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Presidiet närvarade vid  
Utbildningsutskottets offentliga 
utfrågning om PISA-undersök-
ningen.

Kungsholmens Gymnasi-
ums Elevkårs årsmöte fyllde 
aulan med 307 rösberättigade 
medlemmar. 

På Nordenberg Elevråd tävlade 
25 medlemmar om vem som 
kunde äta en semla snabbast. 
Hampus Larsson vann på 19 
sekunder. 

Debatt med representanter från 
alla ungdomspartier arrangerat 
av Elevkåren Katedral. Modera-
tor var Mattias Hallberg. 

Generalsekreterarens 
kommentarer

Det är kul att se att vi har vänt de senaste 
årens sjunkande omsättning och nu går 
mot bättre tider. Om vi når budgetmålen 
för året så är vi tillbaka på samma om-
sättningsnivåer som vi hade 2011. Detta, 
tillsammans med god kostnadskontroll 
och stabil ekonomistyrning, skapar bra 
förutsättningar för en stabil ekonomi.
 
I början av året fick vi besked från Ungdomsstyrel
sen och Skolverket, som är våra största finansiärer, 
om att vi i år får större bidrag från dem än vad vi 
fått de senaste åren. Satsningar på försäljning och 
produktutveckling har lett till en stadig ökning av 
egna intäkter.

Vi har fått en bra start på året och visar på stark 
ekonomiskt tillväxt, vilket ger oss förutsättningar att 
bygga en ännu starkare elevrörelse och att erbjuda våra 
medlemmar ännu bättre medlemsservice.

Kära medlemmar
Efter att all medlemsvärvning från förra 
året summerats konstaterar jag att det 
var 65 000 gymnasieelever som förra året 
bestämt sig för att gå med i sin elevkår. 

Det motsvarar var femte elev i hela Sverige. Det gör 
oss till en stor organisation  men samtidigt ska vi 
komma ihåg att hälften av alla gymnasieskolor sak
nar elevkårer och därmed finns inte ens alternativet 
för eleverna som går där. 

För att få ännu fler elever att gå med i en elevkår 
och för att fler elevkårer ska bildas finns mycket vi i 
Sveriges Elevkårer kan göra. Det första är att under
lätta för elevkårerna att värva. Därför har vi under 
våren jobbat med att utveckla vårt stöd på detta 
område. I slutändan handlar det dock om hur bra 
erbjudande varje enskild elevkår kan presentera för 
eleverna på skolan. Som rörelse blir vi inte starkare 
än vårt medlemserbjudande.
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Malmö Latins Elevkår sam-
lades för att stå emot rasism. 
Flera elevkårer runtom i landet 
följde deras exempel. 

Kakförsäljning på Alla Hjärtans 
Dag på Elevkåren Lugnetgym-
nasiet i Falun. 

Västerhöjds Elevkår håller ett 
mingel i kaféet där de visar upp 
sina nya kårkläder med mode-
visning för medlemmarna.

En populär trend är att an-
vända kändisar för att locka 
till årsmöten. Elevkåren vid  
Växjö Kate dralskolan skickade 
en hälsning genom alumnen 
Carolina Klüft. 

Organisationen och 
elevrörelsen 
Vanligtvis genomförs medlemsvärvning  
under hösten med fokus på det fjärde 
kvartalet. Förra året påbörjades en satsn-
ing på att fördela medlemsvärvningen 
jämnare över året för att underlätta för 
både oss och våra medlemmar. Nu ser vi 
ett tydligt resultat av det arbetet.

Under årets första kvartal har vi överträffat värv
ningsmålen med över 30 % vad gäller medlemsor
ganisationer och då var målen ganska högt satta. Vi 
har även överträffat målen vad gäller andel elevkårer 
kontra elevråd samt vad gäller majoritetskårer. Dock 
så kommer målen för andel elevkårer att justeras 
nedåt senare under året på grund av tydligare rikt
linjer för vad en elevkår måste uppfylla för att räknas 
som en elevkår.

Utöver medlemsvärvning har vi genomfört ett 
flertal styrelseutbildnignar, varit med och arrangerat 
årsmöten med våra medlemmar samt arbetat mycket 
med att förbereda Upptakt14.

NYA MEDLEMSFÖRENINGAR

1   nya medlemsorganisationer har 
 värvats.

FÖRNYADE MEDLEMSKAP

31  medlemsorganisationer har förnyat sitt 
medlemskap.

STYRELSEUTBILDNINGAR

42  medlemsorganisationer har deltagit på 
styrelseutbildningar.

SUPPORT

277  medlemsorganisationer har fått  support.

ANTAL ELEVKÅRER

84 % eller 266 stycken av våra 315 
medlemsorganisationer är elevkårer.

MAJORITETSKÅRER

31 % eller 98 stycken av våra 
medlemsorganisationen är majo-
ritetskårer, vilket innebär att fler än 
hälften av eleverna på skolan är 
anslutna till elevkåren.



Balansräkning
 Ing. Balans Utfall Utg. Balans
Tillgångar 
Tecknat men ej inbetalt kapital 372 644 29 695 402 340 
Anläggningstillgångar 175 590 25 648 201 238
Omsättningstillgångar 7 188 706 6 989 882 14 178 588

S:a Tillgångar 7 736 940 7 045 225 14 782 166

Eget kapital och skulder
Eget kapital 42 154 0 42 154
Långfristiga skulder -3 586 775 1 278 231 -2 308 544
Kortfristiga skulder -3 697 343 -8 088 286 -11 785 629 

S:a Eget kapital och skulder -7 241 965 -6 810 055 -14 052 020

Beräknat resultat 494 975 235 170 730 145

Kassaflöde
                                         Januari                    Februari                        Mars
                   Budget     Utfall     Budget      Utfall      Budget     Utfall

Likvida medel vid periodens början      1 148 622   1 148 622     2 973 398   2 973 398          473 103 473 103

   
Inbetalningar                        4 286 664   4 968 263       3 770 643     2 128 182        3 084 117 4 252 015
Utbetalningar                       1 883 577   3 143 487       4 783 577     4 628 477        1 683 260 3 216 060
Likvida medel vid periodens slut        3 551 709   2 973 398       1 960 464      473 103        1 873 960 1 509 058

Försäljning

Försäljning av utbildningar, föreläs ningar 
och workshops till  kommuner, skolor och 
andra parter. Inkluderar även försäljning 
av monterplatser till företag och organisa-
tioner på våra arrangemang.
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Resultaträkning 
       
                     Budget    Utfall
Rörelsens intäkter och lagerförändring 
 
Nettoomsättning                5 261 747   5 618 940

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar    5 261 747    5 618 940
 
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter               0          0
Övriga externa kostnader           -1 963 902   -2 115 840
Personalkostnader                 -3 654 618  -3 249 939

S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror        -5 618 520     -5 365 779
 
Avskrivningar
Avskrivningar                  -35 747     -9 302

S:a Avskrivningar                  -35 747     -9 302

Resultat från finansiella investeringar
Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter            0      0
Räntekostnader och likn. resultatposter        -7 574       -8 689

S:a Resultat från finansiella investeringar        -7 574     -8 689

Beräknat resultat               -400 094    235 170

98

I januari flyttade vi vårt huvud-
kontor till Hägersten. Kris och 
Jonas  bidrar till kontorsland-
skapet.

Karlfeldts Elevkår i Avesta 
anordnade bland annat ros-
försäljning på Alla hjärtans 
dag. 

Ekonomi
En stor del av vår omsättning består av 
de bidrag vi får från Ungdomsstyrelsen 
och Skolverket. Båda myndigheterna fat-
tar beslut om bidragen i slutet av januari 
varje år. Det är först då vi får reda på om 
våra projektioner för bidragen är kor-
rekta och om årets budget stämmer. 

I år fick vi större bidrag från både Ungdomsstyrelsen 
och Skolverket än vad vi hade budgeterat för. Vi har 
även överträffat våra försäljningsmål samt ökat våra 
intäkter från lokala bidragsgivare. Dessa intäktsök
ningar ger oss en bra start på året och skapar utrym
me för framtida satsningar på ökad medlemsvärvning 
och utveckling av medlemsservicen. 

Flytten av huvudkontoret under början av året med
förde tillfälliga kostnadsökningar som föll utanför 
budget, dessa var nödvändiga och i jämförelse med 
intäktsökningarna förhållandevis små.

2013 2014



Inblick

Nacka gymnasiums elevkår prisades 
för att ha värvat bäst av alla i Stock-
holm. 2013 kunde de stoltsera med 1341 
medlemmar vilket ger en anslutnings-
grad på 65%. Med det antalet är de även 
tredje störst i landet.



12 13

Vår projektledare för Skolsmart, 
Isa Ståhl, intervjuas om boken 
Elevrätt i programmet “En bok, 
en författare” i UR. 

Höstens projekt Under min 
skoltid har fortsatt genom en 
podcast med samma namn 
som gästas av elevkårsaktiva.

Mattias Hallberg skrev en 
krönika på Nyheter24 om hur 
viktigt det är med elevers in-
flytande. 

Politisk närvaro i skolan var en 
het diskussion. Mattias Hallberg 
intervjuades av SR P4 efter en 
uppmärksammad aktivitet hos 
Globala gymnasiets elevkår.

Media
Vår medianärvaro har varit hög, framför 
allt i frågan om den politiska debatten ute 
i skolorna. Frågan om ordning och reda-
planen som presenterades av regeringen 
har också varit stort för oss.

I och med valåret har de politiska frågorna varit i 
fokus. För det första har det handlat om den fysiska 
närvaron av politiska partier ute på skolor med olika 
fall av hantering. Vi har haft en tydlig ståndpunkt 
och haft kontinuerlig dialog med våra medlemmar, 
vilket har uppmärksammats i både rikstäckande 
och lokal media. Både vi genom vår ordförande och 
elevrörelsen genom våra medlemmar har flitigt synts 
i radio, tv och tidningar.

För det andra har de politiska frågorna handlat om 
projektet Skolval 2014 i sig och vad den typen av 
engagemang betyder för oss och våra medlemmar. 
Vi har närvarat i rikstäckande media både genom 
organisationen som huvudarrangör och genom 
projektet själva. Projektets turné har även genererat 
lokalmedia. En annan viktig fråga var regeringens 
ordning och redaplan som kommenterades av oss 
och fick stort utslag genom TT.

2013 2014

ELEVKÅR vs ELEVRÅD

Nyhetsmedia
I artiklar på hemsidor används 
“elevkår” för att beskriva ele-
vers organisering 118 gånger 
(26% av fallen), jämfört med 
“elevråd” som används 328 
gånger (73%), varav 
majoriteten gäller verksamhet 
på grundskolan.

Sociala medier
I sociala medier används 
“elevkår” för att beskriva ele-
vers organisering 2649 gånger 
(66% av fallen), jämfört med 
“elevråd” som används 1359 
gånger (34%), varav 
majoriteten gäller verksamhet 
på grundskolan.

Besök på hemsidan

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Q3Q2 Q1Q4

8000

Vår närvaro i sociala medier har ökat enormt. Ex
ternt sett är det främst gällande samma frågor som 
ovan. Internt, inom elevrörelsen, är det dessutom 
en generell ökning i dialogen mellan oss och våra 
medlemmar samt medlemmarna sinsemellan. Vi har 
även med framgång arbetat med att öka våra med
lemmars närvaro externt sett i alla medier, utan oss 
som mellanhand.
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SVT.se informerade om Skolval 
och länkar till hemsidan. 
Skolval 2014 har även upp-
märksammats mycket i lokal 
media under turnén.

Skolval på Skolledarkongres-
sen där 1300 rektorer fanns på 
plats.

Vår informatör Malin förläser i 
Helsingborg under turnén som 
totalt lockade 907 elever.

Vår informatör Mari gran-
skar våra nya roll ups inför 
informations turnén som 
besökte 19 orter.

Skolval 2014
För andra valåret i rad fick Sveriges 
Elevkårer, tillsammans med Sveriges 
Elevråd och Europeiska Ungdomsparla-
mentet, förtroendet att driva projektet 
Skolval 2014 på uppdrag av Myndigheten 
för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
(MUCF).

Målet är att skapa intresse för samhällsfrågor och 
politik bland Sveriges unga genom att samordna alla 
skolval på landets högstadie och gymnasieskolor. 
Nytt för den här gången är att det nu även arran ger
as skolval till Europaparlamentet.

Efter en trög start har anmälningarna börjat ramla 
in. Vad gäller riksdagsvalet är vi på god väg att nå 
vårt mål på 1 500 deltagande skolor. Tyvärr var 
intresset lägre än väntat vad gäller Europaparla
mentsvalet och det är i dagsläget svårt att säga om 
vi når målet på 750 deltagande skolor. Många skolor 
hänvisar till bristande intresse, kunskap och tid när 
de väljer att inte delta i Europaparlamentsvalet.

Projektet, som fortlöper till november 2014, omsät
ter drygt 2 miljoner kronor och sysselsätter fyra 
heltids samt två deltidstjänster.

I SIFFROR

269   Anmälda skolor till riksdagsvalet

121   Anmälda skolor till Europaparla-
mentsvalet

19   Orter med stopp på informations-
turnén

907   Anmälda deltagare till turnén

1414   Likes på Facebook

13   Dumlepåsar som Sveriges rek-
torer åt på Skolledarkongressen

2   Antal utlandsskolor anmälda 
(Frankrike och Spanien)

1   Antal påkörda och skadade roll-
ups

2   Antal tågförseningar under fem 
veckor



Kommuner

Stockholms stad
Köpings kommun
Malmö stad 
Ängelholm kommun
Hässleholms kommun
Göteborgs stad
Halmstad kommun
Uppsala kommun
Kalmarsunds gymnasieförbund

Regionala Samarbetsorganisationer

Dalarnas Elevkårer
Göteborg och Bohusläns Elevkårer
Malmös Elevkårer
Mälardalens Elevkårer
Norra Älvsborgs och Skaraborgs Elekårer
Uppsalas Elevkårer
Stockholms Elevkårer
Södra Sörmlands Elevråd
Uppsala Läns Elevråd
Värmlands Elevkårer
Västernorrlands Elevkårer

Tack!

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som är med och 
 finansierar elevers fria organisering och därigenom   
skapar en bättre skoltid för Sveriges elever.

Bidragsgivare

Arvsfonden
Ungdomsstyrelsen 
Skolverket

Skolor och organisationer

Kalmarsunds gymnasieförbund
Göteborg City

Landsting

Stockholms Län
Sörmlands landsting 
Örebro län
Värmlands län 
Uppsala län 
Dalarnas län
Västmanlands län 
Västernorrlands län
Västra Götalands län 
Skånes län 
Västra Götalands län
Västra Götalands län
Hallans län 
Gävleborgs län 
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Amanda Malmberg föreläser 
under turnén som gjorde nio 
stopp och 280 elever från 72 
skolor deltog. 

Arboga tidning skrev om vår 
verksamhetsutvecklare Anton 
Hjelms utbildning för elevsky-
ddsombud.

ESO-turnén 2014
Elevskyddsombudsturnén, eller ESO-
turnén, är en av våra två utbildning-
sturnéer som riktar sig till grundskolans 
högstadium. Årets ESO-turné ägde rum 
10–28 april.

ESOturnén har till syfte att utbilda elever som på 
sina respektive skolor blivit valda till elevskyddsom
bud. På utbildningen får eleverna kunskap kring allt 
från lagar och regler gällande sitt uppdrag, fakta om 
den faktiska arbetsmiljön de ska arbeta med, vad 
deras uppdrag är, varför det är viktigt och vad de 
förväntas göra under sitt år som elevskyddsombud.

Turnén höll igång i tre veckor med start i Malmö 
och avslut i Stockholm. Där emellan besökte turnén 
även Kristianstad, Växjö, Göteborg, Linköping, 
Borlänge och Västerås. 

I SIFFROR

72   olika skolor var representerade - 
12 fler än målet

280 elever deltog - 40 fler än målet

373  chokladbollar gick åt under 
turnén



ABBE
ABSOLUTPLUS
af	Chapman
Akademi	Båstad	Gymnasiums	Elevkår
ALE
Allékåren
Allvar	Gullstrands	elevkår
Almåskåren
Alströmergymnasiets	elevkår	senaten
Angereds	Elevkår
Apelryds	Elevkår
Aranäskåren
Arlandas	Elevkår
Bergagymnasiets	Elevkår
Berzans	Elevkår
Birgittaskolans	Elevkår
Björko	Elevkår
Blackebergs	Elevkår
Borgar
Borgis	elevkår
Bromma	Gymnasiums	Elevkår
Bryggeriets	Gymnasiums	Elevkår
Bräckebygg	elevkår
C4	Elevkår
Carl	Adolph	Agardhs	Elevkår
Carlforsskas	Elevkår
Celsiusskolans	elevkår
Culturas	Elevkår
Cultus	elevråd
Cybergymnasiets	elevkår
DAGYs	Elevkår
Dahlandergymnasiets	elevråd
DBGY	Elevkår	Borås
DBGY	Halmstad	
Didaktus	Elevkår	Liljeholmen
DLG
Donnergymnasiets	Elevkår
Dragonskolans	Elevkår
Drottning	Blankas	Elevkår
Drottning	Blankas	Elevkår	Göteborg
Ehrensvärdskas	Elevkår
Einar	Hansens	elevkår
Ekbackeskolans	Elevkår
Ekebys	Elevkår
Elevföreningen	JENSEN	Gymnasium	Borås
Elevkåren	af	ProCivitas
Elevkåren	Akademi
Elevkåren	Duveholm	och	KTC
Elevkåren	Katedral
Elevkåren	Katedralskolan
Elevkåren	Lugnetgymnasiet
Elevkåren	på	Blekinges	naturbruksgym-
nasiet
Elevkåren	Rosendal

Elevkåren	Theta
Elevkåren	THG
Elevkåren	vid	Bladins
Elevkåren	vid	Campeon	Frigymnasium
Elevkåren	vid	Jenny	Nyströmsskolan
Elevkåren	vid	Lars	Kaggskolan
Elevkåren	vid	Mönsteråsgymnasiet
Elevkåren	vid	Nicolai
Elevkåren	vid	Pauli	Gymnasium
Elevkåren	vid	Procivitas	i	Helsingborg
Elevkåren	vid	Rytmus
Elevkåren	vid	Rönnowska
Elevkåren	vid	Universitetholmens	gymna-
sium
Elevkåren	vid	Viktor	Rydberg	Gymnasium	
Djursholm
Elevkåren	vid	Växjö	Katedralskola
Elevkåren	vid	Österänggymnasiet
Elevkåren	vid	Östra	Real
Elevplenum	vid	Procivitas	i	Växjö
Elevrådet	Eksjö	Gymnasium
Elevrådet	Falkenbergs	gymnasieskola
Elevrådet	HALIB
Elevrådet	på	ABB	Industrigymnasium	
Ludvika
Elevrådet	på	Ingelstorpgymnasiet
Elevrådet	på	Kunskapsgymnasiet	
Norrköping	
Elevrådet	på	Sunnerbogymnasiet
Elevrådet	vid	ABB	industrigymnasium
Elofkåren
Enskilda	gymnasiets	elevkår
Enskilda	Kåren	Nyköping
Ester	Mosessons	Elevkår
Europakåren
EVV
Facettens	Elevkår
FEK
FGE
Filbornas	Elevkår
Folkungaskolans	Fria	Elevkår
Framtida	elevkår
Franska	skolans	Elevkår
Fria	Läroverken	i	Norrköpings	Elevkår
Fyrisskolans	elevkår
Fågelviks	elevkår
Globala	gymnasiets	elevkår
Grennaskolans	Elevkår
GTI:s	Elevråd
Gudlav	Bilderskolans	elevråd
Gullviva	Gymnasiums	Fria	Elevkår
Gunillakåren
Hagagymnasiets	Elevråd
Hagagymnasiets	elevråd

haganässkolans	elevråd
Hagströmska	Elevkår
Hagströmskas	elevkår	
Hardkåren
Hedbergskas	elevkår
Helixgymnasiets	elevråd
Hermods	Elevkår
Hermods	Elevkår	-	Göteborg
Hermods	Elevkår	Malmö
Himmelkåren
HTS	elevkår
Huddinge	gymnasiets	Elevkår
Hulebäcks	Elevkår
Humanus	elevkår
Hvitfeldtska	elevkår
IGUEK
IHGR	STUN
IKE
Ingelstads	gymnasium	elevråd
Ingrid	Segerstedts	Elevkår
INIT	Elevkår
IT-Gymnasiet	Uppsalas	elevkår
ITG	Elevkår
Jacobsskolans	Elevkår
JB	gymnasiet	Skellefteå	elevråd
JB	uppsala	elevråd
Jensen	gymnasium	Uppsalas	Elevkår
Jensen	Gymnasium	Västerås	Elevkår
JENSEN	Orebro
JensenGymnasiumVästra	Elevkår
Jensens	Elevkår
Karlbergs	Elevkår
Karlfeldts	elevkår
Karolinska	skolans	Elevkår
Katedralskolans	Elevkår
Katedralskolans	fristående	elevkår
Kattegattkåren
Kavelbro	elevkår
KCM	Elevråd
KGK	Elevkår
KGLE
KGVE
KKF
Klara	södras	elevkår
Klaras	Elevkår
Klippans	Elevkår
KPGs	elevkår
Kristinegymnasiets	elevkår
Kristofferskolans	Elevkår
KSKÅREN
Kullagymnasiets	elevkår
Kulturama	Gymnasiums	Elevkår
Kungsholmens	Gymnasiums	Elevkår
Kungshögaskolans	Elevråd

kungsmadskolan	elevkår
Kungstensgymnasiets	Elevkår
Kunskapsgymnasiet	elevkår
Kunskapsgymnasiet	Globens	Elevkår
Kunskapsgymnasiet	Göteborgs	Elevkår
Kunskapsgymnasiets	Elevkår	Uppsala
Kärrtorps	elevkår
Lars-Erik	Larsson	Gymnasiets	Elevkår
LBS	Elevkår
LBS	Elevråd	Kungsbacka	
LBS	Kristianstads	elevkår
Leksands	gymnasiums	elevråd
Lerums	Gymnasiums	Elevråd
LFTG	kåren
Lidingös	Elevkår	
Lindeskolans	Elevkår
Linnés	Elevkår
LM	Engströms	Elevkår
Malmö	Latins	Elevkår
Malmö	Praktiskas	Elevkår
Marks	Elevkår
MediaGymnasiets	Elevkår
METG	Sollentuna	Elevkår
MHEK
Midgårds	Elevkår
Mikael	Elias	Elevkår
Millners	elevkår
MLE
Mount	High	Elevkår	
MTU’s	Elevkår
Munkkåren
Mågs	elevkår
Nacka	gymnasiums	elevkår
NFU	Elevråd
Nils	Ericsons	Elevkår
Nils	Holgerssons	elevkår
Nolaskolans	Elevråd
nordenbergsskolans	elevråd
Norra	Reals	Elevkår
NT-Gymnasiets	Elevkår
NTI	elevkår
NTI	Gymnasiet	Stockholm	Elevkår
Nyströmskas	Elevkår
Nösnäs	Elevkår
Olympias	Elevkår
Oscarskåren
P.R.I.M.E.S.T	Elevråd
Parkgymnasiets	elevkår
Parkskolans	Elevkår
Peabskolans	elevkår
Per	Brahegymnasiet
Platengymnasiets	Elevkår
Plusgymnasiet	Malmös	Elevkår
Polhems	elevkår

Polhemskåren
Polhemsskolans	Elevkår
Praktiska	Dreamkår
Praktiska	elevkår
Psyket
Realgymnasiet	Lunds	Elevkår
Risbergska	skolans	Elevråd
Rudbecks	elevkår
Rymds	Elevkår
Ryssby	Fria	Elevkår	
Rönnes	elevkår
S:t	Petri	elevkår
S:ta	Ragnhilds	Elevkår
Sanda	Elevkår
Sandvikens	Elevkår
Schillerskas	elevkår
Sigrid	Rudebecks	Elevkår
Sjödals	Elevkår
Sjökåren
Sjölins	Elevråd
Skanska	Hard-kår
Skrapans	Elevkår
Skvaderns	Elevstyrelse
SMV	Tyska	Skolan
Smålandsgymnasiets	elevkår
Solbergas	Elevkår
Solna	Gymnasiums	Elevkår
Soltorgs	Elevråd
Sportgymnasiets	Elevkår
Spånga	Elevkår
SRG-Svedalas	elevråd
SSG	Elevkår
Stadsbönnernas	elevkår
Staffangymnasiets	Elevkår
STage4you	Elevkår
Stagneliusskolans	elevkår
Stiernhööksgymnasiets	elevkår
Stjerneskolans	Elevkår
Strömmaskolans	elevkår
Sturekåren
Sunds	Elevkår
SÄG:s	Elevkår
Söderports	elevkår
Södra	Latins	Elevkår
Taseruds	Elevkår
TBS	Karlstad	Elevkår
TBS	Malmö	Elevkår
TBS	uppsala	elevkår
TEEO
Teknikums	elevkår
Teknis
Teknis	Elevkår
TG	Elevkår
The	Core

The	IB	Student	Union
The	Student	Council	of	International	
School	of	Stockholm
The	Student	Union	of	IEGS
Thorén	Business	School	Linköpings	
Elevkår
Tibbles	elevkår
Tingvallas	Elevkår
TIS	Elevkår
TIS	Göteborgs	Elevkår
Torsbergsgymnasiets	elevråd
Tranemo	Gymnasieskolas	Elevråd
TSE
Tullinge	gymnasium	elevkår
Tycho	Brahes	Elevkår
Tyresö	Gymnasiums	Elevkår
Törnfisch	Elevkår
UBC	Elevkår
UBGS	elevkår
UIG	Elevkår
Ullvikåren
Uppvidinge	elevkår
UWS	Elevkår
Valhalls	Elevkår
Viktor	Rydberg	Gymnasium	Jarlaplans	
Elevkår
Viktor	Rydberg	Odenplans	Elevkår
Vipans	elevkår
Voxnadalens	gymnasiums	elevråd
Värmdö	Gymnasiums	Elevkår
Västerhöjds	Elevkår
Västermalms	elevkår
Växjö	Fria	Fordonsgymnasium
växjö	frias	elevkår
Växjö	Praktiska
Wendela	Hebbegymnasiets	elevkår
Wendesgymnasiets	elevkår
Westerlundskas	Elevkår
Wilhelm	Haglunds	Elevråd
Yrkesgymnasiets	Elevkår
Ådalsskolans	Elevkår
Ållebergsgymnasiets	Elevkår
Åva	elevråd
Älvstrandsgymnasiets	Elevkår
ÖEG
Öknaskolans	Elevråd
Ölands	gymnasiums	elevkår
Önnestadsgymnasiets	Elevråd
ÖPEK
Österlengymnasiets	Elevkår
Östersunds	gymnasieskolas	elevråds-
organisation
Östrabo	elevkår
Östras	elevkår

Medlemmar

18 19



www.sverigeselevkarer.se

Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten


