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Guide	  till	  utskott	  och	  föreningar	  

Vad	  är	  ett	  utskott?	  
Ett utskott är en gruppering med aktiva medlemmar som fungerar lite som en 
ministyrelse inom ett visst aktivitetsområde hos elevkåren. Till exempel kan det 
finnas ett studentutskott som jobbar uteslutande med allt kring studenten. Utskott är 
formellt underställda elevkåren när det gäller till exempel budget och stadga. 

Vad	  är	  en	  förening?	  
En förening är en gruppering med aktiva medlemmar som jobbar med 
specialintressen under elevkårens beskydd, och de har oftast smalare aktiviteter än 
utskott som är mer allmängiltiga. Till exempel kan en Harry Potter-förening eller en 
skoltidning fungera som föreningar inom ramen för elevkåren. 

Vad	  kan	  ett	  utskott	  göra?	  
Utskott arbetar med breda intresseområden och kan rekommenderas utgå från de 
fyra aktivitetsområdena – service, event, bildning och lobbying. De har en stark 
koppling till elevkårsstyrelsen, och styrelsen kan delegera olika typer av uppgifter till 
ett passande utskott. 
 
Utskott arbetar med att skapa aktiviteter inom just sina områden, och bör precis som 
styrelsen ha regelbundna möten för att kunna planera och följa upp arbetet. 

Vad	  kan	  en	  förening	  göra?	  
Föreningar under elevkårens beskydd arbetar med specialintressen och är mer 
fristående från elevkårens kärnverksamhet än utskott. De kan få ekonomiskt stöd 
från elevkåren, men är i stort sett självgående utöver det.  
 
Även föreningar arbetar för att upprätthålla det specialintresse de sysslar med och 
bör därför anordna aktiviteter då och då, samt ha regelbundna möten för att kunna 
planera och följa upp arbetet. 

Hur	  kan	  ett	  utskott	  arbeta?	  
Utskott bör ha regelbundna möten för att kunna planera och genomföra aktiviteter. 
Aktiviteterna kan antingen vara delegeringar som kommit från styrelsens håll eller 
egna idéer som finns inom utskottet. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
aktiviteterna bör ha någon koppling till utskottets ansvarsområde så att det inte blir 
förvirring kring ansvarsområdena bland elevkårens aktiva. 
 
Utskottet får en summa pengar tilldelad sig från elevkårsstyrelsen för att göra 
aktiviteter, och rekommenderas göra en budget (se budgetguiden på Sveriges 
Elevkårers hemsida) där pengarna fördelas på de olika aktiviteterna som ska 
genomföras. Med andra ord är det bra att redan från början lägga upp en plan över 
året så att pengarna kan fördelas på ett bra sätt och räcker till. För varje aktivitet som 
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ska genomföras bör en också göra en detaljerad projektbudget där alla förväntade 
intäkter och utgifter finns med.  
 
För att kunna hålla koll på ekonomin och annat som ska göras kan det vara bra att 
fördela ut olika ansvarsområden inom utskottet. Till exempel är det bra att ha en 
utskottsordförande, en kassör och att fördela ut aktiviteterna som ska göras på olika 
personer i utskottet. På så sätt undviker ni förvirring eller att saker glöms bort. 

Hur	  kan	  en	  förening	  arbeta?	  
Föreningar bör ha regelbundna möten för att kunna planera och genomföra 
aktiviteter. Aktiviteterna bör ha någon koppling till just det specialintresse 
föreningen i fråga arbetar med, däremot kan det vara en bra idé att se till att 
föreningen inkluderar elevkårens grafiska profil eller delar av den i sin 
marknadsföring så att medlemmarna kan se att föreningarna är en del av elevkåren. 
 
I och med att föreningarna är mer fristående har de också mer frihet i att utforma sitt 
arbetssätt, men de bör ha en styrelse med en ordförande som kan leda arbetet. Det 
kan vara bra att någon i elevkårsstyrelsen har ansvar för kontakten med föreningarna 
så att de har någon att vända sig till med frågor eller funderingar. Ni kan också ta 
fram olika mallar eller guider som kan hjälpa föreningarna i sitt arbete för att de ska 
kunna bli så bra som möjligt. 
 
Föreningarna kan få pengar till sin verksamhet antingen genom att ansöka om 
projektbaserade bidrag från elevkårsstyrelsen, eller i vissa fall få bidrag från sin 
moderorganisation (om det till exempel finns en Röda Korset-förening inom 
elevkåren kan de kanske få bidrag från Röda Korset på nationell nivå för att göra 
aktiviteter). 

Var	  kommer	  medlemmarna	  in	  i	  bilden?	  
Även om det finns utskottsmedlemmar eller föreningsaktiva med idéer på aktiviteter 
är det väldigt viktigt att varje enskild medlem har möjlighet att påverka 
verksamheten. Därför kan det vara bra för framför allt utskott, men kanske även 
föreningar, att då och då ha öppna möten dit medlemmar kan komma och prata om 
vad de skulle vilja se för aktiviteter. Det här kan även göras på nätet genom till 
exempel en livestream. 
 
Det är viktigt att skilja på olika typer av medlemsinitiativ för att veta om de hör 
hemma hos ett utskott eller en förening. Enskilda aktiviteter som är tänkta att 
genomföras en gång bör falla under ett passande utskott eller genomföras av en 
projektgrupp med stöd från styrelsen. En eventuell projektgrupp skulle till exempel 
kunna bestå av de som tagit initiativ till aktiviteten och andra intresserade.   
 
Medlemsinitiativ som går ut på fortlöpande aktiviteter utan stark koppling till 
elevkårens kärna, och som är tänkta att bli regelbundenheter, bör resultera i 
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skapandet av en förening. Föreningen kan få stöd från styrelsen i uppstartsprocessen 
men sedan fortsätta som en relativt fristående gruppering. 
 
 
 


