
 Propositioner  



 Proposition 1 – språkliga 
 uppdateringar av stadgan 
Sammanfattning 
Stadgan för Sveriges Elevkårer är mycket viktig, men innehåller vissa brister. Det finns krångliga 
formuleringar, otydliga begrepp och viss motstridig information. För att tydliggöra innehållet 
föreslår styrelsen flera ändringar. 

Bakgrund 
Stadgan för Sveriges Elevkårer är organisationens viktigaste styrdokument, precis som det är för 
alla föreningar. Däri regleras hur organisationen fungerar avseende förtroendevalda, vilka elevkårer 
som kan bli medlemmar, hur beslut fattas och mycket mer. Stadgan är ett medlemsägt styrdokument, 
vilket innebär att det endast är medlemmarna som kan ändra den struktur i organisationen som 
finns reglerad i stadgan. Hur de besluten ska fattas finns reglerat i paragraf 16. 

Många årsmöten och kongresser har ändrat stadgan, vilket har lett fram till vissa brister gällande 
enhetlighet i språk och struktur. Främst gäller detta i punktlistor och otydliga formuleringar, vissa 
begrepp används också inkonsekvent. 

Så här läser du förslag på stadgerevideringar
Vid de ställen där styrelsen föreslår förändrade formuleringar, rättstavningar och förtydliganden 
visas nuvarande lydelse och vad styrelsen föreslår ändra momentet till. 

Nedan visas nuvarande lydelse och föreslagen lydelse för alla moment som omfattas av förslag 
på omformuleringar eller andra förändringar i språket. Inför varje sådant förslag finns också en 
förklaring som förtydligar varför just det momentet borde förändras. I punktlistorna är förslag 
till ändringar kursiverade.

Förändringar i §5 Kongress och årsmöte
Förklaring mom 11: 
Den föreslagna förändringen i §5 mom 11 är av språklig karaktär. Den innebär att det i inledningen av 
momentet förtydligas att det gäller förtroendeuppdrag som väljs på både kongressen och årsmötet, 
och inte enbart kongressen som formuleringen är just nu. 

Nuvarande lydelse mom 11: 
Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som väljs 
på kongressen ska vara inkomna till Sveriges 
Elevkårers valberedning senast 14 veckor innan 
kongressens öppnande och senast 8 veckor innan 
årsmötets öppnande

Föreslagen lydelse mom 11: 
Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som 
väljs på kongressen eller årsmötet ska vara 
inkomna till Sveriges Elevkårers valberedning 
senast 14 veckor innan kongressens öppnande 
och senast 8 veckor innan årsmötets öppnande. 

 Förklaring mom 12: 
Anledningen till förändringen i mom 12 är att tydliggöra punktlistan som förklarar vilka handlingar 
som ska tillgängliggöras. Detta görs genom att sätta punktlistan sist i momentet. 



Förklaring mom 15: 
Styrelsen föreslår att ändra de två sista punkterna i listan i mom 15. Dessa beskriver att valberedningens 
mandatperiod är mellan årsmöten, vilket styrelsen föreslår att ändra till att de har en mandatperiod 
på två kalenderår. De sitter redan idag på två kalenderår, för i §7 mom 12 står det att valberedningen 
tillträder vid årsskiftet efter årsmötet. För att tydliggöra hur valberedningens mandatperiod sträcker 
sig bör §5 mom 15 ändras. Momentet som styrelsen föreslår är formulerat på samma sätt som 
styrelsen och revisorernas mandatperioder beskrivs, vilket kan läsas i §5 mom 14. De två punkterna 
som föreslås ändras är kursiverade. 

Nuvarande lydelse mom 12:  
Alla handlingar inför kongressen eller årsmötet, 
det vill säga: 

•  propositioner 
•  motioner och styrelsen för Sveriges Elevkårers  
 yttranden om dem 
•  verksamhetsberättelse för Sveriges Elevkårer  
 med bokslut och revsionsberättelse ska göras  
 tillgängliga för alla medlemsorganisationer  
 senast sex veckor före kongressens öppnande  
 och senast fyra veckor före årsmötets 
 öppnande.

Nuvarande lydelse mom 15:  
Åtminstone dessa punkter ska behandlas 
på årsmötet: 

• Årsmötets öppnande 
• Val av ordförande, sekreterare och justerare  
 tillika rösträknare för årsmötet 
• Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som 
 det beskrivs i stadgan 
• Fastställande av röstlängden 
• Fastställande av dagordningen 
• Behandling av propositioner och motioner 
•  Presentation av verksamhetsberättelse för 
 det gångna verksamhetsåret 
•  Presentation av bokslut för det gångna 
 bokföringsåret 
•  Presentation av revisionsberättelse för 
 det gångna verksamhetsåret och det 
 gångna bokföringsåret 
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 för Sveriges Elevkårer för det senaste 
 verksamhetsåret 
• Eventuella fyllnadsval till Sveriges 
 Elevkårers styrelse 
•  Val av ordförande för Sveriges Elevkårers   
 valberedning för en mandatperiod fram   
 till nästa årsmöte 
•  Val av ledamöter till valberedningen för 
 Sveriges Elevkårer för en mandatperiod 
 fram till nästa årsmöte

Föreslagen lydelse mom 12: 
Alla handlingar inför kongressen eller årsmötet 
ska göras tillgängliga för alla medlemsorga-
nisationer senast sex veckor före kongressens 
öppnande och senast fyra veckor före årsmötets 
öppnande. Det innebär:

• propositioner 
• motioner och styrelsen för Sveriges Elevkårers  
 yttranden om dem 
•  verksamhetsberättelse för Sveriges Elevkårer  
 med bokslut och revisionsberättelse. 

Föreslagen lydelse mom 15: 
Åtminstone dessa punkter ska behandlas 
på årsmötet: 

•  Årsmötets öppnande 
•  Val av ordförande, sekreterare och justerare  
 tillika rösträknare för årsmötet 
•  Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som 
 det beskrivs i stadgan 
•  Fastställande av röstlängden 
•  Fastställande av dagordningen 
•  Behandling av propositioner och motioner 
•  Presentation av verksamhetsberättelse för 
 det gångna verksamhetsåret 
•  Presentation av bokslut för det gångna 
 bokföringsåret 
•  Presentation av revisionsberättelse för 
 det gångna verksamhetsåret och det 
 gångna bokföringsåret 
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 för Sveriges Elevkårer för det senaste 
 verksamhetsåret 
•  Eventuella fyllnadsval till Sveriges 
 Elevkårers styrelse 
•  Val av ordförande för Sveriges Elevkårers 
 valberedning för en mandatperiod om två år.  
•  Val av ledamöter till valberedningen för 
 Sveriges Elevkårer för en mandatperiod 
 om två år. 



Förändringar i §6 Styrelsen för Sveriges Elevkårer
Förklaring mom 5:  
För att den näst sista punkten i momentet som reglerar styrelsens ansvar ska stämma överens med 
inledningen av meningen föreslås de två första orden i punkten strykas. Förändringen är kursiverad.

Förklaring mom 6:   
Det är kongressen som väljer styrelsen som det framgår av §5 mom 14 & 15, vilket innebär att det 
står fel i det här momentet. Därför föreslår styrelsen att ändra från årsmötet till kongressen. 

Nuvarande lydelse mom 5:   
Styrelsens ansvarar för att 

•  organisationens stadgar följs
•  fatta beslut om budget samt presentera 
 den för medlemsorganisationerna i samband 
 med kvartalsrapporteringen 
•  beslut på kongress och årsmöte verkställs 
 och antagna styrdokument efterlevs 
•  fatta beslut om delegationsordning för 
 organisationen samt arbetsordning för 
 styrelsens arbete 
•  lägga fram propositioner till kongressen 
 och årsmötet 
•  lägga fram verksamhetsberättelse 
 samt ekonomisk berättelse till kongressen 
 och årsmötet 
•  svara på frågor och på annat sätt finnas 
 tillgänglig för medlemmarna 
•  svara på frågor och på annat sätt finnas 
 tillgänglig för valberedning och revisorer. 
•  Styrelsen ansvarar för det internationella 
 arbetet, och då framförallt det nordiska 
 samarbetet för allas rätt till utbildning 
•  Upprätta riktlinjer så att kapitalet som 
 avsätts till en sparfond enligt 11§ i denna 
 stadga förvaltas på ett hållbart och 
 betryggande sätt samt att sådan förvaltning 
 sker på inrådan av extern expertis

Föreslagen lydelse mom 5:  
Styrelsens ansvarar för att 

•  organisationens stadgar följs
•  fatta beslut om budget samt presentera 
 den för medlemsorganisationerna i samband 
 med kvartalsrapporteringen 
•  beslut på kongress och årsmöte verkställs 
 och antagna styrdokument efterlevs 
•  fatta beslut om delegationsordning för 
 organisationen samt arbetsordning för 
 styrelsens arbete 
•  lägga fram propositioner till kongressen 
 och årsmötet 
• lägga fram verksamhetsberättelse 
 samt ekonomisk berättelse till kongressen 
 och årsmötet 
•  svara på frågor och på annat sätt finnas 
 tillgänglig för medlemmarna 
•  svara på frågor och på annat sätt finnas 
 tillgänglig för valberedning och revisorer 
• bedriva det internationella arbetet, och då 
 framförallt det nordiska samarbetet för allas 
 rätt till utbildning 
• upprätta riktlinjer så att kapitalet som 
 avsätts till en sparfond enligt 11§ i denna 
 stadga förvaltas på ett hållbart och 
 betryggande sätt, samt att sådan förvaltning  
 sker på inrådan av extern expertis. 

Nuvarande lydelse mom 6:  
Till styrelsen väljer årsmötet elva ledamöter. 
Av ledamöterna väljs ordförande, vice ordförande 
och andra vice ordförande i separata val.

Föreslagen lydelse mom 6:  
Till styrelsen väljer kongressen elva ledamöter. 
Av ledamöterna väljs ordförande, vice ordförande 
och andra vice ordförande i separata val.

 

 



Förklaring mom 20:  
Extrakongress är inte ett begrepp som används eller nämns någon annanstans i stadgan, 
istället är det extra årsmöte som gäller. Detta framgår av §5 mom 19 & 20. För att stadgan ska vara 
enhetlig och korrekt föreslår styrelsen att extra kongress i momentet ersätts av extra årsmöte. 

Nuvarande lydelse mom 20:   
Nyvald styrelse tillträder den 1:a januari det på 
efter kongressen påföljande kalenderåret. Vid 
styrelseval under extrakongress ska kongressen 
särskilt förordna om tillträdestid.

Nuvarande lydelse mom 7:   
Ordinarie lekmannarevisorer uppbär ett 
halvt prisbasbelopp arvode för genomförandet 
av sitt uppdrag.

Nuvarande lydelse mom 5:    
Ledamot eller suppleant i styrelsen för Sveriges 
Elevkårer, revisorer, valberedning samt personer 
anställda av Sveriges Elevkårer kan inte väljas 
som ombud till kongressen eller årsmötet.

Föreslagen lydelse mom 20:   
Nyvald styrelse tillträder den 1:a januari det på 
efter kongressen påföljande kalenderåret. Vid 
styrelseval under extra årsmöte ska det extra 
årsmötet särskilt förordna om tillträdestid.

Föreslagen lydelse mom 7:    
Ordinarie lekmannarevisorer uppbär ett 
arvode på ett halvt (1/2) prisbasbelopp per år.

 

Föreslagen lydelse mom 5:    
Ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer, 
revisorer, valberedning samt personer anställda 
av Sveriges Elevkårer kan inte väljas som ombud 
till kongressen eller årsmötet.

 

Förändringar i §8 Revision 
Förklaring mom 7:  
Formuleringen som styrelsen föreslår ovan innebär ingen förändring i summan som ordinarie lekman-
narevisor får, utan det är endast en förändring av språket. Styrelsen anser att momentet ska formuleras 
på samma sätt som § 6 mom 17, 18 & 19 samt § 7 mom 11. De momenten reglerar arvoderingen för 
presidiet och valberedningens ordförande och förslaget innebär att formuleringarna är enhetliga. 

Förändringar i §10 Valbarhet 
Förklaring mom 5:   
Under Årsmöte17 beslutade medlemmarna att ta bort suppleantrollen i styrelsen men §10 
mom 5 missades att uppdateras. Därför föreslår styrelsen nu att regleringen som gäller för 
suppleanten tas bort. 

Förslag till beslut  
Kongressen föreslås besluta    
Under Årsmöte17 beslutade medlemmarna att ta bort suppleantrollen i styrelsen men §10 
mom 5 missades att uppdateras. Därför föreslår styrelsen nu att regleringen som gäller för 
suppleanten tas bort. 

att stadgans §5 mom 11 lyder ”Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som väljs på kongressen  
 eller årsmötet ska vara inkomna till Sveriges Elevkårers valberedning senast 14 veckor innan  
 kongressens öppnande och senast 8 veckor innan årsmötets öppnande.”



att stadgans §5 mom 12 lyder ”Alla handlingar inför kongressen eller årsmötet ska göras 
 tillgängliga för alla medlemsorganisationer senast sex veckor före kongressens öppnande 
 och senast fyra veckor före årsmötets öppnande. Det vill säga:

 •  propositioner 
 •  motioner och styrelsen för Sveriges Elevkårers yttranden om dem 
 •  verksamhetsberättelse för Sveriges Elevkårer med bokslut och revisionsberättelse.”

att  stadgans §5 mom 15 lyder ”Åtminstone dessa punkter ska behandlas på årsmötet: 

 •  Årsmötets öppnande  
 •  Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet 
 •  Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan 
 •  Fastställande av röstlängden 
 •  Fastställande av dagordningen 
 •  Behandling av propositioner och motioner 
 •  Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
 •  Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret 
 •  Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
     och det gångna bokföringsåret 
 •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för det 
     senaste verksamhetsåret 
 •  Eventuella fyllnadsval till Sveriges Elevkårers styrelse 
 •  Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för en mandatperiod om två år.  
 •  Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år.”

att  stadgans §6 mom 5 lyder ” Styrelsens ansvarar för att 

 •  organisationens stadgar följs
 •  fatta beslut om budget samt presentera den för medlemsorganisationerna i 
     samband med kvartalsrapporteringen 
 •  beslut på kongress och årsmöte verkställs och antagna styrdokument efterlevs 
 •  fatta beslut om delegationsordning för organisationen samt arbetsordning 
     för styrelsens arbete 
 •  lägga fram propositioner till kongressen och årsmötet 
 •  lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till kongressen 
     och årsmötet 
 •  svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för medlemmarna 
 •  svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för valberedning och revisorer. 
 •  bedriva det internationella arbetet, och då framförallt det nordiska samarbetet 
     för allas rätt till utbildning 
 •  upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till en sparfond enligt 11§ i denna stadga   
     förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt samt att sådan förvaltning sker på   
     inrådan av extern expertis.”

att stadgans §6 mom 6 lyder ”Till styrelsen väljer kongressen elva ledamöter. Av ledamöterna   
 väljs ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i separata val.”

att  stadgans §6 mom 20 lyder ”Nyvald styrelse tillträder den 1:a januari det  på efter kongressen  
 påföljande kalenderåret. Vid styrelseval under extra årsmöte ska det extra årsmötet särskilt  
 förordna om tillträdestid.”



att  stadgans §8 mom 7 lyder ”Ordinarie lekmannarevisorer uppbär ett arvode på 
 ett halvt (1/2) prisbasbelopp per år.”

att  stadgans §10 mom 5 lyder ”Ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer, revisorer, 
 valberedning samt personer anställda av Sveriges Elevkårer kan inte väljas som 
 ombud till kongressen eller årsmötet.”

att  styrelsen får göra grafiska och mindre språkliga ändringar i stadgan som inte 
 påverkar betydelsen av innehållet. 
 

 Proposition 2 – Förändring av 
 andra vice ordförandes arvode   
Sammanfattning 
Sveriges Elevkårers presidium uppbär arvode i olika stor utsträckning som delvis speglar den tid 
de förväntas lägga på uppdraget, samt deras kompetens. Arvodets summa regleras genom stadgan, 
och är därför en fråga som Sveriges Elevkårers medlemmar beslutar över. 

Styrelsen anser att arvodet för en andra vice ordförande, under dennes andra mandatperiod, är för 
stort i förhållande till den tid som förväntas att den förtroendevalde ska lägga på sitt uppdrag. Därför 
har styrelsen skrivit en proposition med förslag om att förändra arvodet för andra vice ordförande vid 
en eventuell andra mandatperiod. 

Bakgrund 
Från maj 2016 och ett år framåt utredde valberedningen styrelsens funktion, utveckling och arvodering. 
Gällande arvoderingen har valberedningen utrett de arvoderingar som finns i styrelsen idag, alltså 
presidiets arvoderingar. I den här propositionen presenteras styrelsens revidering av andra vice 
ordförandes arvode, ett förslag som tar stöd i valberedningens utredning. 

Alla arvoden är reglerade i stadgan, och bestäms därigenom av medlemmarna. Arvodena är bestämda 
till ett visst antal prisbasbelopp istället för en exakt summa. Prisbasbelopp räknas ut av Statistiska 
centralbyrån och beloppet korrigeras varje år efter bland annat inflation, vilket innebär att pengarnas 
värde över tid är konstant. 

Arvoden inom Sveriges Elevkårer 
Arvoden ställer förväntningar på personerna som uppbär dem. För att exemplifiera uppbär ordförande 
och vice ordförande arvoden som motsvarar en heltidssysselsättning. De ska vid sidan av sina uppdrag 
inte behöva arbeta, eller studera för sin personliga ekonomi. Detta möjliggör att de kan driva utveck-
lingen inom organisationen och alltid är tillgängliga när verksamheten kräver det. För ideellt aktiva är 
det inte i samma utsträckning möjligt att kräva att förtroendeuppdraget går före exempelvis jobb eller 
studier. För andra vice ordförande är arvodet motsvarande ungefär fem arbetstimmar i veckan och en 
annan heltidssysselsättning för personen förväntas, exempelvis i form av gymnasiala studier, högre 
studier eller arbete. 



Arvoderingen för presidiet ökar för varje år som personen är vald. Detta för att värdera att personen 
blir mer erfaren, och får förutsättning att genomföra sitt uppdrag än bättre. Får personen förtroende 
av medlemmarna att vara kvar en andra mandatperiod kommer hen uppbära ett högre arvode. Detta 
signalerar organisationens vilja att behålla kompetenta och erfarna presidier. 

För andra vice ordförande regleras detta i stadgans §6 mom 19. Där står det att andra vice ordförandes 
arvode höjs med ett halvt prisbasbelopp per år, från grundnivån ett prisbasbelopp per år, till maximalt 
två och ett halvt. Höjningen på ett halvt prisbasbelopp per år är detsamma för alla tre roller i presidiet. 

Anledningar till förändring 
Som konstaterat ökar andra vice ordförandes arvodering i samma takt som övriga presidiet, alltså 
med 0,5 prisbasbelopp. Samtidigt är rollen utformad som så att personen som innehar den skall ha 
en annan heltidssysselsättning. Höjningen av arvodet innebär att en andra vice ordförande under sitt 
sista år på sin andra mandatperiod skulle uppbära ett arvode motsvarande en tjänst på 40%, eller 
16 timmar i veckan. 

Långsiktighet i presidiets rollfördelning  
För att hantera situationen med en kraftigt ökad arbetstid för andra vice ordförande skulle 
personen behöva ansvara för uppgifter som motsvarar den tillgängliga arbetstiden. Det finns främst 
två anledningar till att styrelsen inte vill se den utvecklingen. För det första skulle det innebära problem 
om det skulle finnas en roll för andra vice ordförande en första mandatperiod, och en avsevärt annan 
roll under mandatperiod nummer två. Under personens första år skulle hen arbeta ungefär fem timmar 
i vecka, medan hen år fyra skulle arbeta ungefär 16 timmar per vecka. Det innebär att rollen skulle 
förändras drastiskt för varje år. Ett sådant system skulle leda till besvär och svårigheter eftersom 
det skulle saknas kontinuitet. Ytterligare en fördel med systemet som finns nu är att det underlättar 
överlämning mellan förtroendevalda samt gör styrelsearbetet mindre personberoende. 

För det andra försvårar det att en gymnasieelev blir vald till andra vice ordförande. Ponera att personen 
går i årskurs ett när hen blir vald för sin första mandatperiod, inför en andra mandatperioden skulle 
det förväntas av organisationen att personen arbetar avsevärt mer samtidigt som personen avslutar 
sina gymnasiestudier. Att det finns en position inom presidiet som är möjlig att kombinera med studier 
på gymnasiet är önskvärt, och därför vill styrelsen förändra andra vice ordförandes arvode under en 
eventuell andra mandatperiod.

Heltidssysselsättning kombinerat med uppdraget som andra vice ordförande
Styrelsen anser inte att det kan förväntas att någon har en heltidssysselsättning samtidigt som de är 
arvoderade på 40% hos Sveriges Elevkårer. Detta för att det inte är önskvärt att pressa förtroendevalda 
att arbeta långt mer än ett vanligt jobb, särskilt inte över tid. Hållbart engagemang är viktigt inom alla 
delar av civilsamhället, och utifrån den aspekten kan det inte krävas en heltidssysselsättning vid sidan 
av ett förtroendeuppdrag på 40%.    

Omvänd ordning från föregående stycke skulle vara att någon är arvoderad på den nivån, motsvarande 
en tjänst på 40%, men att personen inte lägger den tiden som förtroendevald för organisationen. Detta 
skulle innebära att organisationen inte får valuta för sina pengar. Ett arvode ska möjliggöra en prestation, 
och om det inte gör det kan pengarna göra bättre nytta någon annanstans. 

Skillnaden mellan andra vice ordförandes roll och resten av presidiet är att ordförande och vice
ordförande arbetar heltid. När arvodet höjs med ett halvt prisbasbelopp per år, ska det ses som en 
ersättning för längre erfarenhet. För andra vice ordförande som inte har uppdraget på heltid är det 
inte självklart att erfarenheten ger ett bättre resultat, särskilt inte eftersom arbetstiden och därmed 
arbetsuppgifterna är begränsade. Utifrån att styrelsen ovan har argumenterat för att arbetstiden 
inte ska utökas förtydligar vi här att ett kvarhållande av arvodet på nivåerna idag är för stort för att 
motsvara den höjda kompetensen.  



Sänkt arvode för andre vice ordförande  
Anledningen till att arvodena höjs för varje år är att värdera den utveckling som den förtroendevalda 
genomgår. Styrelsen anser att andra vice ordförandes arvode inte får tappa de positiva delarna med 
ett stegrande belopp, men att det inte får bli så stor diskrepans mellan förutsättningar till engagemang 
och arvode som det är i dag under mandatperiod två. 

Styrelsen anser att taket för andra vice ordförandes arvode bör vara ett och ett halvt prisbasbelopp. 
Det skulle innebära en ökning under den första mandatperioden, samtidigt som förväntningen på 
andra vice ordförande gällande nedlagd tid på uppdraget inte blir för stor för att kombinera med en 
annan heltidssysselsättning. 

Summan för andra vice ordförandes arvode, samt förändringen som den ser ut enligt styrelsens 
förslag visas nedan. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr ¹. 

¹ SCB, Prisbasbeloppet för år 2018, 2017: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsu-
mentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2018/

Hur en stadgeförändring skulle se ut
För att tydligt visa förändringen styrelsen föreslår i stadgan redovisas nedan den nuvarande 
regleringen i stadgan samt förslaget på ny lydelse. 

Andra vice ordförande

Arvode År 1

1 1,5 1,5 1,5

År 1År 2 År 2

Prisbasbelopp

45 500 kr 45 500 kr 68 250 kr 68 250 kr 68 250 kr7210 Arvode

Mandatperiod 1 Mandatperiod 2

Nuvarande lydelse    
§6 mom 19 ”Andra vice ordförandes arvode är 
vid tillträdet ett (1) prisbasbelopp per år. Denna 
summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år 
till maximalt 2 och ett halvt (2,5) prisbasbelopp”                     

Föreslagen lydelse                                
§6 mom 19 ”Andra vice ordförandes arvode är 
vid tillträdet ett (1) prisbasbelopp per år. Denna 
summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år 
till maximalt ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp.”

 
Förslag till beslut 
Kongressen föreslås besluta

att  ändra stadgans §6 mom 19 till ”Andra vice ordförandes arvode är vid tillträdet ett (1) prisbas- 
 belopp per år. Denna summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt ett och 
 ett halvt (1,5) prisbasbelopp.”



 Proposition 3 – Stadgeändring
 gällande kandidatprocessen
Sammanfattning
I stadgans bestämmelser som behandlar frågor rörande kandidaturer till Sveriges Elevkårers 
förtroendeuppdrag finns viss språklig sammanblandning om vad som menas med begreppen 
”nominering” och ”kandidatur”. Styrelsen väljer därför att presentera ett förslag på stadgeändring 
i vilket begreppet ”nominering” helt tas bort ur stadgan. Därutöver föreslås vissa språkliga 
förenklingar i lydelserna.

Bakgrund
I stadgans nuvarande utformning finns viss språklig otydlighet avseende begreppen ”nominering/
nominerade” och ”kandidatur/kandidater”. Detta har gjort att det finns en viss skillnad mellan 
processen som den beskrivs i stadgan jämfört med valberedningens etablerade praxis.

I stadgan finns det endast reglerat när sista dag att inkomma med kandidaturer är (§ 5 moment 11). 
Motsvarande bestämmelse för nomineringar saknas och i praktiken har därför kandidaturstoppet 
även uppfattats som en deadline för att inkomma med en nominering. En nominering som inkommer 
nära deadline kan vara svår att hinna följa upp med en fullständig kandidatur innan deadline. 

I stadgan används begreppet nominering/nominerad olika på olika ställen i § 7, som är paragrafen 
som reglerar valberedningen. Exempelvis används begreppet nominerad i § 7 moment 10 punkt 4–5 
för att beskriva de personer valberedningen får tips om. I § 7 moment 6 avser begreppet istället de 
personer som finns med i valberedningens förslag. Om det i moment 6 skulle vara samma grupp som 
avses som i punktlistan i moment 10 skulle moment 6 i sin tur stå i direkt strid med formuleringen i 
§ 7 moment 7. Ovanstående visar att stadgan kräver en konsekvent begreppsanvändning och att ett 
förtydligande av 7 § behövs.

Valberedningens process i praktiken
Processen som den ser ut idag går till enligt följande. För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom 
Sveriges Elevkårer krävs en nominering. En person kan antingen nominera sig själv eller bli nominerad 
av en representant från en medlemsorganisation eller av någon av de nuvarande förtroendevalda inom 
Sveriges Elevkårer. Efter inkommen nominering kontaktas personen av valberedningen för att bekräfta 
att intresse finns att fullfölja kandidaturen. Normalt kompletteras kandidaturen med personligt brev 
och CV. 

En nominering är idag en nödvändig men onödig komponent i processen. Valberedningen behandlar 
i processen lika och det har ingen betydelse om kandidaten nominerat sig själv eller har blivit nominerad 
av flera medlemsorganisationer. Nomineringsprocessen främsta fördel är att uppmärksamma valbe-
redningen på intressanta personer. Denna funktion kommer dock kunna finnas kvar i praktiken även 
utan att begreppet nominering används i stadgan.

Förslag på lösning
Den lösning som styrelsen föreslår är att begreppet nominering/nominerade helt tas bort ur stadgan. 
Det kommer därmed inte längre att gå till så att det först krävs en nominering utan kandidaturer kan 
istället väckas direkt till valberedningen. Det kommer att underlätta för valberedningen att planera 
för och hantera kandidaturstoppets hårda deadline. Därutöver kommer, om begreppet tas bort, 
begreppsförvirringen inte längre vara ett problem i stadgans 7 § som handlar om valberedningen 
för organisationen. 



Såhär läser du förslag på stadgerevideringar
Vid de ställen där styrelsen föreslår förändrade formuleringar, rättstavningar och förtydliganden 
visas nuvarande lydelse och vad styrelsen föreslår ändra momentet till. 

Nedan visas nuvarande lydelse och föreslagen lydelse för alla moment som omfattas av förslag 
på omformuleringar eller andra förändringar i språket. Inför varje sådant förslag finns också en 
förklaring som förtydligar varför just det momentet borde förändras. I punktlistorna är förslag 
till ändringar kursiverade. 

Förändringar i momenten
Längre ned presenteras styrelsens förslag till beslut. För tydlighetens skull presenteras först en 
jämförelse mellan stadgans nuvarande lydelser och de nya lydelser som föreslås. Till varje moment 
ges en kortare förklaring som sätter argumentationen tydligare i ett sammanhang. 

Förklaring mom 5:  
En språklig förändring som kortar ner momentet.  

Förklaring mom 6:  
Styrelsen föreslår två förändringar av moment 6. Det första är att den sista meningen blir ett eget 
moment för att regleringen ska vara lättare att förstå. Den andra förändringen är att kandidater ska 
presenteras med alla sina nuvarande förtroendeuppdrag, utöver eventuella övriga erfarenheter och 
uppdrag inom elevrörelsen.  

Nuvarande lydelse § 7 mom 5 
– En presentation av valberedningens förslag på 
styrelse och revisorer ska finnas tillgänglig för 
medlemmarna senast fyra (4) veckor för kogress- 
en och förslag på valberedning senast fyra (4) 
veckor före årsmötet.

Föreslagen lydelse § 7 mom 5  
– En presentation av kandidaterna i valberedning-
ens förslag samt eventuella motkandidater ska 
finnas tillgänglig för medlemmarna senast fyra (4) 
veckor före kongressen respektive årsmötet.

 

Nuvarande lydelse § 7 mom 6   
– I samband med valberedningens förslag på 
styrelse ska samtliga nominerade presenteras 
avseende

• födelseår
• år personen tog eller beräknas ta studenten
• skola
• boendeort
• elevkår eller elevråd
• tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i  
 elevkåren eller elevrådet
• tidigare förtroendeuppdrag i organisationen
• gymnasieutbildning
• eventuell högskole- eller universitetsutbild-
 ning samt eventuella relevanta erfarenheter.  
 Vad gäller val av valberedning och revisorer  
 står det valberedningen fritt att forma innehållet 
 i dessa presentationer.

Föreslagen lydelse § 7 mom 6 
– I presentationen ska kandidaterna till styrelsen 
presenteras avseende

• födelseår
• år personen tog eller beräknas ta studenten
• skola
• boendeort
• elevkår eller elevråd
• tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i  
 elevkåren eller elevrådet
• tidigare förtroendeuppdrag i organisationen
• nuvarande förtroendeuppdrag
• gymnasieutbildning
• eventuell högskole- eller universitetsutbildning

• eventuella relevanta övriga erfarenheter. 



Förklaring mom 7 & 8: 
Det nuvarande moment 7 föreslås bli moment 8 istället. Anledningen till det är att den sista meningen i 
nuvarande moment 6 föreslås bli nytt moment 7 istället. Hur numreringen av momenten föreslås bli 
för hela paragrafen går att se i styrelsens näst sista yrkande. 

Förklaring till mom 10: 
Anledningen till att moment 10 blir moment 11 är att ett nytt moment 8 tillkommer i styrelsens 
förslag. Förändringarna i momentet är kursiverade för att det enkelt ska gå att se vad förslaget 
innebär. Vissa är av språklig karaktär och andra handlar om att ta bort nomineringsprocessen 
som argumenterats för tidigare i propositionen. 

Nuvarande lydelse: mom 7 
– Parallellt med presentationen av valbered-
ningens förslag ska även samtliga nominerade 
som valt att kandidera men dragit tillbaka sin 
kandidatur listas med namn, gymnasieskola och 
födelseår.

Föreslagen lydelse mom 7   
– Vad gäller kandidaturer till revisorer och 
valberedning står det valberedningen fritt att 
forma innehållet i dessa presentationer.

Föreslagen § 7 mom 8   
– Parallellt med presentationen av valbara 
kandidater ska även samtliga personer som dragit 
tillbaka sin kandidatur listas med namn, födelseår 
och gymnasieskola.  

Nuvarande lydelse mom 10 
– Valberedningens funktion är att är att förbereda 
valen inför årsmöte och kongress. Valberedning-
ens uppgifter är att

• till medlemmarna utlysa möjligheten att 
 kandidera till förtroendepost
• sprida information och kunskap till medlem- 
 marna om organisationens förtroendeuppdrag  
 och ansvaret som förtroendevald för 
 organisationen
• uppmana tidigare och nuvarande företrädare  
 för elevkårer och elevråd samt andra personer
 med relevanta erfarenheter och färdigheter 
 att kandidera till styrelse, valberedning och 
 revisorer
• uppmana medlemmarna att nominera kandida- 
 ter till de aktuella förtroende posterna
• ta emot nomineringar och klargöra vilka av de  
 nominerade som kandiderar
• intervjua kandidater 
• lägga ett förslag på styrelse, valberedning 
 och revisorer
• göra en presentation av förslaget och av övriga  
 nominerade som valt att kandidera
• aktivt meddela de nominerade huruvida de   
 inkluderas i valberedningens förslag senast två  
 veckor innan kongressen respektive årsmötet
• på kongressen respektive årsmötet presentera  
 och framföra förslaget.

Föreslagen lydelse mom 11 
– Valberedningens funktion är att förbereda valen 
inför kongress och årsmöte. Valberedningens 
uppgifter är att

• till medlemmarna utlysa möjligheten att 
 kandidera till förtroendeuppdrag
• sprida information och kunskap till medlem- 
 marna om organisationens förtroendeuppdrag  
 och ansvaret som förtroendevald för 
 organisationen
• uppmana tidigare och nuvarande företrädare  
 för elevkårer och elevråd samt andra personer  
 med relevanta erfarenheter och färdigheter att  
 kandidera till förtroendeuppdrag
• uppmana medlemmarna att tipsa om personer  
 som borde kandidera till förtroendeuppdrag,
• ta emot kandidaturer
• intervjua kandidater
• lägga ett förslag på styrelse och revisorer till  
 kongressen
• lägga ett förslag på valberedning till årsmötet
• göra en presentation av valberedningens 
 förslag och övriga kandidater
• aktivt meddela kandidaterna om huruvida de 
 inkluderas i valberedningens förslag innan   
 förslaget tillgängliggörs
• på kongressen respektive årsmötet presentera  
 förslaget. 



Förslag till beslut  
Kongressen föreslås besluta

att  stadgans § 7 mom 5 ändras till ”En presentation av kandidaterna i valberedningens förslag  
 samt eventuella motkandidater ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast fyra (4) veckor  
 före kongressen respektive årsmötet.”

att  stadgans § 7 mom 6 ändras till ”I presentationen ska kandidaterna till styrelsen 
 presenteras avseende

 •  födelseår
 •  år personen tog eller beräknas ta studenten
 •  skola
 •  boendeort
 •  elevkår eller elevråd
 •  tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i elevkåren eller elevrådet
 •  tidigare förtroendeuppdrag i organisationen
 •  nuvarande förtroendeuppdrag
 •  gymnasieutbildning 
 •  eventuell högskole- eller universitetsutbildning
 •  eventuella relevanta övriga erfarenheter.

att  det införs en ny § 7 mom 7 med lydelsen ”Vad gäller kandidaturer till revisorer och 
 valberedning står det valberedningen fritt att forma innehållet i dessa presentationer.”

att  stadgans § 7 mom 7 blir ny § 7 mom 8 och ändras till ”Parallellt med presentationen 
 av valbara kandidater ska även samtliga personer som dragit tillbaka sin kandidatur 
 listas med namn, födelseår och gymnasieskola.”

att  stadgans § 7 mom 10 blir ny § 7 mom 11 och ändras till ”Valberedningens funktion är 
 att förbereda valen inför kongress och årsmöte. Valberedningens uppgifter är att

 •  till medlemmarna utlysa möjligheten att kandidera till förtroendeuppdrag
 •  sprida information och kunskap till medlemmarna om organisationens förtroendeuppdrag  
     och ansvaret som förtroendevald för organisationen
 •  uppmana tidigare och nuvarande företrädare för elevkårer och elevråd samt andra personer  
     med relevanta erfarenheter och färdigheter att kandidera till förtroendeuppdrag
 •  uppmana medlemmarna att tipsa om personer som borde kandidera till förtroendeuppdrag
 •  ta emot kandidaturer
 •  intervjua kandidater
 •  lägga ett förslag på styrelse och revisorer till kongressen
 •  lägga ett förslag på valberedning till årsmötet
 •  göra en presentation av valberedningens förslag och övriga kandidater
 •  aktivt meddela kandidaterna om huruvida de inkluderas i valberedningens förslag 
     innan förslaget tillgängliggörs 
 •  på kongressen respektive årsmötet presentera förslaget.”

att  stadgans nuvarande § 7 mom 8, 9, 11 och 12 numreras om till § 7 mom 9, 10, 12 respektive 13.

att  styrelsen får göra grafiska och mindre språkliga ändringar i stadgan som inte 
 påverkar betydelsen av innehållet.  


