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Proposition 2020:02  
 
Bakgrund:  
Med bakgrund av det avtagande engagemanget kring posten Art Director, föreslår 
styrelsen en ändring av denna post till Vice Ordförande för Marknadsföringsutskottet.  
Detta skulle då innebära att Ordförande för Marknadsföringsutskottet och Vice 
Ordförande för Marknadsföringsutskottet skulle dela utskott och sammanslagningen 
skulle leda till en större förståelse och ett förtydligande av arbetsuppgifterna som rör 
posterna. 
 
Styrelsen vill göra denna ändring med bakgrund av att en Vice skulle leda till ett 
närmare, starkare och bättre samarbete mellan posterna. Det i samband med ett 
gemensamt utskott skulle bidra till en bättre marknadsföring, det finns fler 
insynsvinklar och diskussioner som leder till bättre beslut.  
Då marknadsföringsarbetet kräver mycket kreativitet skulle det stärkta samarbetet 
också bidra till mer kreativa poster/inlägg/bilder/filmer på KarlEkons olika plattformar.  
 
 
Förslag till ändring: 
 
Kapitel 4 -  
 
Styrelsen 4.1 - Sammansättning  
 
Styrelsen skall bestå av Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, 
Ordförande för Utbildningsutskottet, Ordförande för Näringslivsutskottet, Ordförande 
för Marknadsföringsutskottet, Art Director, Ordförande för Idrottsutskottet, 
Ordförande för Sexmästeriet, Ordförande för föreningens lokal och dess verksamhet 
samt Vice Ordförande för föreningens lokal och dess verksamhet.  
 
Kapitel 4 -  
 
Styrelsen 4.1 - Sammansättning  
 
Styrelsen skall bestå av Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, 
Ordförande för Utbildningsutskottet, Ordförande för Näringslivsutskottet, Ordförande 
för Marknadsföringsutskottet, Vice Ordförande för Marknadsföringsutskottet, 
Ordförande för Idrottsutskottet, Ordförande för Sexmästeriet, Ordförande för 
föreningens lokal och dess verksamhet samt Vice Ordförande för föreningens lokal 
och dess verksamhet.  
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Att ändra i kapitel 4.1 i stadgarna enligt gulmarkerad text  
 
4.6 - Mandatperiod  
 
Mandatperiod för posterna; Ordförande, Sekreterare, Ordförande för Idrottsutskottet, 
Ordförande för Utbildningsutskottet, Ordförande för Marknadsföringsutskottet samt 
Ordförande för föreningens lokal och dess verksamhet omfattar tiden 1/1 – 31/12.  
 
Mandatperiod för posterna; Vice Ordförande, Ordförande för Näringslivsutskottet, Art 
Director, Ordförande för Sexmästeriet samt Vice Ordförande för föreningens lokal 
och dess verksamhet omfattar tiden 1/7 – 30/6.  
 
Mandatperiod för posten Skattmästare omfattar perioden 1/9 – 31/8.  
 
 
4.6 - Mandatperiod Mandatperiod för posterna; Ordförande, Sekreterare, Ordförande 
för Idrottsutskottet, Ordförande för Utbildningsutskottet, Ordförande för 
Marknadsföringsutskottet samt Ordförande för föreningens lokal och dess 
verksamhet omfattar tiden 1/1 – 31/12.  
 
Mandatperiod för posterna; Vice Ordförande, Ordförande för 
Näringslivsutskottet,Vice Ordförande för Marknadsföringsutskottet, Ordförande för 
Sexmästeriet samt Vice Ordförande för föreningens lokal och dess verksamhet 
omfattar tiden 1/7 – 30/6.  
 
Mandatperiod för posten Skattmästare omfattar perioden 1/9 – 31/8.  
 
Att ändra i kapitel 4.6 i stadgarna enligt gulmarkerad text.  
 
 
7.8.2 - Vårstämman skall behandla: 

a. Styrelsen och utskottens verksamhetsberättelse  
b. Årsbokslut  
c. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser  
d. Val till styrelsen:  
e. i) Vice ordförande  
f. ii) Skattmästare  
g. iii) Art Director  
h. iv) Ordförande för Näringslivsutskottet  
i. v) Ordförande för Sexmästeriet  
j. vi) Vice ordförande för föreningens lokal och sociala verksamhet  
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k. e) Motioner  
l. f) Propositioner  
m. g) Terminens KarlEkonit  
n. h) Övriga frågor  
o. i) Mötets avslutande  

 
7.8.2 - Vårstämman skall behandla: 

a. Styrelsen och utskottens verksamhetsberättelse  
b. Årsbokslut  
c. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser  
d. Val till styrelsen:  
e. i) Vice ordförande  
f. ii) Skattmästare  
g. iii) Vice Ordförande för Marknadsföringsutskottet  
h. iv) Ordförande för Näringslivsutskottet  
i. v) Ordförande för Sexmästeriet  
j. vi) Vice ordförande för föreningens lokal och sociala verksamhet  
k. e) Motioner  
l. f) Propositioner  
m. g) Terminens KarlEkonit  
n. h) Övriga frågor  
o. i) Mötets avslutande  

 
Att ändra i kapitel 7.8.2 i stadgarna enligt gulmarkerad text.  
 
 
Med bakgrund av ovanstående yrkar styrelsen  
Att godkänna styrelsens förslag på att ändra kapitel 4.1, 4.6 samt 7.8.2 
 
 
Karlstads ekonomistuderandes förenings styrelse 2020 genom 
 
Wilma Högqvist 
Ordförande för Marknadsföringsutskottet KarlEkon 


