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Avgående Ordförande och 
Generalsekreteraren blickar 
tillbaka på ett framgångs rikt 
år.

Kongressbanketten bjöd på 
underhållning. Här i form av 
avgående Ordförande, Samir 
El-Sabini, och tillträdande 
Ordförande, Mattias Hallberg, 
i hård tävlan om publikens 
applåder.

Kära	vänner	och	
	medlemmar
Kvartalets höjdpunkt var naturligtvis 
kongressen då medlemmarna samlades 
för att fatta beslut om organisationens  
framtid. Det var en kongress fylld 
av  diskussion och debatt, och jag 
konstaterar  att vår nya vision och den 
nya syftes paragrafen röstades igenom 
enhälligt.

Vägen till där vi står idag har varit lång, 
den har gått från Årsmötet 2011 via 
Upptakt 12 till Kongressen 2012. Jag vill 
tacka alla medlemmar, medarbetare 
och förtroendevalda som bidragit till att 
stärka och utveckla elevrörelsen.

Nu kör vi på och gör 2013 till det bästa 
året någonsin!

Mattias Hallberg, Ordförande

Generalsekreterarens	
kommentarer
I slutet av året handlar agendan alltid 
om planering inför nästa år och dagarna 
fylls av strategimöten, budgetarbete 
och måldiskussioner. Allt detta är viktigt 
men det är också viktigt att blicka bakåt 
för att se vad man har åstadkommit. 

När jag blickar bakåt på året som har varit så 
fylls jag av stolthet över allt vi har åstadkommit. 
Vi har bytt namn, vi har antagit en ny vision, 
ett nytt syfte och ett nytt principprogram, vi 
har skapat en tydligare, effektivare och starkare  
organisation och sist men inte minst, vi har 
vänt ett negativt resultat på över två och en halv 
miljon förra året till ett positivt resultat på över 
två miljoner i år.

När jag nu planerar agendan för nästa år och 
vet vad vi är kapabla att åstadkomma så ser jag 
väldigt mycket fram emot känslan jag kommer 
att få när jag ser tillbaka på 2013.

Mattias Hallberg,
Ordförande 

Helena Frieberg,
Vice Ordförande

Jakob Hultgren,
Andra Vice Ordförande

Generalsekreteraren minglar 
med medlemmar, alumner 
och politiker under höst-
minglet.
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Medlemmar checkar in och får 
sina röstkort på kongressen.

StyrelSeutbildningar

99  medlemsföreningar har 
deltagit på en styrelseutbildning.

Vägledande och rådgiVande Samtal

87  vägledande och rådgivande samtal har 
genomförts med medlemsföreningar .

loKala KurSer och utbildningar

54  medlemsföreningar har deltagit på en 
lokal kurs eller utbildning.

utdelat material

50 medlemsföreningar har tagit del av 
nytt  tryckmaterial.

utdelade böcKer

40  medlemsföreningar har fått nya 
böcker.

majoritetSKårer

21,50 % av våra medlems
föreningar är majoritets
föreningar, vilket innebär att 
fler än hälften av eleverna 
på skolan är anslutna till 
 föreningen.

eleVKårer

81,76 % av våra medlems
föreningar är elevkårer och 
18,24 % är elevråd.

medlemSföreningar med loKal

55,70 % av våra medlems
föreningar har lokal på sin 
skola.

Regional medlemsservice 
 arbetar hårt för medlem-
marna.

Regional	
medlemsservice
Kvartalet har till stor del präglats av 
medlemsvärvning och kongress men 
vi har även genomfört flera regionala 
arrangemang och levererat medlems
service i toppklass.

I början av kvartalet gick medlemsvärvnin
gen in i högvärv och vi har sen dess samlat 
in uppgifter om hundratals medlemsfören
ingar och tiotusentals individuella medlem
mar. Det är ett omfattande arbete som görs för 
att säkerställa att alla ansökningar uppfyller 
kraven för medlemsskap och även fast årets 
medlemsvärvning har gått smidigare än tidig
are år så har den tagit mycket tid och resurser i 
anspråk.

Utöver medlemsvärvningen så har vi även 
genomfört flera regionala arrangemang. Upp! 
genomfördes i Hässleholm i början av oktober, 
tätt följt av Maximera i Göteborg och Inspira
tion i Stockholm. Eventen lockade till både in
spiration och nätverkande och ses som speciella 
höjdpunkter av både medlemmar och anställda.

Medlemsservicen är alltid i 
fokus.

Sveriges	Elevkårer	älskar	
elevkårer.
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nyhetSSidor

I artiklar på hemsidor 
 används elevkårer för att 
beskriva elevers organisering  
i 26,38 % av fallen, jämfört 
med elevråd som används i 
73,62 % av fallen.

Sociala medier

I sociala medier används 
elevkårer för att beskriva 
elevers organisering  i 
50,84 % av fallen, jämfört 
med elevråd som används i 
49,16 % av fallen.

beSöK på hemSidan

Utvecklingen av antalet unika besök på   
www.sverigeselevkarer.se per kvartal 
under 2012.

Avgående	Ordförande	i	
samtal	med	Bertil	Östberg	,	
Statssekreterare	för	
Utbildnings	departementet,	
under	höstminglet.

Kommunikation
Kommunikationsarbetet under kvartalet 
har handlat mycket om att skapa upp
märksamhet kring kongressen och det 
höstmingel som hölls på huvudkontoret i 
oktober. 

I samband med kongressen gjordes en sats
ning på att få ökad mediatäckning i framför allt 
sociala medier. Resultatet av satsningen kan ses 
i antalet omnämnananden av elevkårer kontra  
antalet omnämnanden av elevråd i sociala 
 medier. För första gången sen vi påbörjade 
mätningar av detta slag så omnämns elevkårer 
oftare än elevråd. 

Även minglet, som genomfördes för att visa 
hur elevkårer skapar mervärde, användes för 
att lyfta fram elevkårer i social medier. Utöver 
medlemmar, förtroendevalda och anställda så 
fanns ett flertal skolpolitiker och tjänstemän 
från skolsektorn på plats för att lyssna på våra 
medlemmars berättelser om sina verksamheter.

Hyper	Island	var	en	av	organi-
sationerna	som	föreläste	för	
deltagarna	under	kongressen.

Lärarförbundets	Ordförande	
Eva-Lis	Sirén	talade	bland	
annat	om	vikten	av	sam	arbete	
mellan	Lärarförbundet	och	
Sveriges	Elevkårer	under	
invigningen	av	kongressen.

	

	
Lärarnas Riksförbunds 
Ordförande  Metta Fjelkner 
tala de bland a nnat om den 
rapport, som Lärarnas 
Riksförbund och Sveriges 
Elevkårer  släppte tidigare 
under året, under invigningen 
av kongressen.

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Q4Q3Q2Q1



10 11

Information	om	projekt	
och	arrangemang	finns	
tillgängligt			på	hemsidan	och	i	
sociala	medier.

Projekt
Projektarbetet under kvartalet har 
fokuserats kring genomförandet  
av  kongressen och planering av 
elevskydds ombudsturnén och Upptakt13. 

I år genomfördes vår första kongress och 
förväntningarna från alla parter var höga. Vi 
samarbetade med Linköpings universitet som 
gav oss tillgång till   lokaler och utrustning och 
med ett flertal andra organi sationer och företag 
som bland annat bidrog med föreläsare. Dessa 
samarbeten tillsammans med våra engagerade 
medlemmar, förtroendevalda och anställda 
gjorde att kongressen översteg förväntningarna.

Utöver kongressen så har mycket arbete lagts 
på att planera och förbereda ESOturnén, som 
genomförs i mars 2013, och Upptakt13, som 
äger rum 1214 april 2013.

Madeleine	Liljedal,	som	
arbet	ar	i	receptionen	på	
huvud	kontoret,	hanterar	
inkommanden	ärenden	och	
svarar	gärna	på	frågor.

Administration
I slutet av året är medlemsvärvningen 
alltid i fokus, så även detta år. Utöver 
medlemsvärvning så har kvartalet hand
lat mycket om förberedelser inför våren 
och revision av vår jämställdhetsplan.

I och med att medlemsvärvningen drog igång 
på allvar i början av kvartalet så har trycket på 
administrationsavdelningen ökat. Vi har tagit 
emot, sorterat och kontrollerat alla medlem
suppgifter som har inkommit, vilket är en hel 
del med tanke på att vi har nästan fyrahundra 
medlemsföreningar och sextiotusen individuella 
medlemmar.

Utöver arbetet med medlemsvärvningen så har 
jämställdhetsarbetet stått i fokus. Vi har genom
fört en intern jämställdhetsundersökning samt 
befattnings och lönekartläggningar. Dessa 
ligger sedan till grund för den jämställdhetsplan 
som leder jämställdhetsarbetet under nästkom
mande år.

Hantering av medlems-
uppgifter utgör en stor del av 
arbetet på administrations-
avdelningen.

Engagerade medlemmar 
röstar  om elevrörelsens 
framtid under kongressen.
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Resultaträkning
	 Utfall
Rörelsens	intäkter	och	lagerförändring
nettoomsättning 7 078 360,51
S:a rörelsens intäkter och lagerförändring 7 078 360,51

Rörelsens	kostnader
råvaror och förnödenheter 0,00
övriga externa kostnader -2 162 090,89
personalkostnader -3 066 385,75
S:a rörelsens kostnader inkl. råvaror -5 228 476,64
 
Avskrivningar
avskrivningar -144 406,32
S:a avskrivningar -144 406,32

Resultat	från	finansiella	investeringar 
övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 23 743,37
räntekostnader och likn. resultatposter -4 387,00
S:a resultat från finansiella investeringar 19 356,37

Beräknat	resultat	 1	724	833,92

Balansräkning
	
	 Ing.	Balans	 Utfall	 Utg.	Balans
Tillgångar	 	 	
tecknat men ej inbetalt kapital 500 152,93  -188 950,00  311 202,93 
anläggningstillgångar 441 951,07  -144 406,32  297 544,75 
omsättningstillgångar 11 903 182,07  -2 122 075,65  9 781 106,42 
S:a tillgångar 12 845 286,07  -2 455 431,97  10 389 854,10 
   
Eget	kapital	och	skulder	 	 	
eget kapital 1 916 615,01  0,00  1 916 615,01 
långfristiga skulder -7 684 988,17  204 213,00  -7 480 775,17 
Kortfristiga skulder -6 576 490,86  3 976 052,89  -2 600 437,97 
S:a eget kapital och skulder -12 344 864,02  4 180 265,89  -8 164 598,13 
   
Beräknat	resultat	 500	422,05		 1	724	833,92		 2	225	255,97	
	

Kassaflöde
	 Oktober	 November	 December

likvida medel vid periodens början 350 469,40 703 701,10 628 761,18

inbetalningar 1 998 565,66 1 379 086,08 2 458 315,37

utbetalningar 1 645 333,96 1 454 026,00 1 702 939,25
   
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 703	701,10	 628	761,18	 1	384	137,30

Ekonomichef, Martin  
Johansson  , avlägger 
ekonomisk  rapport ering för 
räkenskaps året 2011 under 
kongressen.

Ekonomi
Arbetet under kvartalet har handlat om i 
huvudsak två saker, budgetering för 2013 
och finansiering. Utöver detta så arbeta 
des det mycket med att förbereda 2011 
års ekonomiska redovisning och 2012 
års ekonomiska prognos som medlem
marna fick ta del av under kongressen.

Budgetprocessen för 2013 startade under kvar
tal fyra med att en rambudget togs fram. Utifrån 
rambudgeten arbetades det sedan fram flera 
delbudgetar. Delbudgetarna sammanställdes 
och lades fram för styrelsens godkännande på 
styrelsemötet i december. 

Finansieringsarbetet under kvartalet har 
fokuserats på två finansieringskällor. Årets 
ansökan för Skolverkets bidrag sammanställdes 
och skickades in. Utöver denna ansökan så har 
mycket av finansieringsarbetet handlat om vår 
satsning på att öka försäljningen av utbildningar 
till kommuner, skolor och andra parter.

Vi	har	ordning	och	reda	i	vår	
ekonomi.

	 Försäljning

Försäljning av utbildningar till 
 kommuner, skolor och andra parter.
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Operation	Dagsverke
8 november 2012 undertecknades 
det avtal som innebär att Sveriges 
Elevkårer , efter 50 års utveckling och 
förvaltning av  Operation Dagsverke, 
överlåter kampanjen till UNICEF. 

2011 beslutade Sveriges Elevkårers årsmöte 
att överlåta Operation Dagsverke till en annan 
 aktör med motiveringen att det finns andra 
aktörer som är bättre lämpade att fortsätta för
valta kampanjen och utveckla den vidare.

Vi valde att överlåta kampanjen till UNICEF 
därför att det är den organisation som har idéer
na, drivkraften och resurserna att ta Operation 
Dagsverke till nästa nivå. UNICEF har lång 
erfarenhet av att arbeta för alla barns rätt till 
utbildning, och kämpar över hela världen för att 
övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om 
att satsa mer pengar på det området. De är med 
och bygger skolor, utvecklar läroplaner, utbildar 
lärare och delar ut skoluniformer, skolväskor 
och läromedel. 

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	kommun
Halmstad	kommun
Hässleholms	kommun
Karlskrona	kommun
Köpings	kommun
Sandvikens	kommun
Södertälje	kommun
Ängelholms	kommun

Skolor	och	organisationer

Filbornaskolan
Rönnöwska	skolan
Kalmarsunds	gymnasieförbund

Regionala	Samarbets	organisationer

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

UNICEF Sveriges tar över  
Operation Dagsverke.

Engagerade dagsverkare har 
under 50 år bidragit till en 
bättre värld.
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Ehrensvärdskas	Elevkår
Elevkåren	på	naturbruksgymnasiet	
Nordenbergsskolans	elevråd	
Elevkåren	på	af	Chapman
Mikael	Elias	Teoretiska	Gymnasiums	
Elevråd
Aspero	Elevkår	Karlskrona
Elevrådet	Dahlandergymnasiet	
Helixgymnasiets	elevråd
Leksands	gymnasiums	elevråd
Mikael	Elias	Förenade	Elevers	Kår	
Elevrådet	på	ABB	Industrigymnasium	
Ludvika
Yrkesakademins	Frikår
Kristines	elevkår
Elevkåren	Lugnetskolan
Falu	Fris	elevkår	Stjernhööks-
gymnasiets	elevråd
Mikes	elevkår
Elevrådet	på	Högbergsskolan
Rådet	Soltorgsgymnasiet
Erikslunds	elevråd
Ekonomi	programmets	elevråd	
Bromangymnasiets	elevråd	
Polhemsskolans	elevråd
Sandvikens	Elevkår	
Torsbergsgymnasiets	elevråd	
Voxnadalens	gymnasiums	elevråd	
Elevrådet	Realgymnasiet
Elevrådet	Staffangymnasiet	
Göranssonska	skolans	elevråd	
Mediarådet	på	Borgis
Richard	Steffens	elevråd	(RSG	
elevråd)	Donnerorden
JB	Kåren	Halmstad
Kattegattkåren
Elofkåren
A-kåren
Traineegymnasiets	elevråd
LBS	Elevkår
DBGY	Halmstad
Sturekåren
LBS	Elevkår	Halmstad
LBS	Elevråd	Kungsbacka	
Härjulfskolans	elevkår
Elevråd	Vittragymnasiet	i	Östersund	
Östersunds	gymnasieskolas	elevråds-
organisation
Aleholms	Elevkår
Elevrådet	Eksjö	Gymnasium
Sanda	Elevkår
Erik	Dahlbergs	Elevråd	Grenna-
skolans	Riksinternat
Jensen	gymnasium	
Njudungsgymnasiet	
Holavedsgymnasiets	Elevråd	
Elevrådet	på	Ingelstorpgymnasiet	
Jenny	Nyströmsskolans	elevkår	
Elevkåren	vid	Lars	Kaggskolan	
Mjölnergymnasiets	Elevkår	
Stagneliusskolans	elevkår
Ölands	gymnasiums	elevkår
MonsterKåren
Oscarskåren	
Korrespondensgymnasiets	Elevråd	
Elevrådsstyrelsen	alvesta	gymnasium	

Elevkåren	vid	Växjö	katedralskola	
Kungsmadskolan	elevkår	haganässko-
lans	elevråd
Skanska	Hard-kår
Elevplenum	vid	Procivitas	i	Växjö	
Elevrådet	på	Sunnerbogymnasiet	
Växjö	frias	elevkår
Uppvidinge	elevkår
Ryssby	Fria	Elevkår
Ingelstads	gymnasium	elevråd
John	Bauer	växjö
KCM	Elevråd
Växjö	Fria	Fordonsgymnasium
Rymds	Elevkår
Lindeskolans	Elevkår
Karolinska	skolans	Elevråd	
Risbergska	skolans	Elevråd
JENSEN	Orebro
Tullängens	Elevkår
Berzans	Elevkår
Björko	Elevkår
De	Geergymnasiets	Elevråd	
Folkungaskolans	Fria	Elevkår
Klara	Gymnasiums	Elevråd	
Nyströmskas	Elevkår
Birgittaskolans	Elevkår	
Katedralskolans	Elevkår
Elevrådet	Teknikcollege	Linköping	
ALE
Carlsund	utbildningscentrums	
Elevråd	
Platengymnasiets	Elevkår
Elevkåren	vid	Ebersteinska	Gymnasiet	
Vretagymnasiets	Elevråd	
Bildningscentrum	Facettens	Elevråd	
Hagagymnasiets	Elevråd
JB	Linköpings	Elevkår
JB	NKPG
Folkuniversitetetselevråd	
Himmelstalunds	elevråd	
Realgymnasiets	Elevråd
Yrkes	Gymnasiets	Elevråd
Elevrådet	på	Kunskapsgymnasiet	
Norr	köping
Akademi	Båstads	elevråd
Elevkåren	vid	Bladins
Elevrådet	BPG
C4	Elevkår
Elevkåren	vid	Campeon	Frigymnasium	
Culturas	Elevråd
Cybergymnasiets	elevkår
Framtida	elevkår
Elevkåren	av	Frans	Suell	och	Jörgen	
Kock
Heleneholms	elevråd
Humanus	elevråd
Hässleholm	Teknistklubb
Jensens	Elevkår
JHG
Elevkåren	vid	John	Bauer	
Katedralsskolans	fristående	elevkår	
Kullagymnasiets	elevkår	
Kunskapsgymnasiets	elevråd	
Linnéskolans	elevkår
Borgar
Elevkåren	på	Malmö	latinskola	

Elevkåren	vid	Nicolai
Olympias	Elevkår
Polhems	elevkår
Elevkåren	vid	Procivitas	i	Helsingborg	
Elevkåren	af	ProCivitas
Elevkåren	vid	Rytmus
S:t	Petri	elevkår
Tycho	Brahes	Elevkår
Söderports	elevkår
Elevkåren	vid	universitetholmens	
gymnasium
Elevkåren	vid	Victum
Rönnes	elevkår
ÖPEK
Bollerups	elevråd
Einar	Hansen	elevråd
Vipans	elevkår
IT-gymnasiets	elevkår	Helsingborg	
IT-gymnasiets	elevkår
John	Bauers	elevråd
Klippans	Elevråd
LBS-Unionen
Peabskolans	elevråd
ABSOLUTPLUS
SRG-Svedalas	elevråd	
Parkgymnasiets	elevråd
Wendes	patrol
Elevkåren	vid	Österänggymnasiet	
Carl	Adolph	Agardhs	Elevkår	
Elevkåren	vid	Pauli	Gymnasium
NTI	Gymnasiets	elevråd
Elevkåren	på	NTI-Gymnasiet
Allvar	Gullstrands	elevråd
Elevkåren	vid	Rönnowska
Filbornas	Elevkår
Sunds	Elevkår
Rönnens	elevkår
Nils	Holgerssons	elevkår	
Bergagymnasiets	Elevråd	
Jacobsskolans	Elevkår
METGs	Lund	elevråd
Bryggeriets	elevkår
Lelevkåren
LFTG	kåren
Nils	Fredriksson	utbildnings	elevråd	
Humanus	elevkår
Elevkåren	vid	JENSEN	Helsingborg	
Jensen	elevråd
Malmö	Praktiska	elevråd
Vittra	Frams	Elevråd
Ekbackeskolans	Elevkår
P.R.I.M.E.S.T	Elevråd	
Österlengymnasiets	Elevråd
Mega	Musiks	Elevråd
UBC	Elevkår
MedleMSorganiSation	43
Elevrådet	vid	Lund	tekniska	gymn-
asium	
Peabskolan	elevråd
Elevrådet	vid	Malmö	tekniska
Drottning	Blankas	elevråd
DCC’s	elevråd
Sportgymnasiets	Elevråd	
Önnestadsgymnasiets	Elevråd
TBS	Malmö	Elevråd
Elevkåren	Duveholm	och	KTC	

Europakåren
S:t	eskils	elevråd
Elevrådet	THG
Enskilda	Kåren	Nyköping	
Lindengymnasiets	Elevråd
Rinmans	Elevkår
Shtekens
Realgymnasiets	Elevråd
Öknaskolans	Elevråd	
Arlandagymnasiets	elevkår	
Blackebergs	elevråd
Bromma	Gymnasiums	Elevkår	
Brännkyrkas	elevrådsstyrelse
Dagy’s	elevråd
Didaktus	teoretiska	elevråd
Enskilda	gymnasiets	elevkår
Frans	schartaus	elevkår
franska	skolans	elevråd
Globala	gymnasiets	elevkår
Gullvivas	gymnasium	elevråd	
Gångsätra	elevkår
Hersby	gymnasium	Elevråd
Huddinge	gymnasium	elevråd	
Igelstavikens	elevråd
The	Student	Union	of	IEGS
JGV	elevråd
Klara	Norras	Elevråd
Klara	södras	elevkår
Kungsholmens	Gymnasiums	Elevkår	
Kunskapsgymnasiet	Globens	Elevkår	
IKE
Kulturama	Gymnasiums	Elevkår	
Kärrtorps	elevkår
Nacka	gymnasiums	elevkår
METG	sollentuna	Elevkår
Norra	Reals	elevkår
Norra	djurgårdsgymnasiets	elevkår	
NTI	STHLM	Elevråd
NT	gymnasiets	elevkår
Nynäshamns	gymnasium	elevråd	
Rudbecks	elevkår
S:t	botvids	gymnasium	elevråd
S:ta	Ragnhilds	Elevkår	
Sjödalsgymnasiets	elevråd
SGE
STG
Södra	Latins	elevkår
Thorildsplans	Elevkår
Tibbles	elevkår
Tullinge	gymnasium	elevråd
TG	Elevråd
UBGS	elevkår
Wendela	Hebbegymnasiets	elevkår	
Elevkåren	vid	Viktor	Rydberg	Gymna-	
sium	Djursholm
Viktor	Rydberg	Odenplans	Elevkår	
Viktor	Rydberg	Gymnasium	Jarlaplans	
Elevkår
Väsby	nyas	elevkår
The	Core
Åva	elevkår
Östras	elevkår
Österåkers	gymnasiums	elevkår	
Östrareals	elevkår
Thorén	Business	Schools	Elevråd	
Kungstensgymnasiets	Elevkår

IB	School	South	Student	Union
SMV	Tyska	Skolan
Sigtunaskolans	elevkår
Påhlmans	och	Textila	Gymnasiets	
Elevkår
Psykologigymnasiets	Elevkår	
Torekällgymnasiets	Elevkår	
Elevkåren	Design	and	Construction	
College	Stockholm
Spånga	Elevkår
The	Student	Council	of	International	
School	of	Stockholm
MediaGymnasiet	i	Nacka
Fyren
Kristofferskolans	Elevråd
Täby	Enskilda	Elevorganisation
JGÖ	Elevråd
LILJE
Skärgårdsgymnasiets	Elevråd	
Bruksgymnasiet	Elevråd	
Celsiusskolans	elevkår	
Ekebygymnasiets	elevråd	
Fyrisskolans	elevkår
IGUEK
Högbergsskolans	elevråd
Elevkåren	GUC
ITG	Uppsalas	Elevråd
JB	uppsala	elevråd
Elevkåren	Katedral	
Kunskapsgymnasiets	Elevkår	
Uppsala	Rosendalsgymnasiets	elevkår
TBS	Uppsala	elevråd
Westerlundskas	Elevkår
Wilhelm	Haglunds	Elevråd	
Lundellska	Skolans	Elevkår	
Bolandgymnasiets	Elevkår	
Fridegårds	Elevkår
Jensen	gymnasium	Uppsalas	Elevkår	
Jällaskolans	Elevkår
Yrkespluggets	Elevråd
Uppsala	Waldorfskolas	Elevråd
SÄG:s	Elevkår
Solbergas	Elevkår
Tingvallas	Elevkår	
Älvstrandsgymnasiets	Elevkår	
Forshagas	elevråd
Klaras	elevråd
Folkuniveristets	GY	Elevråd	Karlstad	
Balderskolans	elevråd	
Dragonskolans	elevråd
Luspens	elevråd
jenningskolans	elevråd
Midgårds	Elevkår
UIG	Elevkår
Tannbergsskolans	elevråd
Östra	gymnasiets	elevråd
Elevkåren	Theta
JB	gymnasiet	Skellefteå	elevråd	
Elevkåren	på	John	Bauer
Skvaderns	Elevstyrelse
Timrå	gymnasiums	elevråd
Västermalms	fristående	elevkår	
Hedbergskas	elevkår
Parkskolans	Elevkår
Nolaskolans	Elevråd
Rudbeckianska	gymnasiets	elevråd	

Jensen	Gymnasium	Västerås	Elevkår	
Kunskapsgymnasiets	Elevkår	
Västerås	
Västerås	Citygymnasiums	Elevråd	
Carlforsskas	Elevkår
Edströmskas	Elevråd
Hässlö	Elevkår
Elevrådet	vid	ABB	industrigymnasium	
Klaras	Elevkår
Ullvigymnasiets	Elevkår	
Kungsängsgymnasiets	Elevkår
DCC’s	elevkår	Västerås
KG	Kåren
ABB	Industrigymnasiums	Elevkår	
Almåskåren
Alströmergymnasiets	elevkår	senaten	
Elevrådet	vid	bäckängsgymnasiet	
Donnergymnasiet	i	Göteborgs	Elevråd	
Fågelviks	elevkår
Fässberg	elevkår	F.E.K
Elevrådet	på	Göteborgs	Högre	Sam-	
skola
Hvitfeldtska	elevkår
Elevkåren	Katedralskolan
Karlbergs	Elevkår
Munkkåren
Polhemskåren
Schillerska	elevkår
Sigrid	Rudebecks	elevkår
Östrabo	elevkår
Tranemo	Gymnasieskolas	Elevråd	
Ingrid	Segerstedts	Elevkår
IHGR	STUN
Portalens	Gymnasium	Göteborgs	
Elevkår
Gunillakåren
Elevföreningen	JENSEN	Gymnasium	
Borås
Nösnäs	Elevkår
Västerhöjds	Elevkår
John	Bauers	Elevråd	Borås
Elevrådet	i	Marks	Gymnasieskola	
Gullmarsgymnasiets	elevkår
AEB
Kunskapsgymnasiet	Göteborgs	
Elevkår	LM	Engströms	Elevkår	Sund-
lergymnasiets	elevråd	
Tingsholmsgymnasiets	Elevråd	
Strömmaskolans	elevråd
Bräckebygg	elevkår
MHEK
Ale	Elevkår
GTI:s	Elevråd
Hulebäcks	Elevkår
Sjölins	Elevråd
Ållebergsgymnasiets	Elevråd
ANIARA
Plusgymnasiets	Elevråd
DBGY	Borås
Elevrådet	vid	International	IT-College	
of	Sweden
IT-Gymnasiets	Elevkår	-	Göteborg	
Magnus	Åberggymnasiets	Elevkår	
Elevkåren	på	De	la	Gardiegymnasiet
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