
Motion  
 

Bakgrund:  

Val till KarlEkons styrelse sker vid 2 tillfällen varje år, vilket leder till att styrelseposterna är 

uppdelade i två olika mandatperioder. Detta är inte optimalt. Det vore bättre om hela styrelsen 

skulle sitta tillsammans under samma mandatperiod och alltså tillsättas samtidigt. Fördelarna 

är många, en verksamhetsplan och en budget skulle kunna upprättas av en styrelse som efter 

halva perioden, till hälften, inte byts ut. I praktiken innebär två olika mandatperioder att delar 

av styrelsen tvingas förhålla sig till, och blir bundna av, beslut som de inte varit delaktiga i 

och kanske heller inte vill ställa sig bakom. Med en enda mandatperiod och ett enda skifte av 

hela styrelsen kommer alla beslut, som exempelvis en verksamhetsplan eller budget, att ha en 

tydligare demokratisk förankring.  

 

Fortsättningsvis leder förändringen till att styrelsen blir mer effektiv. Genom att endast ha en 

överlämning behöver inte tid läggas igen efter 6 månader på att skola in nya medlemmar i 

styrelsen. Att införa en mandatperiod istället för att ha två gör att det blir mer naturligt att gå 

ifrån en vice-ordförandepost till en ordförandepost då man inte behöver rulla tummarna i ett 

halvår innan möjlighet ges att kandidera igen.  

 

En förändring som denna motion skulle innebära, om den antas, har redan prövats av 

Ekonomisektionen i Luleå, detta med mycket gott resultat. Få ekonomföreningar vid andra 

universitet i landet har två olika mandatperioder för sina styrelser, absolut vanligast är att ha 

en. Motargument som lyfts mot motioner som denna är, av min erfarenhet, att styrelsens 

motivation sinar under året, om inte nya medlemmar tillförs. Söker man förtroendet att sitta i 

föreningens styrelse bör man förstå uppdragets längd och omfattning samt inse att man 

förväntas vara engagerad under hela året.  

 

Implementeringsprocessen av denna motion är inte svår. Om denna motion får bifall på två 

stämmor i följd kan processen gå till enligt följande:  

 

Vid vårstämman 2019 tillsätts styrelseposterna enligt stadgan, men deras mandatperiod 

sträcker sig fram till 31/12-2019. På årsstämman under hösten 2019 kan samtliga 

styrelseposter väljas in samtidigt för verksamhetsåret 2020.  

 

Vårstämman flyttas istället fram till under februari månad. På den ”nya vårstämman” skall då 

styrelsen presentera en budget och verksamhetsplan för hela verksamhetsåret.  

 

Stadgarna säger följande enligt kapitel 4.6 Mandatperiod:  

 

”Mandatperiod för posterna; ordförande, sekreterare, ordförande för idrottsutskottet, 

ordförande för utbildningsutskottet, ordförande marknadsföringsutskottet samt en 

driftansvarig för föreningens lokal omfattar tiden 1/1 – 31/12.  

 

Mandatperiod för posterna; vice ordförande, ordförande för näringslivsutskottet, ordförande 

för sexmästeriet samt en driftansvarig för föreningens lokal omfattar tiden 1/7 – 30/6.  

 

Mandatperiod för posten skattmästare omfattar perioden 1/9 – 31/8.”  

 

 

 



Förslag till ändring:  

 

Förslaget består av två delar. Den första delen är att ändra i kapitel 4.6 i stadgarna som 

reglerar mandatperioden till följande:  

 

”Styrelsens mandatperiod omfattar perioden 1/1 – 31/12.”  

 

Den andra delen av förslaget är att vårstämman ska hållas under februarimånad och att den 

stämman skall behandla följande:  

 

- Budgetförslag för verksamhetsåret  

- Verksamhetsplan för verksamhetsåret  

 

Detta har redan stämman under den extrainsatta vårstämman under våren 2019 beslutat om. 

Detta är dock väldigt lustigt eftersom att det då i praktiken kommer innebära att budget och 

verksamhetsplan behandlas först i april vilket är väldigt sent med tanke på att verksamhetsåret 

börjar redan första januari.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:  

att 1   ändra i kapitel 4.6 i stadgarna enligt gulmarkerad text.  

 

att 2   vårstämman skall hållas i februari månad. 

 
  



KarlEkons styrelses svar 

 

Motionären lyfter en väldigt intressant fråga som redan har varit uppe för diskussion på 

flertalet styrelsemöten och stämmor. Att styrelsen har två olika mandatperioder anses inte 

bara som negativt utan det finns även en del fördelar som att halva styrelsen alltid är rutinerad 

och vet hur allt fungerar vilket gör att styrelsearbetet kan fortlöpa under 

upplärningsperioderna. Detta gör även att våra medlemmar har fler chanser att söka till 

styrelsen än om alla skulle ha samma mandatperiod. Vad det gäller att-sats 2 så håller 

styrelsen med om att det är fördelaktigt om stämman kan godkänna budget och 

verksamhetsplan för verksamhetsåret i februari. 

 

Angående att-sats 2 så uppkommer problem då det krävs stadgeändringar för att Vårstämman 

ska kunna äga rum i februari. Detta är på grund av de stadgade dagordningarna som finns i 

KarlEkons stadgar i dagsläget. Därför har styrelsen ett förslag på vilka ändringar som skulle 

behöva göras om att-sats 2 bifalls.  

 

Styrelsens förslag till ändring: 

7.8.3 – Föreningsstämman skall behandla: 

a) Verksamhetsplan för året 

b) Budget för året 

c) Motioner 

d) Propositioner 

e) Övriga frågor 

f) Mötets avslutande 

 

7.3 - Föreningsstämma  

Föreningen skall hålla minst en föreningsstämma varje verksamhetsår, varav en av dessa skall 

äga rum i februari. Stämman skall hållas den termin då årsmöte ej äger rum.  

 

Med anledning av ovanstående så föreslår styrelsen 

Att   avslå att-sats 1 och bifalla att-sats 2 med ovanstående förslag på 

stadgeändring. 

 

 

KarlEkons styrelses föredragare: Anna Marble 


