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 Mikael Lundström
Generalsekreterare

Generalsekreteraren var en del av Sveriges 
Elevkårers delegation under Almedalsveck-
an, här på ett av veckans morgonmöten där 
varje persons hektiska schema gicks igenom.

Med 986 arrangörer och 1818 evenemang 
under Almedalsveckan gäller det att sticka 
ut och synas. Sveriges Elevkårer ritade ut 
loggan på Visbys kullerstensgator för att visa 
vägen till våra seminarium.

Generalsekreterarens 
kommentarer
Detta	är	Sveriges	Elevkårers	första	kvartalsrapport	och	
jag	är	mycket	stolt	över	att	kunna	använda	den	för	att	visa	
er	vad	vi	har	gjort	under	det	gånga	kvartalet.	På	sidorna	
som	kommer	kan	ni	läsa	om	hur	vi	arbetar	för	att	ge	våra	
medlemmar	den	service	de	vill	ha	och	vilket	resultat	det	
arbetet	har	fått.

Vi berättar bland annat om namnbytet och lanseringen av vår nya grafiska profil, 
händelser som markerar milstolpar i organisationens historia. Vi berättar också 
om arbetet med att standardisera och utveckla våra utbildningar, ett arbete som 
kommer att leda till högre utbildningskvalitet och över lag effektivare utbildn-
ingsverksamhet. Ni kan även läsa om vår medverkan under Almedalsveckan, 
vilket är en central del i vårt påverkansarbete. Utöver detta så kan ni läsa om 
hur vi har arbetat med att ge våra medlemmar service, vår ekonomi, Operation 
Dagsverke och mycket annat.

Presidiet och ett flertal anställda närvarade 
vid högtidlighållandet av Raoul Wallenbergs 
100-årsdag tillsammans med gäster som 
H.K.H. Krinprinsessan Viktoria och utbildn-
ingsminister Jan Björklund.

Under Almedalsveckan firades det att 
organisationen bytte namn till Sveriges 
Elevkårer. Den 3 juli bjöd vi in till tårtkalas 
och ordförande Samir El-Sabini höll tal i ett 
soligt Visby.

Flera organisationer, där ibland Lärarnas 
Riksförbund, har valt att lyfta fram sina 
samarbeten med Sveriges Elevkårer. Ett 
kvitto på att våra frågor och åsikter är viktiga 
i samhälssdebatten.

Kära vänner och 
medlemmar,
Det	har	vart	ett	omtumlande	kvartal.	Vår	organisation	har	
nu	äntligen	bytt	namn	till	Sveriges	Elevkårer	och	gått	in	i	
den	sista	fasen	i	vår	förändringsprocess.	Namnbytet	var	
lyckat	och	omställningen	skedde	i	enlighet	med	plan.	Sista	
delen	av	förändringen	är	de	styrdokument	som	medlem-
marna	uppdragit	styrelsen	att	ta	fram	till	kongressen.	
Med	ny	vision,	syfte	och	principprogram	är	sedan	utveck-
lingen	till	Sveriges	Elevkårer	slutförd.

Kvartalet	har	annars	vart	positivt.	Vi	har	fortsatt	våra	
ansträngningar	att	förbättra	vår	ekonomi	och	resultatet	
för	året	ser	bra	ut.	Samtidigt	agerar	vi	för	att	fortsätta	
effektiviseringen	och	användandet	av	våra	resurser.	Detta	
för	att	hela	tiden	kunna	ge	mer	och	bättre	service	till	våra	
medlemmar.

Under	kvartalet	har	vi	även	fortsatt	arbetat	för	att	stärka	
elevkårerna	i	Sverige.	En	ansträngning	som	bekräftas	
genom	att	elevkårerna	idag	är	fler	och	starkare	än	någon-
sin	tidigare.

Å	styrelsens	vägnar,
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Målrapport 
Vägledande	och	rådgivande	samtal
• 49st

Styrelseutbildningar	
• 58st

Lokala	kurser	och	utbildningar	
• 2st

Utdelat	material	
• 72 artiklar

Utdelade	böcker
• 22st

Alexandra Havik
Chef för Regional Medlemsservice

Varje kvartal håller våra verksamhetsutveck-
lare mängder med utbildningar, föreläsningar 
och workshops. Här håller Elias Collin en 
föreningskick-off på Fässbergagymnasiet.

Under personalupptakten i juli var alla 
anställda på plats i Stockholm för att under 
tre dagar lära sig mer om organisationen. De 
lyssnade bland annat på presentationer och 
deltog i workshops. 

På en styrelseutbildning med Bolands 
Elevkår fick deltagarna tävla i vem som kunde 
komma på flest medlemsförmåner.

Elevkårsaktiva besöker huvudkontoret för 
styrelseutbildning.

Tove Henriksson, verksamhetsutvecklare på 
Sveriges Elevkårer, och Kunskapsgymnasiet 
Uppsala Elevkårs ordförande David Hartman 
visar upp resultatet från styrelsens brain-
storm kring elevkårens varumärke.

Regional medlemsservice
Kvartalet	har	fokuserat	mycket	på	att	fortsätta	anpassa	
verksamheten	till	de	förändringar	som	organisationen	
har	genomgått	det	senaste	året	och	att	dessutom	utveckla	
den	till	att	möta	de	förändringar	som	kommer	i	framtiden.	

Ett steg i detta är utvecklingen av en ny mål- och rapporteringsstruktur som 
möter de krav på målfokusering som nu finns inom organisationen. Detta kom-
mer att resultera i att målstyrningen och resursutnyttjandet blir effektivare 
samt att vi kommer att kunna ge mer och bättre service samtidigt som vi sänker 
kostnaderna och ökar effektiviteten.

Förutom detta har ett omfattande standardiseringsarbetet av våra utbildnin-
gar påbörjats. Standardiseringen innebär att det inte spelar någon roll vart en 
specifik utbildning hålls, när den hålls eller vem som håller i den, den kommer 
att utgå från samma innehåll varje gång. Detta innebär en besparing i resurser 
eftersom förberedelsetiden inför varje utbildningstillfälle kortas ner. Det inne-
bär också att vi kan kvalitetssäkra utbildningarna i högre utsträckning.

Den första utbildningen att standardiseras var vår utbildning för elevskyddsom-
bud. Den är nu uppdaterad, standardiserad och kvalitetssäkrad för att ge de som 
får den den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna genomföra sitt upp-
drag. Vi har också påbörjat standardiseringsarbetet av våra styrelseutbildningar, 
vilket är ett omfattande arbete som kommer att pågå under längre tid. När det är 
klart kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar djupare kunskap inom de 
ämnesområden de behöver för att bedriva sina verksamheter.

Kvartal	2 Kvartal	3

								Elevkårer	53,58%

								Elevråd	46,42%

								Elevkårer	55,17%

								Elevråd	44,38%

Medlemmar med lokal på skolan
Medlemmarnas tillgång till egna lokaler på sina skolor är en central faktor i 
deras framgång.

Antal elevkårer av totala medlemsantalet
Ombildning av elevråd till elevkårer är en central del i vår verksamhet.

Kvartal	2	
57,29%

Kvartal	3	
51,45%
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Målrapport 
Elevkår vs Elevråd i sociala medier 
Arbetet med att stärka elevkårers gemensamma varumärke mäts bland annat 
i antalet omnämnanden av elevkårer kontra antalet omnämnanden av elevråd 
i sociala medier.

Elevkår vs Elevråd i webmedia
Arbetet med att stärka elevkårers gemensamma varumärke mäts bland annat 
i antalet omnämnanden av elevkårer kontra antalet omnämnanden av elevråd 
i webmedia.

Analys
Elevråd är fortfarande den vanligaste definitionen av elevers organisering om 
man tittar till webmedia och sociala medier. Detta beror till stor del på att en 
majoritet av elevorganiseringen på grundskolan fortfarande utgörs av elevråd 
och till stor del på att elevkårskonceptet inte ännu fått det fäste som det borde ha 
hos personer utanför skolsfären.

Besök på hemsidan
Arbetet emd att stärka Sveriges Elevkårers varumärke mäts bland annat i 
antalet unika besökare på vår hemsida.

Närvaro i debatten
Ett externpolitiskt event är en större sammankomst med flera parter som 
agerar inom sammanlänkade områden. Ett externpolitiskt möte är ett mindre 
möte med färre parter som agerar inom sammanlänkade områden.

Therèse Molander
Kommunikationschef

Under Almedalsveckan släppte vi en rapport 
tillsammans med Lärarnas Riksförbund som 
hette ”Rätten till kunskap – en fråga om tid” 
och höll ett seminarium för att lyfta fram 
rapporten.

De nya visitkorten har tagits emot väl av alla 
som har fått dem.

Kommunikation
Kvartalet började med namnbyte och lansering av den nya grafiska profilen, 
detta var kulmen på ett arbete som påbörjades under hösten 2011. För att 
högtidlighålla namnbytet och avtäcka den nya logotypen hölls en ceremoni i 
Visby den 3 juli med inbjudna gäster från skolvärlden. Ceremonin var en del av 
vårt deltagande under Almedalsveckan. Under ceremonin höll ordförande ett tal 
om organisationens historia och framtid.

Även om namnbytet var en stor del av veckan så innehöll vårt deltagande under 
Almedalsveckan mer än så. Sveriges Elevkårer var representerades av en delega-
tion på nio personer som, förutom att de deltog på ett flertal externa seminarier 
och debatter om elever, skola och ungdomars organisering, arrangerade två egna 
seminarier. Det ena handlade om elevers juridiska rättigheter och det andra 
om konceptet elevinflytande. Vi släppte också en rapport som hette Rätten till 
kunskap – en fråga om tid tillsammans med Lärarnas Riksförbund, arrangerade 
en alumnimiddag och höll ett after-speech mingel efter utbildningsminister Jan 
Björklunds tal på torsdagkvällen.

I början av augusti deltog vi i högtidlighållandet av Raoul Wallenbergs 100-års-
dag. Detta sammanföll med en ledarskapsutbildning som vi arrangerar för våra 
medlemmar tillsammans med Raoul Wallenberg Academy och M-gruppen. Vår 
ordförande var inledningstalare tillsammans med bland andra Jan Björklund 
och bland gästerna fanns bland andra H.K.H. Kronprinsessan Viktoria och 
Raoul Wallenbergs familj.

Efter Almedalsveckan och deltagandet på Raoul Wallenbergs 100-årsdag skifta-
des fokus till att handla mer om intern utveckling av kommunikationsarbetet. 
Nytt tryckmaterial och nya interna arbetsverktyg har tagits fram och årsberät-
telsen för 2011 har producerats. Allt i enligt med den nya grafiska profilen. 

Det är inte bara Sveriges Elevkårer som 
pratar om elevkårerna och allt bra de gör för 
sina medlemmar, skolan och samhället. Här 
pratar Matz Nilsson, ordförande för Skolle-
darförbundet, på ett seminarium hos SKL om 
hur bra elevkårerna i Sverige är.

Vid högtidlighållandet av Raoul Wallenbergs 
100-årsdag höll ordförande Samir El-Sabini 
tal i sällskap av utbildningsminister Jan 
Björklund. Högtidlighållandet inleddes med 
en videohälsning från Barack Obama.

Sveriges Elevkårer figurerar ofta i media, så 
även detta kvartal. Bland annat genom en 
intervju av ordförande i tidningen Special-
pedagogik.

								Elevkårer	40%
								588st

								Elevråd	60%
								878st

Elevkår	19%	
25st

Elevråd	81%	
107st

Q1:	4636

Q2:	2826

Q3:	3456

22	Externpolitiska	möten

13	Externpolitiska	event
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Åsa Bergman
Kanslichef

Sveriges Elevkårer arbetar aktivt med 
jämställdhet och under personalupptakten i 
augusti genomfördes en workshop om ämnet. 

Generalsekreteraren presenterar Sveriges 
Elevkårer som organisation för både nya och 
gamla anställda under personalupptakten.

Projekt
Projektabretet	under	kvartalet	har	fokuserats	kring	tre	
arrangemang:	personalupptakt,	elevturnéen	och	kon-
gressen.	

Personalupptakten är ett internt arrangemang som gick av stapeln i slutet av juli. 
Alla medarbetare samlades i Stockholm för att, genom föreläsningar, workshops 
och seminarier, lära sig mer om organisationen, medlemmarna och arbetet. Pla-
nering och förberedelser har pågått under hela våren för att intensifieras veckan 
innan arrangemanget.

Elevturnén är en inspirationsturné för elevråd på grundskolan som vi genomför 
varje höst på uppdrag av Sveriges Elevråd. I år startade turnén 3 oktober i Luleå 
för att sedan gå vidare söderut och avslutas 6 november i Ängelholm. Arbetet 
med planering och förberedelser påbörjades redan under våren men har under 
kvartalet övergått till att fokuseras på genomförande. En stor del av arbetet har 
gått ut på att boka deltagare och förbereda turnéledaren och chauffören för up-
pdraget.

Kongressen har planerats och förberetts under lång tid men har under kvartalet 
gått in i en allt mer intensiv fas. I mitten av augusti beslutades det att kongressen 
skulle hållas på Linköpings universitet. I och med detta så skiftades fokus från 
övergripande planering och förberedelser till genomförande. Vi bokade externa 
föreläsare, satte scheman och öppnade registreringen för medlemmarna

Michaela Åström
Projektledare för Sveriges Elevkårers projekt 
och arrangemang.

Malin Höök
Proejktassistent

Personalupptakt
Personalupptakten innebar inte bara att det 
var dags att börja jobba igen efter semestern 
utan även att man fick tillfälle att träffa kol-
leger som man inte sett på hela sommaren.

Administration
Kvartalet	har	fokuserats	på	att	utveckla	interna	system	
och	rutiner	för	att	anpassa	arbetet	till	de	förändringar	
som	kommer	med	organisationens	utveckling.

Bland annat har vi arbetat mycket med att utveckla det digitala medlemssys-
temet. Utvecklingen har gått ut på att både utveckla systemets funktioner och på 
att ta fram utbildningar, till både personal och medlemmar, i hur man arbetar 
med systemet. Vårt digitala medlemssystem är ett kraftfullt verktyg när det 
kommer till att hantera de stora mängder information som kommer med att 
vara en organisation med så många medlemmar som vi har. Det är viktigt att 
systemet underhålls och utvecklas samt att medlemmar och anställda vet hur de 
ska använda det. 

Utöver utvecklingen av interna system och rutiner, och utvecklingen av 
medlemssystemet, så har administrationen hanterat en stor mängd frågor från 
medlemmar kring ämnen som Elevturnén och kongressen.
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Martin Johansson
Ekonomi- och finanschef

Årsberättelsen
Under kvartalet har årsberättelsen för 2011 
färdigställts.

Operation Dagsverke
Efter vårens kampanj är nu de insamlade 
medlen räknade och redovisade. 

Ekonomi
Arbetet	under	kvartalet	har	handlat	om	i	huvudsak	två	
saker,	redovisning	och	finansiering.	Kvartalet	har	började	
med	färdigställandet	av	organisationens	årsredovisningen	
för	2011	och	redovisning	av	årets	Operation	Dagsverke-
kampanj.	

Årsredovisningen inkluderar verksamhetsberättelse, bokslut och revisions-
berättelse och i den kan man utläsa de ekonomiska resultatet för 2011. Kvartalet 
började med fördigställandet av årsredovisningen för 2011 och redovisning av 
årets Operation Dagsverke-kampanj.

Utöver redovisningsarbetet har fokus legat på att säkerställa vår framtida finan-
siering. Mycket av det arbetet har gått ut på att påverka våra största finansiärer, 
Ungdomsstyrelsen och Skolverket, att även i fortsättningen finansiera vår 
verksamhet. Något som inte var helt självklart i och med Ungdomsstyrelsens nya 
förordning för 2012. Resultatet av vårt arbete har varit positivt, vilket innebär 
att vi kommer att kunna söka finansiering från både Ungdomsstyrelsen och 
Skolverket inför nästa år.

Under kvartalet har även arbetet med att färdigställa vår ansökan om finansier-
ing från Ungdomsstyrelsen inför 2013 skickats in. I samband med detta redov-
isadade vi även hur vi har använt 2011 års bidrag.

Budgeterad balansräkning med utfall  
Ing. Balans

500 152,93 

441 951,07 

12 461 474,54 

13 403 578,54 

1 916 615,01 

-7 635 770,17 

-7 728 821,13 

-13 447 976,29 

-44 397,75

Budget

0,00 

0,00 

2 093 546,00 

2 093 546,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 093 546,00

Utfall

0,00 

0,00 

-558 292,47 

-558 292,47 

0,00 

-49 218,00 

1 178 655,35 

1 129 437,35 

571 144,88

Avvikelse 

0,00

0,00

-2 651 838,47

-2 651 838,47

0,00

-49 218,00

1 178 655,35

1 129 437,35

-1 522 401,12

% Avvikelse

0,00%

0,00%

-126,67%

-126,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-72,72%

Utg. Balans

500 152,93 

441 951,07 

11 903 182,07 

12 845 286,07 

1 916 615,01 

-7 684 988,17 

-6 550 165,78 

-12 318 538,94 

526 747,13

Budget

5 567 870,50

5 567 870,50

0,00

1 926 930,00

3 218 496,58

5 145 426,58

11 200,00

5 074,50

6 125,50

428 569,42

Utfall

5 135 325,43

5 135 325,43

0,00

1 669 768,50

2 903 459,57

4 573 228,07

11 245,44

2 197,00

9 048,44

571 145,80

Avvikelse

-432 545,07 

-432 545,07 

0,00 

257 161,50 

315 037,01 

572 198,51 

45,44 

2 877,50 

2 922,94 

142 576,38

% Avvikelse

-7,77%

-7,77%

0,00%

13,35%

9,79%

11,12%

0,41%

56,71%

47,72%

33,27%

      

Rörelsens intäkter och lagerförändring   

S:a Nettoomsättning     

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring    

 

   

Rörelsens kostnader     

S:a Råvaror och förnödenheter    

S:a Övriga externa kostnader    

S:a Personalkostnader    

S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror   

 

      

Resultat från finansiella investeringar    

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter   

S:a Resultat från finansiella investeringar    

      

Beräknat resultat    

Tillgångar   

S:a Tecknat men ej inbetalt kapital 

S:a Anläggningstillgångar  

S:a Omsättningstillgångar  

S:a Tillgångar 

   

Eget kapital och skulder  

S:a Eget kapital  

S:a Långfristiga skulder 

S:a kortfristiga skulder  

S:a Eget kapital och skulder 

   

Beräknat resultat

Resultatbudget med utfall
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Budget

1 120 382,87

1 147 246,00

1 618 780,00

648 848,87

Utfall

1 120 382,87

1 091 183,00

1 653 452,61

558 113,26

Differens

0,00 

-56 063,00 

-34 672,61 

-90 735,61

% Differens

0,00%

-4,89%

-2,14%

-13,98%

Budget

558 113,26

2 206 156,50

1 368 186,00

1 396 083,76

Utfall

558 113,26

1 031 852,56

1 175 498,81

414 467,01

Differens

0,00 

-1 174 303,94 

192 687,19 

-981 616,75 % 

Differens

0,00%

-53,23%

14,08%

-70,31%

Budget

414 467,01

2 493 364,00

1 189 091,00

1 718 740,01

Utfall

414 467,01

1 478 879,54

1 542 877,15

350 469,40

Differens

0,00 

-1 014 484,46 

-353 786,15 

-1 368 270,61 

Differens

0,00%

-40,69%

-29,75%

-79,61%

      

Likvida medel vid periodens början

Inbetalningar

Summa inbetalningar

Utbetalningar

Summa utbetalningar

Likvida medel vid periodens slut 

      

Likvida medel vid periodens början

Inbetalningar

Summa inbetalningar

Utbetalningar

Summa utbetalningar

Likvida medel vid periodens slut 

      

Likvida medel vid periodens början

Inbetalningar

Summa inbetalningar

Utbetalningar

Summa utbetalningar

Likvida medel vid periodens slut 

Likviditetsbudget med utfall

Juli

Augusti

September

Under kvartalet har fördjupade samtal med 
intressenter för att överta Operation Dags-
verke genomförts. 

Operation Dagsverke är en insamlings- och 
informationskampanj som har organiserats 
av Sveriges Elevkårer i över femtio år. Det är 
en kampanj där elever hjälper elever genom 
att göra dagsverken. De pengar som samlas 
in går till projekt som arbetar med elevers 
rätt till utbildning. 
www.operationdagsverke.se

Skolsmart arbetar för att elever ska veta om 
sina juridiska rättigheter och skyldigheter på 
sin arbetsplats – i skolan!
www.skolsmart.se

Särskilda händelser
Operation	Dagsverke
Arbetet med att hitta en aktör som har kapacitet och vilja att förvalta och driva 
Operation Dagsverke har gått in i en intensiv fas. Intresset för att axla ansvaret 
har varit stort och vi har tittat på ett flertal organisationer som alla uppfyller de 
krav som lades fram av medlemmarna på årsmötet 2011, det är dock endast en 
av dessa som kommer att ta över Operation Dagsverke. Vid sammanställningen 
av denna kvartalsrapports kan vi inte delge någon mer detaljerad information 
men hoppas att inom kort kunna offentliggöra vilken organisation som kommer 
att ta över Operation Dagsverke.

Skolsmart
Arbetet med Skolsmart, tidigare ”juridikprojektet”, har under kvartalet utveck-
lats i snabb fart . Vi har anställt en projektledare som ska leda projektet under de 
kommande två åren och en författare som ska skriva en bok om skoljuridik och 
en handeledning för elevskyddsombud. Författaren har, tillsammans med en 
redaktör, arbetat fram en stor del av det manus som ligger till grund för boken 
om skoljuridik. Utöver det har en hemsida tagits fram och ett flertal intervjuer 
med vissa av skolvärldens 50 mäktigaste genomförts.
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Tacklista
Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som stödjer 
elevers fria organisering.

Bidragsgivare:
•	 Arvsfonden
•	 Ungdomsstyrelsen
•	 Skolverket

Kommuner
•	 Göteborgs	kommun
•	 Halmstad	kommun
•	 Hässleholms	kommun
•	 Karlskrona	kommun
•	 Kristianstad	kommun
•	 Köpings	kommun
•	 Lindesbergs	kommun
•	 Sandvikens	kommun
•	 Stockholms	stad
•	 Södertälje	kommun
•	 Ängelholms	kommun

Skolor och organisationer
•	 Filbornaskolan
•	 Hvitfeldtska	gymnasiet
•	 Kalmarsunds	gymnasieförbund
•	 Schillerska	gymnasiet
•	 Rönnöwska	skolan

Regionala Samarbetsorganisationer
•	 Dalarnas	Elevkårer
•	 Göteborgs-	och	Bohusläns	Elevkårer
•	 Malmaös	Elevkårer
•	 Mälardalens	Elevkårer
•	 Norra	Sörmlands	Elevkårer
•	 Samarbetsorganisationen	Uppsalas	Elevkårer
•	 Skånes	Elevråd
•	 Stockholms	Elevkårer
•	 Södra	Sörmlands	Elevkårer
•	 Uppsala	läns	Elevkårer
•	 Värmlands	Elevkårer
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