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Styrelsen har bland annat tagit 
fram en strategigrupp för att 
arbeta med organisationens 
framtidsplaner.

SÄG:s Elevkår tog hem priset 
som Årets Elevkår under Elev-
kårsgalans på Upptakt13 för en 
verksamhet som innefattar allt 
från påverkanskampanjer till 
klädkollektioner.

Kära	vänner	och	
medlemmar
Skolan är en mötesplats där kunskap 
utbyts, vänskapsband knyts och livsöden 
formas. Till denna mötesplats är 350 000 
elever inbjudna och de vill alla ha en så 
givande skoltid som möjligt. Det är det vi 
kallar elevrörelsen.

Eleverna är en spretig samling människor. Alla 
är olika och var för sig kan man inte påverka sin 
skoltid särskilt mycket. Men genom ett engagemang 
i elevrörelsen och i en elevkår kan vi gå samman 
och transformeras från att vara passiva mottagare av 
skoltiden till att själva ta makten över sin skoltid.  

Trots sina olikheter och sin individualitet har alla 
elever någonting att bidra med. Det spelar ingen roll 
vilken familjebakgrund du har,  vilket program du 
valt till gymnasiet eller vilka drömmar du har för 
framtiden - du är välkommen att bidra med ditt en-
gagemang i elevrörelsen. För vi vet att engagemang 
enar elever och tillsammans är vi starkare!
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Södra Latins medlemmar 
hejar på deltagarna i en av 
deltävlingarna i den årliga 
Läroverksfejden som i år vanns 
av Kungsholmens gymnasium.

Rosendalsgymnasiets elevkår 
tog hem segern i Slaget 2013 i 
Uppsala.

Generalsekreterarens	
kommentarer
Våren hos Sveriges Elevkårer har varit 
fylld med spännande aktiviteter och 
roliga händelser som är svåra att över-
träffa. Ändå tror jag att det är precis det 
vi kommer att göra i höst.

I april genomförde vi vad många anser vara det bästa 
Upptakt någonsin och vi gjorde det dessutom till en 
lägre kostnad än vi någonsin haft för ett nationellt 
arrangemang i modern tid. Ni kan läsa mer om 
Upptakt13 på nästa om uppslag och jag rekommen-
derar även våra filmer från arrangemanget som finns 
på youtube. 

I juni släppte vi berättelsen om Elevrörelsen 2012 
som summerar vad som hänt inom elevrörelsen och 
Sveriges Elevkårer under det gångna året. Den visar 
vilka resultat det förändringsarbete vi drog igång 
2011 har fått på och jag är stolt över att ha varit med 
på den resan.

Under hela våren har vi också sett effekterna av den 
nya servicemodellen. Vi har nu ett verktyg skapar 
bra incitament för våra medlemmar och säkerställer 
att vi har en behovsbaserad verksamhet som ger alla 
medlemmar den service de behöver.
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Jämställdhetsministern Maria 
Arnholm höll ett inspirerande 
välkomsttal för de cirka 200 
engagerade kåraktiva eleverna 
som deltog. 

Komikern Jesper Rönndahl 
stod för underhållningen under 
invigningen av Upptakt13. 

Upptakt
Upptakt är ett av våra största arrange-
mang som lockar kåraktiva från hela 
landet. Maria Arnholm, Lina Thomsgård 
och Jesper Rönndahl var några av de 
namn som bidrog till helgens innehåll 
och aktiviteter.

Upptakt är en konkret mötesplats för hela elevrörels-
en där engagemang och inspiration är i fokus. 
Elever och kåraktiva från hela landet samlas för att 
utbyta idéer och knyta kontakter. Vi får besök av 
aktörer och entreprenörer inom politik, näringsliv, 
marknadsföring, fackförbund och utbildningssekt-
orn som alla delar med sig av värdefulla erfarenheter 
och kunskaper. Elevrörelsen är på frammarsch och 
på Upptakt13 märktes hur elevers självständiga 
organisering och elevkårernas arbete stärkts rejält de 
senaste åren.

Upptakt13 hölls i april på Örebro universitet och var 
ett av våra bästa arrangemang någonsin. 
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Rättviseförmedlingens Lina 
Thomsgård höll en väldigt om-
tyckt föreläsning om hur deras 
kommunikativa arbete skapat 
enorma framgångar.

Cornelia Sörman, Mona Mrad 
och Hanne Gewecke från 
Berzans Elevkår i Linköping 
uppe på scenen.

68 elevkårer var representerade på plats och totalt 
deltog närmare 200 elevkårsaktiva på de föreläsning-
ar, seminarier och workshops vi arrangerade under 
tre fullspäckade dagar. Jämställdhetsminister Maria 
Arnholm välkomsttalade och följdes av komikern 
Jesper Rönndahl som satte den goda stämningen för 
hela helgen. 

Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård 
och Joakim Thulin från Berghs School of Communi-
cations höll varsin inspirerande föreläsning. Sex 
seminarier och tio workshops tog upp ämnen som 
ledarskap, rättigheter, påverkansarbete, engagemang, 
kårarbete och kommunikation. 

Under nyinstiftade Elevkårsgalan utsågs SÄG:s 
Elevkår till Årets Elevkår, Viktor Rydberg Oden-
plans Elevkår till Årets Nykomling och Rosendals 
Elevkår med sin rektor Olle Bergh stod för Årets 
Teamwork.

#UPPTAKT13

1555  så många tweets såg det virala 
ljuset i samband med #upptakt13.
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Ordförande för Globala Gym-
nasiets Elevkår Estrid Kjellman 
i SVT om problemet med brist 
på estetiska kurser i 
gymnasieskolan.

Mattias Hallberg kommenterar 
JB-koncernerns konkurs i TV4 
News och myntar begreppet 
utbildningsgaranti i media för 
första gången.

Media
Vår närvaro i media fortsätter att öka 
genom debattartiklar, intervjuer och in-
slag i både radio och TV. Även vår virala 
aktivitet och närvaro ökar med en tydlig 
trendtopp under Upptakt. 

Det kommunikationsarbete som tagit fart under 
våren resulterade bland annat i att vi trendade under 
fyra tillfällen på twitter genom #upptakt13. #elevkår 
används officiellt för hela elevrörelsen och låter oss 
som organisation och alla våra medlemmar att ta del 
av varandras idéer och arbete. 

Genom främst vår ordförande Mattias Hallberg har 
vi synts ordentligt i media. Även våra medlemmar 
och kåraktiva har figurerat i media då flera elevkårer 
har varit inblandade i exempelvis frågor om jäm-
ställdhet och kursval. Debattartiklar och intervjuer 
i både tidningar, radio och TV gällande bland annat 
utbildningsgaranti, skolnedläggningar, arbetsmiljö 
och elevers organisering i stort har präglat Sveriges 
Elevkårers medienärvaro och stärkt vårt varumärke.
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SVT intervjuar Mattias Hallberg 
och pratar om utbildningsgar-
anti - en idé som Jan Björklund 
nu har hakat på.

Årsberättelsen för 2012 är en 
färgstark berättelse om hur vi 
som organisation jobbar i, med 
och för elevrörelsen i Sverige.
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I artiklar på hemsidor används  
”elevkår” för att  beskriva elevers 
organisering i 35,1 % av fallen, 
jämfört med ”elevråd” som an-
vänds i 64,9 % av fallen.

I sociala medier används ”elevkår” 
för att beskriva elevers organiser-
ing i 77,6 % av fallen, jämfört 
med ”elevråd” som används 
i  22,4 % av fallen.

ELEVKÅR vs ELEVRÅD

Nyhetssidor

Sociala medier

Besök på hemsidan



Inblick



I Uppsalas Slaget ställs varje år 
Rosendalsgymnasiet mot Fyris-
skolan i olika grenar. Här visar 
dansgruppen från Rosendal upp 
sina färdigheter.
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I Malmö tävlar S:t Petri, Borgar 
och ProCivitas i Grand Stand. 
Så här visar S:t Petris maskot 
och medlemmar sitt stöd för 
elevkårens rugbylag. 

Kungsholmens gymnasiums 
elevkår laddar för en av deltäv-
lingarna i Läroverksfejden.

Organisationen	och	
elevrörelsen
Mycket av vårt arbete har fokuserats 
på att genomföra styrelseutbildningar, 
rekrytera nya verksamhetsutvecklare 
samt att sammanställa och dokumentera 
information om landets elevkårer. Sam-
tidigt fortsätter elevkårerna själva att 
flitigt utmana varandra i olika tävlingar.

Många av elevkårerna håller årsmöten i början på 
året, vilket innebär att det är flera nya styrelse-
medlemmar som behöver utbildning under slutet av 
våren. Därför har vi lagt mycket tid på att genom-
föra styrelseutbildningar för kårerna. Vårens rekry-
teringsprocess har avklarats och efter sommaren 
börjar nya verksamhetsutvecklare sina karriärer inom 
Sveriges Elevkårer.

På grund av att Skolverket har ändrat sin definition av 
vad som är en gymnasieskola så har Sverige 250 fler 
gymnasieskolor från och med 2012. Detta har lett till 
att vissa skolenheter nu har färre elever än tidigare 
och att vi således har fler majoritetskårer. 
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Uppvisning från Skrapans 
elevkår vid Lundellska skolan 
i Uppsala under den årliga 
Kampen mot rivalen Katedral.

Elevkåren Katedral färgade 
läktarna röda under Kampen 
2013 och påhejade ivrigt 
skolans deltagare som tävlade 
mot Skrapans elevkår.

NYA MEDLEMSFÖRENINGAR

1   ny medlemsförening har 
 värvats.

STYRELSEUTBILDNINGAR

93  medlemsföreningar har deltagit 
på styrelseutbildningar.

MEDLEMSAVGIFT

48  av medlemsföreningarna har 
medlemsavgift.

SUPPORT

305  medlemsföreningar har fått 
 support.

MAJORITETSKÅRER

26,09 % av våra medlems-
föreningar är majoritetskårer, 
vilket innebär att fler än 
hälften av eleverna på skolan 
är anslutna till  föreningen.
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Elevkåren vid De la Gardie-
gymnasiet var framgångs-
rika i Slättakampen 2013. Här 
poserar tjejlaget efter vinst i 
fotbollen.

Martin Johansson har jobbat 
som ekonomichef hos Sveriges 
Elevkårer sedan 2011. I nästa 
kvartal tar Jonas Larsson vid.

Ekonomi
På ekonomiavdelningen har arbetet 
handlat om årsredovisningen för 2012, 
framtagandet av metoder för vårt fi-
nansieringsarbete samt utbetalning av 
medlemsstödet till elevkårerna. 

I och med utgången av kvartal 2 har Sveriges Elev-
kårers bokslut och årsredovisning färdigställts och 
vi sätter därmed punkt för 2012. I samband med 
detta har även den årliga redovisningen till Svensk 
insamlingskontroll, en organisation som kontrollerar 
organisationer som bedriver insamlingsverksamhet, 
lämnats in. Utöver det har vi dessutom arbetat med 
redovisningen av Skolsmarts första projektår. 

Finansieringsarbetet har, precis som under kvartal 1, 
fokuserats på att ta fram rutiner och arbetsmetoder 
för vårt arbete gentemot landsting, kommuner och 
skolor. Även medlemsstödet till våra medlemmar har 
betalats ut under kvartal 2.
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Resultaträkning	
	 Utfall
Rörelsens	intäkter	och	lagerförändring
Nettoomsättning 4 145 074

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar 4 145 074
 
Rörelsens	kostnader
Råvaror och förnödenheter 0
Övriga externa kostnader -1 764 056
Personalkostnader -2 928 348

S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror -4 692 404
 
Avskrivningar
Avskrivningar -35 747

S:a Avskrivningar -35 747
 
Resultat	från	finansiella	investeringar
Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 16 574
Räntekostnader och likn. resultatposter -8 420

S:a Resultat från finansiella investeringar 8 154
 
Beräknar	resultat	 -574	923

Balansräkning
	 Ing.	Balans	 Utfall	 Utg.	Balans
Tillgångar	
Tecknat men ej inbetalt kapital 342 203 20 000 362 203
Anläggningstillgångar 243 181 -4 197 238 984
Omsättningstillgångar 15 113 500 -4 226 507 10 886 993

S:a Tillgångar 15 698 884 -4 210 704  11 488 181
Eget	kapital	och	skulder
Eget kapital 42 154 0 42 154
Långfristiga skulder -7 481 775 1 200 000 -6 281 775
Kortfristiga skulder -8 038 752 2 435 781 -5 602 971

S:a Eget kapital och skulder -15 478 373 3 635 781 -11 842 593

Beräknat	resultat	 220	511	 -574	923	 -354	412

Kassaflöde
	 April	 Maj		 Juni

Likvida medel vid periodens början 2 391 517 2 780 500 2 791 583

   
Inbetalningar 1 837 590  2 660 829 83 000
Utbetalningar 1 448 608 2 649 746  1 308 349
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 2	780	500	 2	791	583	 1	566	233

	 Försäljning

Försäljning av utbildningar till 
 kommuner, skolor och andra parter.

15
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Boken Elevrätt sammanfattar 
de rättigheter och den juridik 
som gymnasielever kan luta sig 
mot under sin studietid.

Intervjuer med bland annat 
Fredrik Reinfeldt och Sveriges 
Elevkårers presidium trycktes 
upp till affischer som användes 
på releasefesten för Elevrätt.

Skolsmart
Första året av projektet Skolsmart är nu 
färdigt vilket har resulterat i att boken 
Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever 
har tryckts och distribuerats. 

Elevrätt - skoljurdik för gymnasieelever är den första 
av två böcker som Skolsmart tar fram för Sveriges 
Elevkårers medlemmar. Utifrån lagar och regler som 
gäller för gymnasieskolan beskriver boken skolans 
skyldigheter och elevens rättigheter. Elevrätt är en 
bok om elevers juridiska rättigheter och ju bättre 
eleverna känner till dem, desto mer kan de påverka 
sin skola och sin studiesituation. Elevrätt skickas ut 
via post till alla anslutna medlemmar i september. 

Under Upptakt13 hittade deltagarna Elevrätt i varje 
goodiebag och vi passade på att hålla en workshop 
om elevers rättigheter och hur du som elev blir 
skolsmart. I övrigt har arbetet inför nästkommande 
bok samt planeringen av det temadagspaket som 
lanseras under hösten startats upp.



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

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

17
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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

Medlemmar
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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	
Norrköping	
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
Valhalls	Elevkår
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