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4 november 2019 
Linnésalen kl 18:00 

 
Föredragslista & Bilagor 

Föredragningslista, EHVS Årsmöte 2019-11-04 

§ 1 Mötets öppnande 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Jacob Eriksson förklarar mötet öppnat 18.20 

 
§ 2 Val av mötesordförande 

 Förslag: Stina Hultberg 

 Mötet väljer Stina Hultberg som mötesordförande  

 Godkänds 

 
§ 3 Val av mötessekreterare  

 Förslag: Linnea Månsson 

 Mötet väljer Linnea Månsson som mötessekreterare  

 Godkänds 

 
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

 Förslag: Arvid Hjortstam, Alexander Östlund  

 Mötet väljer Arvid Hjortstam och Alexander Östlund till justeringspersoner tillika  

 rösträknare 

 Godkänds   

 
§ 5 Godkännande av mötets utlysande och beslutsmässigt 

 Föredragande: Elin Erlandsson 

 Mötet har utlysts i tid på EHVS Hemsida, anslagstavlor och på EHVS Facebook-sida och 

 mötet är beslutmässigt. 

 Godkänds   
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§ 6 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställs till 126 personer varar 119 är röstberättigade.   

 Godkänds  

 
§ 7 Adjungeringar 

 7 personer utan legitimation 

 Sandra Pettersson, Sara Sari, Jonathan Löfberg, Leah Gentele, Grace Kousingye, Axel  

 Bailey, Jonathan Debessay 

 Mötet godkänner att dessa 7 personer har närvaro och yttranderätt men ej rösträtt.  

 Godkänds   

 
§ 8 Godkännande och fastställande av föredragningslista 

 Mötet godkänner den fastställda föredragningslistan 

 Godkänds  

 

§ 9 Presentation av sektionsordförande 2020     Bilaga 1 

 Föredragande: Elin Erlandsson 

 Elin Erlandsson redogör för de sektionsordförande som kommit in då 

 möteshandlingarna utlystes. Mötet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 Godkänds  

 

§ 10  Fastställande av medlemsavgift 2020     Bilaga 2 

 Föredragande: Jacob Eriksson 

 Jacob Eriksson redogör för att medlemsavgiften kommer vara oförändrad. Mötet beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna.  

 Godkänds  

 

§ 11 EHVS Hedersmedlem 2019 
  Föredragande: Klara Gradin och Elin Erlandsson  

 Mötet väljer Jacob Eriksson och Jacob Cronholm som EHVS hedersmedlemmar 2019 
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 Godkänds 

 

 
Beslutspunkter 

§ 12 Tillägg av EHVS stadgar       Bilaga 3 

 Föredragande: Markus Fridström 

 Markus Fridström redogör för tillägg av EHVS stadgar som kommer innebära en  

 förändring i strukturen av Styrelsen 2020.  

 Godkänds  

 

§ 13 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 1   Bilaga 4 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 14 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 2   Bilaga 5 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 15 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 3   Bilaga 6 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 16 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 4   Bilaga 7 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 17 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 5   Bilaga 8 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 
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§ 18 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 6   Bilaga 9 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 19 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 7   Bilaga 10 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 20 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 8   Bilaga 11 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 21 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 9   Bilaga 12 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 

§ 22 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 10   Bilaga 13 
  Föredragande: Jacob Eriksson 

 Godkänds 

 
§ 23 Val av ordförande för EHVS styrelse 2020     Bilaga 14 

 Föredragande: Markus Fridström 

 Markus Fridström föredrar enligt bilaga 14 – Val av ordförande för EHVS Styrelse 2020.  

 Mötet beslutar att Fredrik Persson blir ordförande för EHVS Styrelse verksamhetsåret  

 2020.  

 Godkänds  

 

§ 24 Val av vice ordförande för EHVS styrelse 2020    Bilaga 14 
  Föredragande: Simon Warfving  

 Simon Warfving föredrar enligt bilaga 14 – Val av vice ordförande för EHVS Styrelse  

 2020. Mötet beslutar att Theo Wik blir vice ordförande för EHVS Styrelse  
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 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 25 Val av skattmästare för EHVS styrelse 2020    Bilaga 14 

 Föredragande: Amanda Brinkenius  

 Amanda Brinkenius föredrar enligt bilaga 14 – Val av skattmästare för EHVS Styrelse  

 2020. Mötet beslutar att Henrik Schackenborg blir skattmästare för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020. 

 Godkänds  

 

§ 26 Val av vice skattmästare för EHVS styrelse 2020    Bilaga 14 
  Föredragande: My Gustavsson  

 My Gustavsson föredrar enligt bilaga 14 – Val av vice skattmästare för EHVS Styrelse  

 2020. Mötet beslutar att Victoria Zigante blir vice skattmästare för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 27 Val av näringslivsansvarig för EHVS styrelse 2020    Bilaga 14 

 Föredragande: Markus Fridström   

 Markus Fridström föredrar enligt bilaga 14 – Val av näringslivsansvarig för EHVS  

 Styrelse 2020. Mötet beslutar att Jesper Wilén blir näringslivsansvarig för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 28 Val av socialt ansvarig för EHVS styrelse 2020    Bilaga 14 
  Föredragande: Elin Thorstensson 

 Elin Thorstensson föredrar enligt bilaga 14 – Val av socialt ansvarig för EHVS  

 Styrelse 2020. Mötet beslutar att Elin Löfgren blir socialt ansvarig för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  
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§ 29 Val av kommunikationsansvarig för EHVS styrelse 2020   Bilaga 14 

 Föredragande: Amanda Brinkenius 

 Amanda Brinkenius föredrar enligt bilaga 14 – Val av kommunikationsansvarig för EHVS  

 Styrelse 2020. Mötet beslutar att Laura Larsson-Kapp blir kommunikationsansvarig för  

 EHVS Styrelse verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 30 Val av head of international relations för EHVS styrelse 2020  Bilaga 14 
  Föredragande: Markus Fridström 

 Markus Fridström föredrar enligt bilaga 14 – Val av head of international relations för  

 EHVS Styrelse 2020. Mötet beslutar att Sara Sari blir head of international relations för  

 EHVS Styrelse verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 31 Val av ordförande för EHVS Näringslivsutskott styrelse 2020  Bilaga 14 

 Föredragande: Alexander Bengtsson 

 Alexander Bengtsson föredrar enligt bilaga 14 – Val av ordförande för Näringslivsutskott  

 för EHVS Styrelse 2020. Mötet beslutar att Josefine Bellerström blir ordförande för  

 Näringslivsutskott för EHVS Styrelse verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 32 Val av ordförande för EHVS Programutskott styrelse 2020  Bilaga 14 
  Föredragare: Simon Warfving 

 Simon Warfving föredrar enligt bilaga 14 – Val av ordförande för Programutskott  

 för EHVS Styrelse 2020. Mötet beslutar att Hanna Henrysson blir ordförande för  

 Programutskott för EHVS Styrelse verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 33 Val av ordförande för EHVS Mediautskott styrelse 2020   Bilaga 14 
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 Föredragande: My Gustavsson 

 My Gustavsson föredrar enligt bilaga 14 – Val av ordförande för Mediautskott  

 för EHVS Styrelse 2020. Mötet beslutar att Ludwig Levin blir ordförande för Mediutskott  

 för EHVS Styrelse verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 34 Val av sekreterare för EHVS styrelse 2020     Bilaga 14 
  Föredragande: Alexander Bengtsson 

 Alexander Bengtsson föredrar enligt bilaga 14 – Val av sekreterare för EHVS Styrelse  

 2020. Mötet beslutar att Jesper Seleskog blir sekreterare för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 35 Val av intendent för EHVS styrelse 2020     Bilaga 14 

 Föredragande: Elin Thorstensson 

 Elin Thorstensson föredrar enligt bilaga 14 – Val av intendent för EHVS Styrelse  

 2020. Mötet beslutar att William Lindström blir intendent för EHVS Styrelse  

 verksamhetsåret 2020.  

 Godkänds  

 

§ 36 Val av revisorer och suppleanter för verksamhetsåret 2020  Bilaga 14 

 Föredragare: Simon Warfving  

 Simon Warfinf föredrar enligt bilaga 14 - Val av revisorer och suppleanter för  

 verksamhetsåret 2020. Mötet beslutar att Stephanie Cronqvist och Casper Marcher blir  

 ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2020, samt Lotten Svensson och Jacob Eriksson  

 blir suppleanter till samma poster. 
 
Övrigt 
§ 37 Övriga frågor 

 Information från ordförande angående universums karriärsenkät, Aspias företagsevent,  

 biljettförsäljning till Skidresan 2020 och EHVS 25-årjubileum.  
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 Ordförande för EHVS Styrelse 2020 tackar Valberedningen för förtroendet.  

 
§ 38 Mötet avslutas 

 Mötet avslutas klockan 18.57 

 

 

 

__________________________               __________________________ 

 

Stina Hultberg – Mötesordförande                         Arvid Hjortstam - Justeringsperson 

 

 

 

__________________________                   __________________________ 

 

Linnea Månsson – Protokollförare                           Alexander Östlund - Justeringsperson 
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Bilaga 1: Presentation av sektionsordförande 2020 
 
Näringslivsutskottet 
Företagsgruppen Felix Paulsson 
Börsgruppen  Vakant 
Amår 2020  Tove Emilsson 
 
Mediautskottet 
Assar  Anna Tour, Ellinor Larsson  
EHVS Office  Vakant 
Promotion  Vakant 
BrIEf  Vakant 
 
Programutskottet 
SexIE  Vakant 
Sex mfl  Vakant 
Sex promille  Vakant 
Q.U.L  Vakant 
Idrott  Vakant 
Kommittén  Vakant 
Sivans ansvarig Vakant 
Sivans ansvarig Vakant 
  



 

www.ehvs.nu 
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö 

 
 

Bilaga 2: Rekommenderad medlemsavgift för 2020 
 
EHVS Styrelse 2019 förslag till medlemsavgifter:  
 
En termin   80 kronor  
Två terminer   160 kronor  
Hela studietiden (4 år)  350 kronor  
 
Bakgrund: 
 
Förgående år höjdes medlemsavgifterna och därav tycker vi inte att det är nödvändigt att ändra 
avgifterna.   



 

www.ehvs.nu 
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö 

 
 

Bilaga 3: Tillägg av EHVS stadgar 
Motion 1 

Bakgrund: 

Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings stadgedokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Detta gäller därmed även Styrelsens befogenheter och förutsättningar 
för att verka för medlemmarnas bästa. Med nuvarande sammansättning, beskriven i bilaga X, kan 
vi i valberedningen identifiera följande problembild: 
 
Vi hävdar att (1) som styrelse hinner man endast med att behandla frågor som rör de som är 
medlemmar idag, inte hur föreningen ska se ut samt utvecklas på längre sikt – alltså de strategiska 
frågorna – samt, att (2) ansvarsfördelningen gör vissa poster långt mer tidskrävande än andra, och 
att det därtill (3) även finns ett flertal ansvarsområden som inte på förhand är tilldelad någon 
specifik post eller ledamot. 
 
I linje med ambitionen att utveckla och förbättra föreningen, både på kort och lång sikt, vill vi i 
Valberedningen 2019 förändra styrelsens sammansättning genom att till att börja med (1) utöka 
styrelsen inför 2020 och (2) därefter överlåta detaljer om styrelsens sammansättning till 
nästkommande valberedningar. Vi som valberedning vill kunna tillsätta nästa års ledamöter med 
gott samvete. 

Motivering: 

Det är otroligt viktigt för föreningens välmående att en styrelse har tid för både operativt OCH 
strategiskt arbete. En förutsättning för detta är att – från år till år – kunna frigöra tid för i princip 
samtliga poster. Vi i Valberedningen 2019 yrkar därav på att mötet godkänner revideringen av 
”Kapitel 7: Valberedningen” samt ”§5.1 Styrelsens sammansättning” och dess utformning.  
”Kapitel 7: Valberedningen” samt ”§5.1 Styrelsens sammansättning” innehåller stadgar för 
valberedningens syfte och funktion. Beslutet bygger på att valberedningen ska ha inflytande över 
att utöka antalet styrelseledamöter, om denna anser detta nödvändigt. Beslutet innebär även att 
Valberedningens uppdrag och ansvar är att se till att de olika rollerna är tydligt formulerade och 
avgränsade. 
Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att ge följande kortsiktiga samt långsiktiga 
effekter: 

· Lägre arbetsbörda för samtliga poster 
· Styrelsen kommer kunna uträtta mer 
· Utveckla och förvalta vårt alumnnätverk 
· Öka antalet partnerföretag 
· Större inflytande över livet på Campus 
· Ordförande hinner vara en ledare som coachar övriga ledamöter i sina roller. 
· Ökad medlemsnytta 



 

www.ehvs.nu 
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö 

 
 

Att-sats: 

Valberedningen 2019 föreslår att godkänna revideringen av ”Kapitel 7: Valberedningen” samt 
”§5.1 Styrelsens sammansättning”. 
 

Allt gott,  

Valberedningen 2019 
genom: 
Markus Fridström,  
Sammankallande 
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Gamla (nya) stadgarna: 

§ 5.1 Sammansättning av styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, vice skattmästare, 
intendent och fem utskottsordförande. Utskottsordförande uppgift är att leda och samordna 
verksamheten i utskotten och rapportera till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter i EHVS styrelse 
skall vara medlemmar i EHVS.  
 
Under sittande mandatperiod skall styrelseledamot ej vara politiskt aktiv på ett sätt som medvetet 
strider mot EHVS stadgar (syften och ändamål §1.3, §1.4 och §5.4). 
 
§ 7.1 Valberedningens syfte 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelseposterna, 
revisorerna samt revisorssuppleanterna. Förslaget skall innehålla endast en kandidat till varje post. 
Detta förslag skall bifogas kallelse till årsmötet. 
 
§ 7.2 Sammansättning av valberedningen 
Valberedningen skall bestå av en sammankallande, plus representanter så att samtliga av de olika 
utbildningsprogrammen på EHV, om möjligt, finns representerade. Den av vårmötet utsedde 
sammankallande för valberedningen utser resten av valberedningen och dessa skall godkännas av 
styrelsen senast den sista september (30/9). 
 
Valberedningens sammankallande skall under verksamhetsåret kalla till kontinuerliga möten med 
valberedningen för att säkerställa förslag till föreningens styrelseposter. 

Nya stadgarna (efter revidering): 

§ 5.1 Sammansättning av styrelsen 
Styrelsen består av åtminstone följande poster: ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
skattmästare, vice skattmästare, intendent samt fem utskottsordförande. Utskottsordförandes 
uppgift är att leda och samordna verksamheten i utskotten och rapportera till styrelsen. Dessa 
poster kan även kombineras mellan olika, alternativt ytterligare, ledamöter. Styrelsen ska minst 
bestå av elva ledamöter, men antalet får inte överstiga sexton.  
 
För att kunna bevaka föreningens och dess medlemmars intressen, bör styrelsens sammanlagda 
ansvarsområden omfatta operativt samt strategiskt arbete inom följande intresseområden: 
utbildning, näringsliv, socialt, ekonomi samt kommunikation. 
 
Samtliga styrelseledamöter i EHVS styrelse skall vara medlemmar i EHVS. Under sittande 
mandatperiod skall styrelseledamot ej vara politiskt aktiv på ett sätt som medvetet strider mot 
EHVS stadgar (syften och ändamål §1.3, §1.4 och §5.4). 
 
§ 7.1 Valberedningens syfte 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelseposterna, 
revisorerna samt revisorssuppleanterna. Förslaget skall innehålla endast en kandidat till varje post. 
Detta förslag skall bifogas kallelse till årsmötet. 
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§ 7.2 Sammansättning av valberedningen 
Valberedningen skall bestå av en sammankallande, plus representanter så att samtliga av de olika 
utbildningsprogrammen på EHV, om möjligt, finns representerade. Valberedningen får därmed 
inte bestå av färre än fyra representanter, dock finns ingen maximal gräns över hur många som 
får ingå. Den av vårmötet utsedde sammankallande för valberedningen utser resten av 
valberedningen och dessa skall godkännas av styrelsen senast den sista september (30/9). 
Valberedningens sammankallande skall under verksamhetsåret kalla till kontinuerliga möten med 
valberedningen för att säkerställa förslag till föreningens styrelseposter.’ 
 
§ 7.3 Valberedningens befogenhet 
I samband med valberedningens förslag av styrelse har valberedningen befogenhet att välja 
antalet styrelseposter som förslaget ska innehålla, detta beroende på huruvida 
ansvarsfördelningen i styrelsens sammansättning omfattar de, för tiden, relevanta 
intresseområdena (se §5.1).  
 
§ 7.4 Valberedningens åligganden 
Det åligger valberedningen att: 

· Säkerställa att styrelsen har förutsättningar för både operativt samt strategiskt arbete 
inom aktuella intresseområden (se §5.1). 

· Presentera ett förslag på lämpliga kandidater till:  
o styrelseposterna  
o revisorerna  
o revisorssuppleanterna 
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Bilaga 4 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 1 
Motion 2 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 1: Ändamål och syfte  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 1: Ändamål och syfte” och dess 
utformning. Kapitel 1: Ändamål och syfte innehåller stadgar för hur organisationens ändamål och 
syfte skall hanteras. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och 
tydlighet för föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 1: Ändamål och syfte.  
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Bilaga 5 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 2 
Motion 3 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 2: Medlemskap  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 2 – Medlemskap” och dess 
utformning. Kapitel 2-Medlemskap innehåller stadgar för hur organisationens utformning av 
medlemskap hanteras och dess innebörd. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för 
öka relevans och tydlighet för föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 2: Medlemskap.  
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Bilaga 6 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 3 
Motion 4 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 3: Organisation  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 3: Organisation” och dess 
utformning. ”Kapitel 3: Organisation” innehåller stadgar för hur organisationen struktureras. För 
EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och tydlighet för föreningens 
medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 3: Organisation.  
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Bilaga 7 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 4 
Motion 5 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 4: Föreningsmöten  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 4: Föreningsmöten” och dess 
utformning. Kapitel 4: Föreningsmöten innehåller stadgar för hur organisationens 
föreningsmöten skall hanteras. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans 
och tydlighet för föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 4: Föreningsmöten. 
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Bilaga 8 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 5 
Motion 6 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 5: Styrelse  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 5: Styrelse” och dess utformning. 
”Kapitel 5: Styrelse” innehåller stadgar för hur styrelsen är strukturerad och dess uppgift. För 
EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och tydlighet för föreningens 
medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 5: Styrelse.  
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Bilaga 9 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 6 
Motion 7 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 6: Föreningsval  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 6: Föreningsval” och dess 
utformning. Kapitel 6: Föreningsval innehåller stadgar för hur organisationens föreningsval skall 
hanteras. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och tydlighet för 
föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 6: Föreningsval. 
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Bilaga 10 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 7 
Motion 8 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 7: Valberedningen 
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 7: Valberedningen” och dess 
utformning. ”Kapitel 7: Valberedningen” innehåller stadgar för valberedningens syfte och 
funktion. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och tydlighet för 
föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 7: Valberedningen.  
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Bilaga 11 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 8 
Motion 9 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 8: Kapitalförvaltning  
 
Bakgrund: 
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 8: Kapitalförvaltning” och dess 
utformning. Kapitel 8: Kapitalförvaltning innehåller stadgar för hur organisationens 
kapitalförvaltning skall hanteras. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka 
relevans och tydlighet för föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 8: Kapitalförvaltning. 
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Bilaga 12 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 9 
Motion 10 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 9: Föreningens Stadgar  
 
Bakgrund  
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 9: Föreningens stadgar” och dess 
utformning. ”Kapitel 9: Föreningens stadgar” innehåller stadgar för valberedningens syfte och 
funktion. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka relevans och tydlighet för 
föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 9: Föreningens stadgar.  
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Bilaga 13 Revidering och struktur av EHVS stadgar kapitel 10 
Motion 11 
 
Yrkande: Styrelsen 2019  
 
Kapitel 10: Upplösning  
 
Bakgrund: 
Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings Stadge-dokument ligger till grund för föreningens 
verksamhet och styrning. Under de senaste åren har förändringar skett genom uppdatering och 
struktur av våra stadgar. Det har medfört att vår stadgestruktur också bör förändras för 
kommande år. Vi i styrelsen 2019 vill strukturera upp våra stadgar på ett kommunikativt och 
tydligt sätt för att våra framtida generationer ska enkelt förstå hur och när våra stadgar skall 
verkställas. Beslutet av stadgerevidering genomförs genom att besluta varje kapitel som innehåller 
ämnesområdets stadgar.  
 
Motivering:  
Styrelsen yrkar på att mötet godkänner revidering av ”Kapitel 10: Upplösning” och dess 
utformning. Kapitel 10: Upplösning innehåller stadgar för hur organisationens upplösning skall 
hanteras om det skulle efterfrågas. För EHVS kommer beslutet vara ett steg framåt för öka 
relevans och tydlighet för föreningens medlemmar och externa parter.  
 
Att-sats: 
 
Styrelsen 2019 föreslår att godkänna revideringen av Kapitel 10: Upplösning. 
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Bilaga 14 Valberedningens förslag till EHVS styrelse 2020  
 
Förslagen post  Namn   Klass  
Ordförande    Fredrik Persson   EKP2  

Vice ordförande med utbildningsansvar Theo Wik    EKP2  

Skattmästare    Henrik Schackenborg   EKP2 

Vice Skattmästarinna  Victoria Zigante   EKP2 

Näringslivsansvarig   Jesper Wilén    EKP2 

Socialt ansvarig   Elin Löfgren   EKP3 

Kommunikationsansvarig  Laura Larsson-Kapp  EBD1 

Head of International Relations Sara Sari   MM1 

Ordförande Näringslivsutskottet  Josefine Bellerström   NEK1 

Ordförande Programutskottet  Hanna Henrysson   NEK2 

Ordförande Mediautskottet  Ludwig Levin   EKP2 

Sekreterare    Jesper Selskog  EKP2 

Intendent   William Lindström  EKP3   
 
 
EHVS Valberedningen har bestått av:  
Sammankallade  Markus Fridström  

Suppleant   Amanda Brinkenius  

Ledamot  Simon Warfving  

Ledamot  My Gustavsson  

Ledamot   Elin Thorstensson  

Ledamot   Alexander Bengtsson   
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Bilaga 14 Nomineringar styrelseposter 2020  
Valberedningen har valt att nominera Fredrik Persson till styrelsens Ordförande 2020, 

med följande motivering:  

Fredrik är 25 år gammal och kommer från metropolen Skurup. Fredrik är helhjärtad, strukturerad 

och har en enorm vilja att göra skillnad. Han är en person som är mån om att alltid finnas för sin 

omgivning, då antingen genom att vara pushande och coachande eller uppmuntrande och 

inkännande. Vi i valberedningen ser honom som en pragmatisk och ödmjuk ledare, både 

plikttrogen och lojal. Han sprider positiv energi omkring sig i alla lägen och vill inspirera andra att 

bidra med vad de kan. För som Ordförande för EHVS 2020 kommer Fredrik med stort 

engagemang och välvilja ge 120% för att vår förening ska bli den bästa den kan bli,. 

Föredragande: Markus Fridström 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Fredrik Persson till Ordförande 

i EHVS Styrelse 2020  

 

Valberedningen har valt att nominera Theo Wik till styrelsens Vice Ordförande med 

Utbildningsansvar 2020, med följande motivering:  

Theo Wik är 21 år gammal och studerar för närvarande sitt andra år på civilekonomprogrammet. 

Förutom ett SM-Guld i bagaget inom kampsporten jiu-jitsu så är han en väldigt organiserad, 

jordnära och ödmjuk person som alltid sprider positiv energi omkring sig. Med hjälp av Theos 

vilja samt drivkraft i kombination med visionen av att låta dom nya tillsatta posterna hitta sina 

egna rätta identiteter, så anser Valberedningen att Theo har det som krävs för att lyckas på posten 

som EHVS Vice Ordförande med Utbildningsansvar.  

Föredragare: Simon Warfving  

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Theo Wik till Vice Ordförande 

med Utbildningsansvar i EHVS Styrelse 2020 

 



 

www.ehvs.nu 
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö 

 
 

Valberedningen har valt att nominera Henrik Schackenborg till styrelsens Skattmästare 

2020, med följande motivering:  

Henrik Schackenborg är 22 år och läser sitt andra år på civilekonomprogrammet, snart med 

inriktning redovisning, och har mandarinstudier vid sidan om. Han har sitt ursprung i Västervik 

och är en ansvarstagande samt stresstålig kille som vill föreningens bästa. När Henrik ger sig in i 

något gör han det genom att se både till detaljerna samt den större helheten – och han ger sig inte 

förrän han vet att det han gör är av högsta kvalité. Med Henriks nyfikenhet, noggrannhet och 

vilja att ta sig an nya utmaningar anser vi i Valberedningen att Henrik kommer att göra ett 

fenomenalt arbete som Skattmästare i EHVS styrelse 2020. 

Föredragande: Amanda Brinkenius 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Henrik Schackenborg till 

Skattmästare i EHVS Styrelse 2020 

 

Valberedningen har valt att nominera Viktoria Zigante till styrelsens Vice 

Skattmästarinna 2020, med följande motivering: 

Viktoria Zigante är en tjej på 22 år som kommer från Kristianstad. Innan hon började studera 

jobbade hon delvis i London men läser nu sitt andra år på civilekonomprogrammet och brinner 

för ämnet bokföring. Viktoria är en strukturerad tjej som alltid har en plan samt baktanke med 

det hon gör. Hon är dessutom social, glad samt är en lätt person att ha att göra med. För Viktoria 

är kommunikation A och O vilket vi i Valberedningen anser som en viktig faktor när de kommer 

till de faktiska beslut som måste tas. Valberedningen tror därför att Viktoria kommer vara en 

betydelsefull person när det kommer till uppdraget som Vice Skattmästarinna för EHVS Styrelse 

2020.  

Föredragare: My Gustavsson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Viktoria Zigante till Vice 

Skattmästararinna i EHVS Styrelse 2020 
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Valberedningen har valt att nominera Jesper Wilén till Näringslivsansvarig 2020, med 

följande motivering: 

Jesper är 21 år gammal och kommer från Kalmar. Han är idag medlem i Börsgruppen och tävlar i 

triathlon. Denna metodiska och drivna kille antar nya utmaningar med en rationell inställning, 

samt en nyfiken hunger att lära sig nya saker. Han har förförståelse om hur olika företag kan 

fungera olika och intresserar sig för nya företagskontakter. Vi ser kombinationen av 

målmedvetenhet och förmåga till planering som en garant för en ambitiös, likväl hållbar, vision 

för denna nya post. 

Föredragare: Markus Fridström 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Jesper Wilén till 

Näringslivsansvarig i EHVS Styrelse 2020 

 

Valberedningen har valt att nominera Elin Löfgren till Socialt ansvarig 2020, med 

följande motivering: 

Elin Löfgren är 21 år och läser tredje året på Civilekonomprogrammet. Elin är en glad, social och 

driven person med huvudet på rätt plats och har sedan tidigare suttit i Kommittén 2019. Hon är 

intresserad av de sociala frågorna vad gäller såväl inom EHVS som gentemot andra föreningar 

och nationer, därmed tror vi att hon kommer bidra med mycket kreativa ideér på den fronten. Vi 

i valberedningen är övertygade om att Elins positiva inställning och drivkraft är precis vad som 

behövs för att ta sig an denna nya post.  

Föredragare: Elin Thorstensson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Elin Löfgren till Socialt 

ansvarig i EHVS Styrelse 2020 
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Valberedningen har valt att nominera Laura Larsson-Kapp till Kommunikationsansvarig 

2020, med följande motivering: 

Laura är 20 år gammal och kommer ursprungligen från Stockholm. Här i Växjö läser hon EBD 

årskurs 1 och är en ny medlem i Assar, där hon bidrar med ett glatt humör och sina kreativa 

kunskaper. Då posten som kommunikationsansvarig kräver just glädje, ambition och kreativitet 

är det med stort förtroende vi i valberedningen vill nominera Laura till denna post. Med hennes 

detaljsinne för det lilla extra som får medlemmarna att komma ihåg EHVS budskap och känna 

igen sig i det är något som vi tror kommer att föra EHVS framåt. 

Föredragande: Amanda Brinkenius  

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Laura Larsson-Kapp till 

Kommunikationsansvarig i EHVS Styrelse 2020 

 

Valberedningen har valt att nominera Sara Sari till Head of International Relations i 

styrelsen 2020, med följande motivering:  

Sara är 26 år gammal och från Lund, tog examen 2017 från Turismprogrammet i Kalmar, har 

bott 2 år i USA och studerar nu Marketing Master här i Växjö. När det kommer till erfarenhet 

från studentlivet har Sara engagerat sig från dag ett – både inom Kalmar ESS, Linnéstudenterna, 

ESN Kalmar samt ESN nationellt. Hon brinner för förbättring, innovation samt socialt 

inkluderande och tycker att studietiden ska vara en positiv och minnesvärd upplevelse för alla. 

Valberedningen har valt att nominera Sara på grund av hennes tydliga vision för både 

inkommande och utgående utbytesstudenter samt månande om det Internationella Utskottets 

framtid.  

Föredragande: Markus Fridström 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Sara Sari till Head of 

International Relations i EHVS Styrelse 2020 
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Valberedningen har valt att nominera Josefine Bellerström till styrelsens Ordförande för 

Näringslivsutskottet 2020, med följande motivering:  

Josefine Bellerström är 20 år, kommer från Växjö men även vuxit upp i Karlshamn, och går sitt 

första år på nationalekonomprogrammet. Josefine är en utåtriktad människa med erfarenhet 

bland annat som säljare och inom restaurangbranschen. Hon söker gärna situationer där hon får 

utmana sig själv och trivs bra i obekväma situationer. För att tackla denna roll behöver man både 

vara målmedveten, orädd och anpassningsbar – Josefine innehar samtliga av dessa kvalitéer. 

Denna positiva och tillmötesgående tjej har påvisat det driv som kommer krävas för att ta EHVS 

framåt och utmärkt utföra uppdraget som ordförande för Näringslivsutskottet 2020. 

Föredragare: Alexander Bengtsson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Josefine Bellerström till 

Ordförande för Näringslivsutskottet i EHVS Styrelse 2020 

 

Valberedningen har valt att nominera Hanna Henrysson till styrelsens Ordförande för 

Programutskottet 2020, med följande motivering: 

Hanna Henrysson är 20 år gammal och kommer från Karlskrona. Hon läser företagsekonomiska 

kurser parallellt med sitta andra år på nationalekonomprogrammet för att kunna ta ut dubbla 

kandidater när hon är färdigstuderad här. Vid sidan av sina studier är Hanna dessutom aktiv i 

programutskottet Sex m.fl. Hanna är en social tjej som gillar att få saker och ting att hända 

genom att fatta beslut. Hon är både lyhörd och tillmötesgående, samt gillar att ha många bollar i 

luften samtidigt. Utöver detta kommer hon dessutom vara en rättvis medlare mellan PU-

sektionerna, samt gentemot styrelsen. I kombination med hennes egenskaper samt insikt i PU så 

är Valberedningen 2019 säkra på att hon kommer göra ett gynnsamt jobb både för föreningen 

samt för att driva utskottet framåt som PU-mamma.  

Föredragare: Simon Warfving  

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Hanna Henrysson till 

Ordförande för Programutskottet i EHVS Styrelse 2020 
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Valberedningen har valt att nominera Ludwig Levin till styrelsens Ordförande för 

Mediautskottet 2020, med följande motivering: 

Ludwig är 22 år, från Kristianstad och nuvarande Ordförande för Promotion. Vårt intryck är att 

han är en lyhörd och väldigt klok individ. Styrelsen, samt föreningen i stort, kommer ha nytta av 

hans relevanta kompetens inom mediaproduktion och Mediautskottet som helhet kan se fram 

emot en mycket inspirerande och närvarande Utskottsordförande under 2020. Ludwig är en 

person som tänker efter innan han yttrar sig och utvärderar konsekvenser innan han handlar. 

Med sin energi, sina idéer samt insikt i Mediautskottets inre funktioner tror vi att Ludwig 

kommer vara utmärkt för att föra MU i rätt riktning.  

Föredragande: My Gustavsson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Ludwig Levin till Ordförande 

för Mediautskottet i EHVS Styrelse 2020 

 

Valberedningen har valt att nominera Jesper Selskog till styrelsens Sekreterare 2020, med 

följande motivering: 

Jesper Selskog är 22 år gammal och kommer från Jönköping. Han är en social och utåtriktad 

person som gärna tar både ansvar och initiativ. Vi ser honom som rättvis, mån om att göra rätt 

för sig och någon som kommer bidra med positiv energi i styrelserummet. Valberedningen har 

valt att nominera Jesper då han är pålitlig och väl lämpad som det viktiga navet i maskineriet som 

rollen som Sekreterare innebär. 

Föredragande: Alexander Bengtsson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Jesper Selskog till Sekreterare i 

EHVS Styrelse 2020 
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Valberedningen har valt att nominera William Lindström till styrelsens Intendent 2020, 

med följande motivering: 

William är 21 år gammal och har flyttat till Växjö från den lilla bruksorten Stockholm. Vi skulle 

vilja beskriva honom som en sansad person – omtänksam och beslutsam, men med fötterna på 

jorden. Han har erfarenhet som säljare på IKEA och därmed av att handskas med olika sorters 

människor. I våra ögon värderar han ömsesidig respekt samt god kommunikation. Vi har valt att 

nominera William då han är en lösningsorienterad person som är mån om att utforska samtliga 

perspektiv, samt innerst inne litar till sin egen förmåga. 

Föredragande: Elin Thorstensson 

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer William Lindström till 

Intendent i EHVS Styrelse 2020 
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Bilaga 14 Valberedningens förslag till EHVS revisorer 2020  
Ordinarie revisorer 
Stephanie Cronqvist  EKP3 
Casper Marcher  EKP3 
  
Suppleanter  
Lotten Svensson  EKP3 
Jacob Eriksson  NEK2      
 
Valberedningen har valt att nominera Stephanie Cronqvist till Verksamhetsrevisor för 

EHVS verksamhetsår 2020 med följande motivering: 

Stephanie Cronqvist läser sitt tredje år på civilekonomprogrammet med inriktning mot 

redovisning. När valberedningen kontaktade Stephanie med förslaget att bli revisor, upplyste hon 

direkt en positiv inställning till uppdraget. Stephanie är en strukturerad och noggrann individ som 

kommer att ta uppdraget på största möjliga allvar samt göra henne gott i arbetet som 

verksamhetsrevisor. Vi i Valberedningen anser att Stephanie kommer att göra ett utomordentligt 

arbete som verksamhetsrevisor för EHVS 2020. 

Föredragande: Simon Warfving 

 

Valberedningen har valt att nominera Casper Marcher till Verksamhetsrevisor för EHVS 

verksamhetsår 2020 med följande motivering: 

Casper är 22 år och läser sitt tredje år på civilekonomprogrammet med inriktningen redovisning. 

Utöver studierna bidrar Casper med ideellt arbete för föreningen. Förutom Caspers nuvarande 

engagemang så är han en förnuftig och motiverad person och med hjälp av sin nuvarande 

utbildning samt insikt i föreningens struktur tror Valberedningen att Casper kommer lösa 

uppgiften som verksamhetsrevisor med bravur. 

Föredragande: Simon Warfving 

 

EHVS Valberedning 2019 föreslår:  

Att årsmötet väljer ovanstående personer till revisorer för Verksamhetsåret 2020  


