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Generalsekreteraren pratar  
om den nya styrelse
utbildningen med lednings
gruppen.

Ordförande Mattias Hallberg 
har synts flitigt i offentligheten, 
här i debatt om religionsfrihet 
inom utbildningsväsendet.

Kära	vänner	och		
medlemmar
Början av 2013 har varit en spännande 
tid i Sveriges Elevkårer. Vi har börjat 
jobba efter vår nya vision om att det ska 
finnas en framgångsrik elevkår på alla 
gymnasieskolor i Sverige.

Medlemmarna har också märkt av att vi utveck
lat vår service och support. Bland annat har 
våra verksamhetsutvecklare börjat använda vår 
nya styrelseutbildning som är framtagen för att 
bättre möta elevkårernas behov.

Även om det fortfarande finns utmaningar med 
sjunkande bidrag från staten och kommunerna 
ser ekonomin bättre ut än på länge och vi har 
goda förutsättningar att lägga långsiktiga strat
egier som kommer stärka elevrörelsen i Sverige. 

Mattias Hallberg, Ordförande

Generalsekreterarens	
kommentarer
Årets första kvartal innehåller alltid 
ett extra uns av spänning. Det är då vi 
ser om den riktning vi har satt för året 
 kommer att fungera, om våra mål går 
att nå och budgeten går att följa. 

När jag ser hur det gångna kvartalet har gått så 
ser jag att vi står inför ett fantastiskt år. Vi har 
överträffat merparten av våra mål samtidigt 
som vi har hållit oss inom de budgetramar vi 
har satt upp. Vi har också bedrivit ett fram
gångsrikt värvningsarbete som har resulterat  
i fler medlemmar samt bedrivit effektiv 
 externkommunikation som har resulterat i både 
bra debattinlägg och ökat utrymme i media. 
Allt detta samtidigt som vi har överträffat våra 
 försäljningsmål.

Vi har kunnat göra allt detta tack vare alla 
engagerade och kompetenta människor som 
arbetar för, är medlemmar i eller på annat sätt 
bidrar till Sveriges Elevkårer och elevrörelsens 
utveckling.

Presidiet skapar en film ati
sering av Elevrörelsens och 
Sveriges Elevkårers historia . 
Filmen finns tillgänglig 
på Sveriges Elevkårers 
 YouTubekanal.

Samarbetet mellan  
ordföranden och 
generalsekreteraren  är tätt. 
Något som knyter ihop det 
operativa organet med det 
beslutande.
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Medlemmarna Jacob, Axel 
och Ellen i Malmö laddar 
för Elevkåren af ProCivitas 
squashturnering.

I och med att årsmötena och medlemsvärv
ningen har dragit igång hos elevkårerna så har 
också Sveriges Elevkårers medlemsvärvning 
inletts. Vi har under kvartalet registrerat ett 
flertal, både gamla och nya, medlemmar för det 
kommande året.

NYA MEDLEMSFÖRENINGAR

2  nya medlemsföreningar har 
 värvats.

STYRELSEUTBILDNINGAR

31 medlemsföreningar har deltagit 
på styrelseutbildningar.

MEDLEMSAVGIFT

48 av medlemsföreningarna har 
medlemsavgift.

SUPPORT

299  medlemsföreningar har fått 
 support.

MAJORITETSKÅRER

20,99 % av våra medlems
föreningar är majoritets
föreningar, vilket innebär att 
fler än hälften av eleverna 
på skolan är anslutna till 
 föreningen.

Sebastian Philip Farhand från 
Kunskapsgymnasiet Uppsala 
firar en seger i Friskolekam
pen där tolv skolor i Uppsala 
tävlar mot varandra.

Regional	
Medlemsservice
Vårt arbete under kvartalet har handlat  
om att ge medlemmarna support  i 
 anslutning till deras årsmöten och 
när de värvar sina medlemmar. 
Utöver det så har vi arbetat med att 
förbereda vårens värvning av nya 
 verksamhetsutvecklare samt planerat 
de utbildningsdagar som kommer att 
hållas under våren och hösten.

Den support vi gett medlemmarna i anslutning 
till deras årsmöten har gått ut på att ge dem råd 
och stöd i hur de ska hålla årsmöten så att det 
görs på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. 
I vissa fall har personal från  Sveriges Elevkårer 
tagit en mer aktiv roll i själva årsmötena och 
deltagit i mötespresider eller andra centrala 
roller. 

I anslutning till årsmötena så har många 
elevkårer startat sin medlemsvärvning och om 
det har behövts så har vi gett support form av 
både råd och stöd och genom värvningsutbildn
ingar.

På Kunskapsgymnasiets 
Globens Elevkår arrangerades 
Alla hjärtans dagaktiviteter 
med godis, pynt och ros
utdelning.

Påskharen ringdes in av Nacka 
Gymnasiums Elevkår och såg 
till att en påskäggsjakt gick av 
stapeln.
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NYHETSSIDOR

I artiklar på hemsidor 
används  ”elevkår” för att 
 beskriva elevers organiser
ing i 27,1 % av fallen, jämfört 
med ”elevråd” som används i 
72,9 % av fallen.

SOCIALA MEDIER

I sociala medier används 
”elevkår” för att beskriva 
elevers organisering i  
51,9 % av fallen, jämfört 
med ”elevråd” som används  
i  48,1 % av fallen.

BESÖK PÅ HEMSIDAN

Utvecklingen av antalet unika besök på   
www.sverigeselevkarer.se

Nya kommunikationschefen 
Kristoffer Ruckemann ansvarar  
bland annat för den grafiska 
produktionen, här till sammans 
med Andrea Langendorf, 
 styrelseledamot.

Kommunikation
Vi har under kvartalet satsat hårt på 
att få både Sveriges Elevkårer och våra 
medlemmar att ta mer plats i media, en 
satsning som har slagit väl ut.

Under januari deltog vi i debatten om förlängn
ing av läsåret genom ett inslag i Sveriges Radio.

Under februari skrev vi en debattartikel i SvD, 
tillsammans med SACO Studentråd, som hand
lade om vikten av respekt och medmänsklighet 
på internet. Vi deltog också i debatten kring 
lärare som har privata relationer med sina 
elever med en artikel i Svenska Dagbladet. 

Under mars undertecknade vi en debatt
artikel i DN om vikten av att ge mer utrymme 
för utbildning i public service och då särskilt 
i utbildnings radion. Dessa satsningar har 
 resulterat i ökad närvaro i både webbmedia och 
sociala medier.     

På kommunikations
avdelningen har ett viktigt 
mål varit att låta den grafiska 
profilen genomsyra även de 
minsta av trycksaker.

Ordförande Mattias Hallberg 
har synts flitigt i media, bland 
annat fick GöteborgsPosten 
en stund med honom och prat
ade om elevers engagemang.

Även TV4 fick besök från ord
förande. Här diskuterar han 
elevers psykiska arbetsmiljö i 
Nyhetsmorgon.



Berzans	Elevkår	på	Berzeliusskolan	i	
Linköping	står	för	en	årlig	film	festival	
som	är	en	populär	samlingsplats.	
Flera	klassrum	hålls	öppna	för	en	
fredagsnatts	filmvisning.	I	samband	
med	filmfestivalen	ordnas	även	en	
kortfilmstävling	för	eleverna.

Inblick
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Årets Elevskyddsombudsturné 
besökte 9 städer och genom 
den utbildades över 270 nya 
elevskyddsombud.

Projekt
Projektarbetet under kvartalet har 
fokuserats på Elevskyddsombudsturnén 
och Upptakt. Även årsmötet och årets 
Kick-off har börjat planeras. 

Elevskyddsombudsturnén är en utbildnings
turné för elevskyddsombud på högstadiet. I år 
startade turnégruppen i Växjö och avslutade i 
Västerås. Totalt hade turnén nio stopp med 71 
deltagande skolor och 278 enskilda deltagare. 

Planeringen och arbetet inför Upptakt, vårens 
största nationella konferens, har gått in i en 
allt mer intensiv fas. I januari beslutades det 
att Upptakt skulle hållas på Örebro universitet 
 under helgen 1214 april. Platserna blev full
bokade efter endast två veckor.   

Kickoffen är ett internt arrangemang som 
planeras till augusti. Alla medarbetare samlas 
under tre dagar för att skapa lagkänsla, lyssna 
på föreläsningar, delta i workshops och för att 
hållas uppdaterade om vad som händer inom 
organisationen. 

Medlemsvärvningen har dragit 
igång för fullt och redan nu 
kan man se att medlemmarna 
fokuserar mer på värvning och 
att få in medlemsuppgifterna i 
vårt medlemssystem.

Administration
Administrationens arbete har haft 
störst fokus på ringkontroller samt 
uppdatering  och sammanställning av 
medlems uppgifter. 

Uppdatering och sammanställning av medlems
uppgifter görs för att fastställa medlemslistan 
för kommande kalenderår och används bland 
annat till bidragsansökningar på  nationell 
och regional nivå. Ringkontrollerna till 
slumpvis utvalda medlemmar har slutförts 
med stor framgång. Vi har behandlat många 
inkommande  ärenden gällande just medlems
hanteringen och den nya servicemodellen som 
bidrags utbetalningar grundar sig på. 

Fokus har även legat på att planera den 
 kommande rekryteringsturnén där flera nya 
verksamhetsutvecklare ska anställas. 

Administrationen har jobbat 
hårt med ringkontroller för att 
uppdatera medlemsregistret.

Turnén ger elevskydds
ombuden den kunskap och 
de verktyg de behöver för att 
genomföra sina uppdrag.
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Resultaträkning	
	 Utfall
Rörelsens	intäkter	och	lagerförändring
Nettoomsättning 4 970 201

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar 4 970 201
 
Rörelsens	kostnader
Råvaror och förnödenheter 0
Övriga externa kostnader -1 634 475
Personalkostnader -3 072 213

S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror -4 706 688
 
Avskrivningar
Avskrivningar -35 747

S:a Avskrivningar -35 747
 
Resultat	från	finansiella	investeringar
Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 319
Räntekostnader och likn. resultatposter -7 574

S:a Resultat från finansiella investeringar -7 255
 
Beräknar	resultat	 220	511

Balansräkning
	 Ing.	Balans	 Utfall	 Utg.	Balans
Tillgångar	
Tecknat men ej inbetalt kapital 311 203 31 000 342 203
Anläggningstillgångar 278 929 -35 747 243 182
Omsättningstillgångar 9 774 232 5 339 268 15 113 500

S:a Tillgångar 10 364 364 5 334 522 15 698 885
   
Eget	kapital	och	skulder
Eget kapital 42 154 0 42 154
Långfristiga skulder -7 480 775 -1 000 -7 481 775
Kortfristiga skulder -2 925 742 -5 113 011 -8 038 752

S:a Eget kapital och skulder -10 364 363 -5 114 011 -15 478 374
   
Beräknat	resultat	 0	 220	511	 220	511

Kassaflöde
	 Januari	 Februari		 Mars

Likvida medel vid periodens början 1 384 137 3 298 848 3 618 256

   
Inbetalningar 4 730 754 1 746 270 276 502
Utbetalningar 2 816 043 1 426 862 1 503 240
   
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 3	298	848	 3	618	256	 2	391	517

Dragonskolans Elevkår i Umeå 
bjöd sina medlemmar på påsk
godis genom äggjakt på skolan.

Ekonomi
På ekonomiavdelningen har arbetet 
handlat  om bokslutet för 2012, fram-
tagandet av metoder för vårt finans-
ieringsarbete samt redovisning av 
 bidraget från Forum Syd.

Arbetet med bokslut och årsredovisning för 
2012 startade i och med årsskiftet och har in
neburitt att sammanställa, stämma av och gran
ska bokföringen för det gångna året. I utgången 
av det första kvartalet överlämnades årsredo
visningen till Sveriges Elevkårers auktoriserade 
revisor för granskning. 

Finansieringsarbetet har fokuserats på att ta 
fram rutiner och arbetsmetoder för vårt arbete 
mot landsting, kommuner och skolor. Även 
slutrapportering till Forum Syd har genomförts 
för det informationsbidrag som Operation Dags
verke fått under 2011 och 2012. 

	 Försäljning

Försäljning av utbildningar till 
 kommuner, skolor och andra parter.

Ekonomiavdelningen admin
istrerar utbetalningen av 
medlemsstöd.
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Alumnimiddag
75 år. Så gamla blir vi i år och i mars 
firades det ordentligt genom en stor 
jubileumsmiddag. Alumner från de flesta 
tidigare generationerna var på plats och 
många minnen delades.

Det var alltså ett jubileum för att fira bildan
det av Tekniska Läroverkens Elevförbund 1938 
och se tillbaka på utvecklingen sedan dess. 
Många gamla ordföranden och aktiva från 
 organi sationens  historia var där för att mingla 
och äta middag. 

Det är viktigt och bra för oss att samla våra 
tidigare aktiva. Vi är en stark rörelse som betytt 
mycket för samhället med många framstående 
personligheter. Det är intressant att reflektera 
över de frågor som drevs på till exempel 60 och 
70talen och dra paralleller till det som debatt
eras idag samt hur organisationen ser ut och 
arbetar jämfört med tidigare.

Tacklista

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

Kommuner

Göteborgs	stad
Halmstad	kommun
Hässleholms	kommun
Köpings	kommun
Sandvikens	kommun
Södertälje	kommun
Ängelholms	kommun
Växjö	kommun

Skolor	och	organisationer

Filbornaskolan	
Rönnöwska	skolan
Kalmarsunds	gymnasieförbund

Regionala	Samarbetsorganisationer

Dalarnas	Elevkårer
Göteborg	och	Bohusläns	Elevkårer
Malmös	Elevkårer
Mälardalens	Elevkårer
Uppsalas	Elevkårer
Skånes	Elevråd
Stockholms	Elevkårer
Södra	Sörmlands	Elevråd
Uppsala	Läns	Elevråd
Värmlands	Elevkårer
Västernorrlands	Elevkårer

Ordförande och andre vice 
ordförande minglar med  
Olle Wästberg.

Från vänster: Hans Dahlgren, John Hassler, 
Mattias Schain, Katarina Engberg, Jan Amnéus, 
Seher Yilmaz, Mattias Hallberg, Johan Råd
mark, Samir ElSabini, JanEric Furubo och Erik 
Söderberg.

Många gamla ordföranden och 
aktiva från organisationens 
historia var på plats. Här Olle 
Wästberg, Bertil Östberg och 
Erik Söderberg.
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Allvar	Gullstrands	elevkår
Bergagymnasiets	Elevkår
Borgar
Carl	Adolph	Agardhs	Elevkår
Einar	Hansens	elevkår
Elevkåren	vid	Pauli	Gymnasium
Elevkåren	vid	universitetholmens	
gymnasium
Heleneholms	elevråd
JB	Lunds	Elevkår
Jensens	Elevkår
Katedralskolans	fristående	elevkår
Klippans	Elevråd
Kunskapsgymnasiet	elevkår
Lelevkåren
METGs	Lund	elevråd
Österlengymnasiets	Elevråd
Polhems	elevkår
SSG	Elevkår
Sunds	Elevkår
TBS	Malmö	Elevkår
Vipans	elevkår
DCC’s	elevråd
Drottning	Blankas	Elevkår
Elevkåren	af	ProCivitas
Elevkåren	vid	Bladins
Elevkåren	vid	Rytmus
FJG
Humanus	elevråd
LFTG	kåren
Malmö	Praktiska	elevråd
NFU	Elevråd
Nils	Holgerssons	elevkår
ÖPEK
P.R.I.M.E.S.T	Elevråd
Parkgymnasiets	elevkår
Peabskolan	elevråd
Praktiska	elevkår
Rönnens	elevkår
S:t	Petri	elevkår
SRG-Svedalas	elevråd
Yrkesgymnasiets	Elevråd
ABSOLUTPLUS
C4	Elevkår
Ekbackeskolans	Elevkår
Elevkåren	vid	Österänggymnasiet
HTS	elevkår
Jacobsskolans	Elevkår
JBs	elevråd
KPGs	elevkår
LBS-Unionen
Linnéskolans	elevkår
nordenbergsskolans	elevråd
Önnestadsgymnasiets	Elevråd
Söderports	elevkår
UBC	Elevkår
Wendes	patrol

Akademi	Båstads	elevråd
Culturas	Elevråd
Elevkåren	vid	Campeon	Frigymnasium
Elevkåren	vid	Procivitas	i	Helsingborg
Elevkåren	vid	Rönnowska
Elevrådet	BPG
Filbornas	Elevkår
Kullagymnasiets	elevkår
Olympias	Elevkår
Rönnes	elevkår
Tycho	Brahes	Elevkår
Vittra	Frams	Elevråd
Ehrensvärdskas	Elevkår
Elevkåren	på	af	Chapman
Elevkåren	på	naturbruksgymnasiet
Elevkåren	vid	John	Bauergymnasiet	
Kalmar
Elevkåren	vid	Lars	Kaggskolan
Elevkåren	vid	Växjö	Katedralskola
Elevplenum	vid	Procivitas	i	Växjö
Elevrådet	på	Ingelstorpgymnasiet
Jenny	Nyströmsskolans	elevkår
John	Bauer	växjö
kungsmadskolan	elevkår
Mikael	Elias	Teoretiska	Gymnasiums	
Elevkår
Mjölnergymnasiets	Elevkår
MonsterKåren
OHMS	LAG
Ölands	gymnasiums	elevkår
Oscarskåren
Ryssby	Fria	Elevkår	
Stagneliusskolans	elevkår
Teknikums	elevkår
Törnfisch	Elevkår
Uppvidinge	elevkår
Växjö	Fria	Fordonsgymnasium
växjö	frias	elevkår
Ale	Elevkår
Drottning	Blankas	Elevkår	Göteborg
FEK
GTI:s	Elevråd
Hvitfeldtska	elevkår
IHGR	STUN
Ingrid	Segerstedts	Elevkår
INIT	Elevråd
ITG	Elevkår
Kunskapsgymnasiet	Göteborgs	
Elevkår
LM	Engströms	Elevkår
MHEK
Munkkåren
Nösnäs	Elevkår
Schillerska	elevkår
Sigrid	Rudebecks	Elevkår
Sjölins	Elevråd
A-kåren

Almåskåren
DBGY	Borås
DBGY	Halmstad	
Donnergymnasiet	i	Göteborgs	Elevråd
Elevföreningen	JENSEN	Gymnasium	
Borås
Elevkåren	Mikael	Elias	Teoretiska	
Gymnasium
Elevkåren	Teknis
Elevrådet	Falkenbergs	gymnasieskola
Elevrådet	vid	Bäckängsgymnasiet
Elofkåren
Hulebäcks	Elevkår
JB	Elevkår	Borås
JB	Kåren	Halmstad	
Kattegattkåren
LBS	Elevkår
LBS	Elevråd	Kungsbacka	
Marks	Elevkår
Portalens	Gymnasium	Göteborgs	
Elevkår
Strömmaskolans	elevkår
Sturekåren
Tingsholmsgymnasiets	Elevråd
Tranemo	Gymnasieskolas	Elevråd
Ållebergsgymnasiets	Elevråd
Alströmergymnasiets	elevkår	senaten
Bräckebygg	elevkår
Elevkåren	Katedralskolan
Elevkåren	på	De	la	Gardiegymnasiet
Ester	Mosessons	Elevkår
Fågelviks	elevkår
Gunillakåren
Karlbergs	Elevkår
Kavelbro	elevkår
Nikodemus	Elevkår
Nils	Ericsons	Elevkår
Östrabo	elevkår
Polhemskåren
Sinclairs	elevkår
Västerhöjds	Elevkår
Åva	elevråd
Blackebergs	elevråd
Bromma	Gymnasiums	Elevkår
Dagy’s	elevråd
Elevkåren	vid	Viktor	Rydberg	Gymna-
sium	Djursholm
Enskilda	Kåren	Nyköping
gångsätra	elevkår
Hersby	Gymnasium	Elevkår
JensenGymnasiumVästra	Elevkår
Marina	Läroverkets	Elevkår
Nacka	gymnasiums	elevkår
Norra	djurgårdsgymnasiets	elevkår
NTI	STHLM	Elevråd
Öknaskolans	Elevråd
The	Core

Thorildsplans	Elevkår
Tibbles	elevkår
Viktor	Rydberg	Gymnasium	Jarlaplans	
Elevkår
Viktor	Rydberg	Odenplans	Elevkår
franska	skolans	elevråd
Fridegårds	Elevkår
Gullviva	gymnasiums	elevråd
Hermods	Elevkår
Huddinge	gymnasium	elevråd
Kärrtorps	elevkår
Kungsholmens	Gymnasiums	Elevkår
KVE
Norra	Reals	Elevkår
Östra	Reals	Elevkår
Östras	elevkår
Sjödalsgymnasiets	elevråd
Södra	Latins	elevkår
STG
TG	Elevråd
The	IB	Student	Union
The	Student	Council	of	International	
School	of	Stockholm
The	Student	Union	of	IEGS
Tullinge	gymnasium	elevkår
UBGS	elevkår
Arlandagymnasiets	elevkår
Donnerorden
Elevkåren	THG
Europakåren
Frans	schartaus	elevkår
Klara	Norras	Elevråd
Klara	södras	elevkår
Kulturama	Gymnasiums	Elevkår
METG	Sollentuna	Elevkår
NTI	Sollentuna	Elevkår
Psykologigymnasiets	Elevkår
Richard	Steffens	elevråd	(RSG	
elevråd)
Rudbecks	elevkår
SMV	Tyska	Skolan
Solna	Gymnasiums	Elevkår
Spånga	Elevkår
Värmdö	Gymnasiums	Elevkår
väsby	nyas	elevkår
Didaktus	Elevkår	Liljeholmen
Elevkåren	Duveholm	och	KTC
Enskilda	gymnasiets	elevkår
Globala	gymnasiets	elevkår
igelstavikens	elevråd
IKE
Kristofferskolans	Elevkår
Kungstensgymnasiets	Elevkår
Kunskapsgymnasiet	Globens	Elevkår
ÖEG
Rymds	Elevkår
S:t	Eriks	Elevkår

S:ta	Ragnhilds	Elevkår
TEEO
Torekällgymnasiets	Elevkår
Bolandgymnasiets	Elevkår
Celsiusskolans	elevkår
Cultus	elevråd
Ekebygymnasiets	elevråd
Elevkåren	GUC
Elevkåren	Katedral
Elevkåren	Rosendal
Fyrisskolans	elevkår
Hagströmska	Elevkår
IGUEK
IT-Gymnasiet	Uppsalas	elevkår
JB	uppsala	elevråd
Jensen	gymnasium	Uppsalas	Elevkår
Kunskapsgymnasiets	Elevkår	Uppsala
Linnés	Elevkår
Livets	Ords	elevkår
Lundellska	Skolans	Elevkår
Praktiska	Dreamkår
TBS	Uppsala	Elevkår
UWS	Elevkår
Wilhelm	Haglunds	Elevråd
ALE
Aleholms	Elevkår
Berzans	Elevkår
Bildningscentrum	Facettens	Elevråd
Birgittaskolans	Elevkår
Björko	Elevkår
Elevkåren	vid	Ebersteinska	Gymnasiet
Elevrådet	Eksjö	Gymnasium
Elevrådet	på	Kunskapsgymnasiet	Nor-
rköping	
Folkungaskolans	Fria	Elevkår
Grennaskolans	Riksinternat
Hagagymnasiets	Elevråd
Himmelstalunds	elevråd
Holavedsgymnasiets	Elevråd
JB	NKPG
Katedralskolans	Elevkår
KGLE
Nyströmskas	Elevkår
Per	Brahegymnasiet
Platengymnasiets	Elevkår
Sanda	Elevkår
Thoren	Linköpings	elevkår
ABBE
Älvstrandsgymnasiets	Elevkår
Carlforsskas	Elevkår
DCC’s	elevkår	Västerås		
Elevrådet	vid	ABB	industrigymnasium
Folkuniveristets	GY	Elevråd	Karlstad
Forshagas	elevråd
Hässlö	Elevkår
Jensen	Gymnasium	Västerås	Elevkår
JENSEN	Orebro

Karolinska	skolans	Elevråd
KGK	Elevkår
KG-Tinget
Klaras	Elevkår
KSKÅREN
Kunskapsgymnasiets	Elevkår	
Västerås
Lindeskolans	Elevkår
Nobels	Elevkår
Risbergska	skolans	Elevråd
Rudbeckianska	gymnasiets	elevråd
SÄG:s	Elevkår
Solbergas	Elevkår
Stjerneskolans	Elevkår
Taseruds	Elevkår
TBS	Karlstad	Elevkår
Teknis	Elevråd
Tingvallas	Elevkår
Tullängsskolans	Elevkår
Ullvikåren
Virginska	HardKår
Borgis	elevkår
Bromangymnasiets	elevråd
Dahlandergymnasiets	elevkår
Elevkåren	Lugnetskolan
Elevrådet	på	ABB	Industrigymnasium	
Ludvika
Elevrådet	på	Högbergsskolan
Erikslunds	elevråd
Hagströmskas	elevkår	
Helixgymnasiets	elevråd
Karlfeldts	elevkår
Leksands	gymnasiums	elevråd
Polhemsskolans	elevkår
Rådet	Soltorgsgymnasiet
Sandvikens	Elevkår
Staffangymnasiets	Elevkår
Stjernhööksgymnasiets	elevråd
Torsbergsgymnasiets	elevråd
Voxnadalens	gymnasiums	elevråd
Ådalsskolans	Elevkår
Elevkåren	på	John	Bauer
Hedbergskas	elevkår
Östersunds	gymnasieskolas	elevråd-
sorganisation
Skvaderns	Elevstyrelse
Timrå	gymnasiums	elevråd
Västermalms	elevkår
Dragonskolans	Elevkår
Elevkåren	Theta
JB	gymnasiet	Skellefteå	elevråd
Midgårds	Elevkår
Parkskolans	Elevkår
UIG	Elevkår
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