018. The University Board refused the
Association's application for union status and the Board 2018/2019 initiated an appeal
process which was ongoing during the spring term 2019. The appeal was denied in
May, 2019. The Association Meeting decided on the 15th of October 2019, to apply for
Union Status again in 2022. The application will be made by the Board 2021/2022,
with the aim of the Board 2022/2023 stepping on to Föreningen Ekonomerna being a
union. The Board 2021/2022 will update the Association regularly regarding this
process and prepare for the changes that Union Status brings at appropriate meetings
such as the Active Meetings and grand meetings to ensure that the entire association
is compatible with unionship.
Educational Surveillance
The Board of 2021/2022 will further work strategically to improve educational
surveillance. This should be done by expanding towards the Economics department
as well as increasing the knowledge of the Education Committee and students’ rights.
Additionally, the Board 2021/2022 will look over the use of the newly accessed

student page on Athena and see how the Association can optimize the use of the
page. It is also recommended that the guidelines for the educational surveillance are
looked over to see what is working well and if there are potential things that can be
improved.
IT
The Board of 2021/2022 will integrate the use of Podio as a means of communication
as soon as possible, both between themselves as well as the rest of the Association’s
trustees. As for the website, a calendar showing all the current and upcoming events
is suggested, and if possible, shifting general information for all members from
Podio to the website. The Board will evaluate the purpose along with the target
group for the website and adjust its content accordingly. The Board will continue to
provide our members with discounts and events through collaboration with Mecenat
as well as continue to work with Orbi - especially when things open up, the app
should be used for both paid and free events. It is suggested to implement a more
informal and intuitive online communications platform, the Board 2021/2022 will
continue to grow the engagement on the Discord server that has already been
implemented. In addition, the Board 2021/2022 will assess the nature of the physical
IT environment in Festningen and update any soft- and hardware if needed, as well
as download and make sure that the programmes that the Association has purchased
function properly.
Marketing and Social Media
The Board of 21/22 will continue working towards the differentiation of our social
media channels in order to create more value for having several channels as well as
making marketing efforts as efficient and successful as possible. Special attention
should be given to the LinkedIn account as well as the Newsletter since these are the
most recent social media/marketing channels and thus, least established.
The Board of 2021/2022 will also, in conjunction with the broader goal of knowledge
retention and communication, ensure that the OMG is aware of the purpose of the
different social media channels and of the general guidelines for doing marketing in
the Association so this information can be better transmitted to projects within each
committee. The aim is to encourage better planning in order to make the overall
scheduling of content and marketing more even throughout the year and avoiding,
as much as possible, crowding in the channels.

Renewed focus on Masters students
The Masters’ Welcoming Weeks was not budgeted for during the year 2020 due to
doubts surrounding the pandemic by the previous board. However, the Board
2020/2021 has decided to make sure to bring it back in 2021, as there has been a
feeling of disenfranchisement among Masters students given the perceived lack of
attention towards them in previous years. Additionally, the issues Master students
faced when it came to their visa/residence permits because of the pandemic; all of
which shows the role the Association can play when it comes to lending a platform to
voice students’ concerns. This year has not only seen two Masters students being
elected on the Board but also the Masters’ Club reactivated following the scouting
and appointing of a new Chair and Vice Chair who have been working closely with
the Head of International Affairs to ensure the MWW can be used as a springboard
to generate a much needed buzz among the Masters students. This time it can also
potentially include Masters students from the preceding year as well, especially if it
is an online format. Masters Club has also been brought back this term and that
automatically is a hub for generating projects that masters students want to start or
be involved with, assuming the current Chair and Vice Chair renews any existing
projects from before. It is therefore recommended for the Head of International
Affairs and the Board 2021/2022 to maintain focus in terms of that, as the target will
be to generate new memberships among Masters students and that would be highly
useful with the Union Membership application coming up.
Internationalization
The pandemic has made it difficult to implement a lot of the internationalization
efforts of the Association. In spite of that, towards the tail-end of the Board
2020/2021’s mandate, with the restrictions being lifted to various extents in some
countries, there has been a potential for collaboration with one of our partner
universities, and that has opened up the possibilities of how we can come together
for strengthening those ties and open up new opportunities for our respective
students. It would be highly advisable for the Head of International Affairs, the
International Committee and the Board as a whole to continue the efforts made to
ensure the Association is open to more international students. As has been evidenced
by the Board 2020/2021, as well as several of the committees having international
students as Chairs, Vice Chairs, Project Leaders, and active members. Föreningen
Ekonomerna has increasingly taken measures to ensure our members become brand

ambassadors of the Association, not just within Sweden, but across the globe. Plans
have

already been outlined to reach out to more global companies operating in

Sweden via the International Committee, to provide networking and employment
opportunities for international students who want to study and work in Sweden, and
it would be vital to ensure those projects are followed through. There are online
alternatives that are currently in the pipeline to ensure this happens without
hindrance if restrictions continue.
Song books
As the stock of song books is getting smaller, the Board 2021/2022 will create a Song
Book Committee to ensure a new song book is created, ordered and printed before
the stock is empty. In connection to this, it is recommended that the song book is
evaluated in regards to relevant songs and their lyrical content. It is of importance to
continue the use of the song books to keep tradition alive and the Board 2021/2022 is
thus recommended to ensure that song books are distributed and brought back into
extensive use during events, as there has been a lack of engagement with the song
books lately.
Student Health
It is suggested that the Board 2021/2022 will continue to work together with the
Student Health to ensure the well-being of students at Stockholm Business School
and the Association's members. Continuous updates and/or polls is suggested to
understand the members well-being, especially considering the ongoing pandemic.
This should be presented to SBS at relevant meetings to guarantee they are made
aware of the student’s health and well-being and can assist and adapt accordingly. In
addition, it is further suggested to inform and incorporate the student health at
appropriate times and channels, such as in connection to Fadderiet.

