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§5 Förslag på dagordning
1. Kongressens öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för kongressen

3. Fråga om kongressen har blivit utlyst såsom det beskrivs i stadgan

4. Fastställande av röstlängden 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Fastställande av arbetsordningen  

7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

8. Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret

9. Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
 och det gångna bokföringsåret 

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för Sveriges Elevkårer 
 för det senaste verksamhetsåret 

11. Behandling av propositioner
 a.  Proposition 1 – Språkliga uppdateringar av stadgan 
 b.  Proposition 2 – Förändring av andra vice ordförandes arvode 
 c.  Proposition 3 – Stadgeändring gällande kandidatprocessen

12. Val av ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

13. Val av vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

14. Val av andra vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

15. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

16. Val av revisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 
 a.   Val av lekmannarevisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år  
 b.   Val av auktoriserad revisor för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

17. Kongressens avslutande

Förslag på beslut
Kongressen föreslås besluta  

att fastställa dagordningen enligt handlingarna
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§6 Förslag till arbetsordning
Närvaro- och yttranderätt  
• Styrelsen   
• Valberedningen   
• Lekmannarevisorer   
• Auktoriserad revisor   
• Ett ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per 180630 
 vars medlemskap godkändes av styrelsen per 180804, samt en ersättare  
• Två ombud per elevkår som godkändes som medlemmar per 181103  
• Nominerade kandidater, endast yttranderätt i valärenden   
• Mötespresidiet   
• Särskilt inbjudna gäster   
• Generalsekreteraren   
• Övriga medarbetare (OBS! Endast närvarorätt)  

Hur man gör sin röst hörd i plenum   

Alla som enligt denna arbetsordning har yttranderätt kan begära ordet, och därmed hamna på talar-
listan, genom att sträcka upp sitt talarkort. Kortet skall hållas uppsträckt till dess att mötespresidiet 
har nickat eller på annat sätt signalerat till dig, eller du ser ditt talarnummer på projektorduken. 
All debatt sker från talarstolen.  

Talartidsbegränsning  
Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är debatten 
öppen för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt har förtur framför 
den som har talat tidigare.  

Det finns olika tidsbegränsningar för olika typer av inlägg: 
•  Föredragande av motion/proposition 5 min 
•  Förstagångstalare 3 min  
•  Andragångstalare 2 min 
•  Pläderingar vid personval 2 min  

Rösträtt 
Elevkårer som var medlemmar innan 180630 vars medlemskap godkändes av styrelsen 180804 har 
rösträtt på kongressen. Alla elevkårer som har rösträtt har ett röstkort som används vid behov.  

Förslagsrätt 

Dessa har förslagsrätt på kongressen: 
•  Ombuden för medlemmarna (detta gäller alla medlemmar - oaktat när medlemskapet slöts)   
•  Styrelsen  
•  Valberedningen  
•  Revisorerna  
•  Mötespresidiet (OBS! Endast i ordningsfrågor) 
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Hur man inkommer med ett förslag  

Alla förslag lämnas till mötespresidiet under pågående förhandling. För att ett förslag ska 
behandlas måste det inkomma innan det att mötet börjar diskutera frågan, mötespresidiet 
uppmärksammar när yrkandestoppet sätts. Det finns inget yrkandestopp för ordningsfrågor. 

Ordningsfråga  
En ordningsfråga är en fråga som rör mötets form, exempelvis går det att yrka på en paus 
av mötet. En ordningsfråga bryter talarordningen och begärs genom att ett skriftligt yrkande 
lämnas in till mötespresidiet.  

Hur omröstningen går till  
• Utgångspunkten är att all omröstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rop. 
 Mötespresidiet väljer vilket förslag som får flest röster.  
• Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det innebär att ombud  
 sträcker upp sina röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster.  
• Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstning genom rösträkning. Det innebär 
 att ombuden räcker upp sina röstkort i luften, och rösträknarna räknar antalet röster.  
• Om 1/6 av ombuden begär det så genomförs en protokollomröstning. Det innebär att varje enskild   
 röst nedtecknas i protokollet.  

Styrelsens förslag är alltid huvudförslag i samtliga omröstningar.

Hur valen går till 
Endast nominerade kandidater kan väljas av kongressen. Alla val sker genom acklamation såvida det 
inte finns fler kandidater än platser som skall tillsättas, då används sluten omröstning. Det innebär 
att ombuden lämnar in sin röst men att röster inte går att härleda till de enskilda ombuden. 

Reservation  
En reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som kongressen har fattat 
och att man därmed för detta meddelande till protokollet. En reservation ska lämnas in skriftligt till 
mötespresidiet innan kongressen är slut, och läses upp under pågående förhandling. En reservation 
noteras i protokollet.  

Replik  
Om någon som innehar yttranderätt anser sig felaktigt citerad eller vara utsatt för ett personligt 
påhopp kan replik begäras. Replik beviljas av mötesordförande och bryter talarlistan.  

Sakupplysning  
Om någon med yttranderätt vill ha mer information om ärendet som diskuteras kan denne begära 
sakupplysning. Sakupplysning begärs skriftligen till mötespresidiet och bryter talarlistan. Även 
person som själv tycker den har information som bidrar till minskat missförstånd i talarstolen kan 
begära sakupplysning. Det görs skriftligen till mötespresidiet som sedan beviljar eller avslår 
förfrågan om att få lämna sakupplysning.  
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Streck i debatten 
Om debatten önskas avslutas, exempelvis på grund av att inga nya argument framkommer, kan någon 
begära streck i debatten. Det ska inlämnas skriftligen till mötespresidiet. Kongressen kommer då att 
rösta om debatten ska fortsätta eller inte. Om kongressen beslutar att sätta streck i debatten får alla 
som vill en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. Därefter lottas talarlistan av mötespresidiet och 
debatten fortsätter fram till dess att sista talaren har talat. Detta följs sedan av att kongressen går till 
beslut i frågan.  

Förslag till beslut 
Kongressen föreslås besluta   

att fastställa arbetsordningen i enlighet med handlingarna.   
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Föregående år
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 Verksamhetsberättelse 2017/2018 
Styrelsen    
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva personer som kommer från 
olika elevkårer runt om i landet. 

Ordförande:   
Lina Hultqvist, 24 år från Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås  

Vice ordförande:   
Erik Kochbati, 21 år från Hulebäcks Elevkår, Mölnlycke  

Andra vice ordförande:   
Max Holm, 21 år från Elevkåren Katedral, Uppsala   

Ledamöter: 
• Amalia Berglöf, 21 år från Globala Gymnasiets Elevkår, Stockholm   
• Ebba Kock, 22 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm  
• Jacob Clarin, 19 år från Väggaskolans elevkår, Karlshamn   
• Jakob Sundell, 22 år från Folkungaskolans Elevkår, Linköping   
• Lina Buhre, 20 år från Novas Elevkår, Simrishamn  
• Lucas Kampe, 20 år från Hulebäcks Elevkår, Mölnlycke  
• Max Otterman, 19 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm  
• Urte Bileviciute, 20 år från Rosendals Elevkår, Uppsala 

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under verksamhetsåret. 

Genomförda styrelsemöte  
9–10 december 2017 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten  
11 ledamöter, generalsekreteraren och en lekmannarevisor närvarade.  

3–4 februari 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 
11 ledamöter, generalsekreteraren och valberedningens ordförande närvarade.  

12–13 maj 2018 på konferens i Göteborg 
9 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande och två ledamöter 
från valberedningen närvarade.  

10 juni 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten  
11 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande och två ledamöter 
från valberedningen närvarade.  

4–5 augusti 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 
7 ledamöter, generalsekreteraren och valberedningens ordförande närvarade.  

7 oktober 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten  
7 ledamöter och generalsekreteraren närvarade.  



9.

Planerade styrelsemöten  
3–4 november 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 

8–9 december 2018 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten

Kvartalsrapporter  
Vid varje utgånget kvartal får styrelsen en rapport från generalsekreteraren. Den kallas kvartals-
rapport och innehåller information om de viktiga händelser som skett i organisationen under föregående 
kvartal. Det finns information om hur ekonomin går, hur verksamheten fortlöper och exempel lyfts på 
elevkårers verksamhet under kvartalet. När styrelsen har fastställt kvartalsrapporten tillgängliggörs 
den för medlemmar och andra intresserade på vår hemsida. Detta sker drygt en månad efter varje 
kvartal, alltså i början av maj, augusti, november och februari.  

Strategi 2020  
2014 beslutade styrelsen om en strategi som skulle implementeras och arbetas med fram till och 
med år 2020. Strategin tar sikte mot att nå målet om en starkare elevrörelse som ansluter 130 000 
gymnasieelever i 350 elevkårer. 

Under verksamhetsåret har organisationen arbetat med strategin som nu gått in på sitt fjärde år. 
Nya handlingsplaner har tagits fram med särskilt fokus på medlemsnära verksamhet såsom att stärka 
kvaliteten på utbildningar som riktas mot medlemsorganisationerna. Analyserna av ett digitalt verktyg 
har fortsatt tillsammans med en grupp elevkårer, och styrelsen har beslutat att utveckla verktyget 
för att lanseras under nästkommande verksamhetsår. Nya handlingsplaner gällande försäljning har 
tagits fram, de har inte arbetats med i den takt som var tänkt utan kommer att fortsätta vara aktuella 
under 2018. Organisationens arbete med icke-offentliga bidrag intensifierades under året vilket gjort 
att bidrag från Gustav V:s minnesfond inkommit, därtill har vi drivit projektet Skolval 2018–2019 med 
medel tilldelade från MUCF. Löpande arbete med medlemssystemet eBas, kompetensutveckling för 
medarbetare och tydliggöra elevkårsåret har fortsatt under året. Att öka kännedom om elevkår och 
dess betydelse har framförallt gjorts genom att lansera en ny hemsida samt att arbeta strategiskt 
med bland annat att öka antalet följare på twitter och facebook. 

Media 
Sveriges Elevkårer arbetar aktivt för att stärka elevkårernas och organisationens egna varumärke. Det 
gör vi bland annat genom att ta plats i media. Under 2018 års tre första kvartal har Sveriges Elevkårer 
stått bakom 13 publicerade debattartiklar och nämnts eller medverkat i 319 nyhetsartiklar på nätet. 
I relation till föregående verksamhetsår är det en ökning med 122 stycken. Ökningen beror troligtvis 
på att Sveriges Elevkårer står bakom projektet Skolval som anordnades över landet i samband med 
riksdagsvalet i september 2018 och lyftes i lokal media. Ordet ”elevkår” har under samma period 
omnämnts 548 gånger i medier på nätet, vilket är något lägre än under föregående verksamhetsår. I 
sociala medier har ”elevkår” omnämnts 4973 gånger under 2018 års tre första kvartal. Jämfört med 
samma period under föregående verksamhetsår är det en minskning med 14%. Det beror framförallt 
på minskad aktivitet på Facebook och Twitter, medan aktiviteten på Instagram har ökat.

Nationellt påverkansarbete  
Utifrån Sveriges Elevkårers syftesparagraf har organisationen i uppgift att företräda elevkårernas 
ekonomiska och politiska intressen gentemot makthavare. Dessutom ska Sveriges Elevkårer verka för 
fri och självständig organisering av Sveriges elever. Arbetet utgår från det förutsättningsprogram som 
elevkårerna beslutade om på Kongress14, samt den förutsättningsfråga som elevkårerna beslutade 
om på Årsmöte17.  
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Under verksamhetsåret 2017/2018 har Sveriges Elevkårer fokuserat på att arbeta med kraven i förut-
sättningsprogrammet på ett systematiskt sätt. Förutsättningsprogrammet pekar ut faktorer som är 
viktiga för att elevkårer ska kunna finnas på varje gymnasieskola i Sverige och skapa en mer givande 
skoltid.   

Utöver ovanstående har Sveriges Elevkårer också varit aktiva i debatten om den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön i skolan, och problemen med elevers ökade psykiska ohälsa. Det är en fortsättning på det 
arbete som bedrevs under förra verksamhetsåret.  

I arbetet med att stärka förutsättningarna för landets elevkårer har vi träffat flera viktiga utbildningspolit- 
iska aktörer. Nedan finns ett urval av de aktörer som vi har haft möten med under verksamhetsåret: 

• Utbildningsdepartementet 
• Ledamöter i riksdagens utbildningsutskott 
• Ledamöter i riksdagens kulturutskott   
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor   
• Skolverket  
• Skolinspektionen   
• Specialpedagogiska skolmyndigheten   
• Sveriges kommuner och landsting  
• Lärarförbundet  
• Lärarnas Riksförbund  
• Sveriges skolledarförbund  
• Friskolornas Riksförbund  
• Partipolitiska ungdomsförbund  
• Många kommunpolitiker  
• Stort antal skolhuvudmän och rektorer  

En del av Sveriges Elevkårers påverkansarbete bedrivs på plats under Almedalsveckan. Det är en 
arena där många aktörer som är relevanta för oss befinner sig, och det finns goda möjligheter för oss att 
lyfta vikten med elevers fria och självständiga organisering i panelsamtal och möten. I år arrangerade vi 
kampanjen #slutbetygföralla som uppmärksammade att var fjärde elev som påbörjar ett nationellt gym-
nasieprogram lämnar skolan utan gymnasieexamen. Nivåerna har varit lika höga sedan 90-talet, och 
som en del av kampanjen höll vi utfrågningar av riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner 
och två ministrar med ansvar för utbildning om deras lösningar på problemet.  

Utöver detta har vi under året deltagit i flertalet referensgruppsmöten till statliga utredningar om 
skolan samt svarat på remisser.  

Projekt 
Skolval är Sveriges största demokratiprojekt och drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och 
Europeiska Ungdomsparlamentet med projektbidrag från MUCF. Skolval ger elever på skolan möjlig-
het att ta ställning genom att rösta på ett parti under en valperiod som är i samband med det riktiga 
riksdagsvalet. Sveriges Elevkårer ansvarar för den operativa delen av projektet, som dels är ett val till 
riksdagen som redan är klart och sedan EU-valet i juni 2019.   

Efter #metoo är ett samarbetsprojekt som drivs av Sveriges Elevkårer men ägs tillsammans med 
Sveriges Elevråd, Lärarförbundet Skolledarna, Skolledarförbundet och Sveriges elevråd – SVEA. 
Skolverket står för finansieringen. Syftet är en skola som är fri från sexuella trakasserier och kränk-
ningar och projektet arbetar främst med förebyggande åtgärder och utbildning. Projektet avslutas 
under andra kvartalet 2019. 
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Uppföljning av årsmötesbeslut  
Under Årsmöte17 fattade medlemmarna ett antal beslut som styrelsen skulle implementera. Besluten 
hade sin grund i tre propositioner och tre motioner. Vissa av besluten innebar stadgeförändringar och 
stadgan uppdaterades inom en månad från årsmötets avslutande.  

Förändring av styrelsen och valberedningens sammansättning 
Styrelsen föreslog att ändra sammansättningen i styrelsen genom att istället för att ha elva ledamöter 
och en suppleant till elva ledamöter. För valberedningens sammansättning bestod förändringen av att 
de två suppleantposterna blev ordinarie ledamöter. Årsmötet valde att bifalla förslaget och stadgan 
uppdaterades inom en månad från beslutet.  

Medlemsförmånen ombudsperson 
Styrelsen föreslog i en proposition att byta namn på en medlemsförmån från ombudsperson till tvist-
lösning. Anledningen till det var att många medlemmar inte visste vad medlemsförmånen var, och då 
är det svårt att begära hjälp även om behov finns. Sedan beslutet har vi uppdaterat våra styrdokument, 
utbildningar och förtydligat hur en elevkår kan begära tvistlösningshjälp från Sveriges Elevkårer. 
Kännedomen om medlemsförmånerna mäts under början av året, alltså finns det än inga siffror på 
vilket resultat som arbetet under 2018 har gett.  

Förutsättningsfråga för Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 2018/2019 
Styrelsen föreslog till Årsmöte17 att medlemmarna skulle lyfta ut två uppmaningar ur förutsättnings-
programmet vars genomförande skulle fokuseras på fram tills Årsmöte19. En av uppmaningarna var 
på nationell nivå, och den andra var en lokal uppmaning. Medlemmarna valde att bifalla propositionen 
och beslutade att den nationella frågan skulle vara att det i skollagen eller motsvarande ska reglera 
att elever har rätt att självständigt organisera sig i elevkårer, samt att den lokala frågan skulle vara att 
Sveriges skolhuvudmän i lokala styrdokument ska reglera att elever har föreningsfrihet och att 
kränkningar av den inte tolereras.  

Förutsättningsfrågan sträcker sig till Årsmöte19, och kommer redovisas i sin helhet då. Under året har 
material tagits fram för att hjälpa elevkårer att driva den lokala förutsättningsfrågan. Materialet finns 
på hemsidan, och går igenom vikten av föreningsfrihet och har konkreta punkter som elevkårer kan 
planera sin lobbying utifrån.  

Nationellt har Sveriges Elevkårer fortsatt att lyfta frågan under möten med riksdagspartiernas 
utbildningspolitiska talespersoner och lyft problematiken som ibland uppkommer när skollagen 
inte benämner elevkår som ett exempel på elevers organisering.  

Motion för politisk synlighet 
Årsmöte17 beslutade efter en motion att uppdra styrelsen att se över externpolitiken för att kunna 
öka genomslagskraften i organisationens frågor, samt att opinionsbilda i nya forum.  

Under året har Sveriges Elevkårer varit fortsatt aktiva med att företräda elevrörelsens ståndpunkter 
gentemot nationella, regionala och lokala makthavare. Det arbetet bedrivs genom att träffa relevanta 
aktörer, skriva debattartiklar, svara på frågor från media och andra intressenter, och att ha en aktiv 
närvaro i sociala medier. Hur det arbetet har gått går att se under rubrikerna Media och Nationellt 
påverkansarbete.  

Gällande motionens intention om att Sveriges Elevkårer ska vara aktiv i nya forum har det till viss del 
skett genom deltagande i seminarium under Järvaveckan för första gången. Organisationen finns 
representerad i majoriteten av relevanta forum gällande skolpolitik och civilsamhällesfrågor. I relation 
till de personalresurser som funnits för att bibehålla nuvarande nivå har utvecklingen inte varit stor, 
men viss förbättring har skett. 



12.

Vegetarisk kost på nationella arrangemang 
Årsmöte17 beslutade efter en motion att på Sveriges Elevkårers nationella mötesplatser ska maten 
serveras utifrån en lakto-ovo-vegetarisk utgångspunkt. Det betyder att varje deltagare som anmäler 
sig till Upptakt, årsmöte eller kongress meddelar sina kostpreferenser och allergier, om inget annat 
meddelas av deltagaren serveras lakto-ovo-vegetarisk mat.  

Sedan beslutet har det till nationella mötesplatser informerats om hur man väljer kostpreferenser, 
samt att lakto-ovo-vegetarisk mat serveras om inget val meddelas. Detta gjordes första gången 
under Upptakt18. 

Avskaffande av Hybris i nuvarande form 
Hybris är ett utbytesprogram för elevkårer som befinner sig i nivå 5 i servicemodellen. Programmet 
har bedrivits i olika former och namn sedan 2015, och varje år finns det plats för åtta elevkårer att delta 
som väljs ut efter deras ansökan till programmet. Elevkårerna paras ihop med en extern part som 
hjälper dem att utveckla sin organisation eller att planera ett event.  

Årsmöte17 gav styrelsen i uppdrag att se över Hybris med fokus på tidsåtgången som krävs av 
deltagarna, hur urvalet av de externa parterna sker samt att utbytet mellan elevkårerna som deltar i 
programmet ska öka.  

Styrelsen beslutade att inte genomföra Hybris under 2018 och istället låta en analys av programmets 
brister och framtida utformning ta tid genom bland annat intervjuer med före detta deltagande elev-
kårer samt extern hjälp. Detta med syfte att höja kvaliteten så att Hybris bättre möter behoven för 
elevkårer i nivå 5. Programmet erbjuds återigen nästa år. 

Medarbetare 

Sveriges Elevkårer har, när denna verksamhetsberättelse skrivs, totalt 39 personer som jobbar för 
organisationen. De har under året funnits utspridda i 10 städer runt om i landet, från Umeå i norr till 
Malmö i söder. Våra kontor finns i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar, 
Malmö, Örebro och Hässleholm. Förändringar som har skett är att vi har ett nytt kontor i Uppsala.  

Under verksamhetsåret har följande personer arbetat för organisationen:

Medarbetare som jobbar nu 
Adam Agerbrink, Verksamhetsutvecklare 
Amanda Forsell, Verksamhetsutvecklare 
Benjamin Jobs, Verksamhetsutvecklare 
Chatchada Wangkam, Verksamhetsutvecklare 
Daniel Högberg, IT-support 
Ebba Blomdahl, Verksamhetsutvecklare 
Elina Karlén Andersson, Regionchef 
Ellen Duberg, Verksamhetsutvecklare 
Elsa Göthlin, Verksamhetsutvecklare 
Elsa Halling, Verksamhetsutvecklare 
Emelie Stark, Verksamhetsutvecklare 
Erika Wideqvist, Personalchef 
Fanny Axéll, Verksamhetsutvecklare 
Helena Olsson, Medarbetare Skolval  
Hugo Hassler, Verksamhetsutvecklare 
Ida Arnstedt, Kontorsansvarig 
Jenny Eriksson, Verksamhetsutvecklare 
Jill Vennelin, Projektledare Skolval 
Johan Sunbring, Ekonomichef 
Johanna Andersson, Försäljningschef 

Josefin Liv, Projektledare Arrangemang 
Julia Bou-Hamdan Tillman, Verksamhetsutvecklare 
Julia Söderberg, Informatör Skolval  
Karin Levin, Generalsekreterare 
Karin Danelius, Regionchef 
Laura Larsson-Kapp, Verksamhetsutvecklare 
Maja Apelmo, Kreatör 
Mathilda Jönsson, Verksamhetsutvecklare 
Oliver Björklund, Operativ chef 
Olivia Neib, Verksamhetsutvecklare 
Philip Barnard, Verksamhetsutvecklare 
Salomea Gosenius, Verksamhetsutvecklare 
Sanna Rudolfsen, Verksamhetsutvecklare 
Sigrid Petersson, Kommunikationschef  
Therese Sysimetsä, Projektledare  
Tilde Hammarström, Verksamhetsutvecklare 
Viktor Rasch, Projektchef  
Viktor Klasson, Verksamhetsutvecklare 
Zara Frick, Verksamhetsutvecklare
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Medarbetare som är tjänstlediga  
Agnes Skyman, Verksamhetsutvecklare 
Isabell Zaza, Projektledare arrangemang 
Henrik Almén, Verksamhetsutvecklare 
Salina Debessay Debessay, Regionchef 

Medarbetare som har slutat  
Alma Carlsson, Verksamhetsutvecklare 
David Linge, Verksamhetsutvecklare 
Elina Stigengård, Regionchef Syd 
Ellen Pääjärvi, Verksamhetsutvecklare 
Emil Samuelsson, Regionchef Nord 

Jasemin Oktav, Regionchef Öst 
John Unosson, Verksamhetsutvecklare 
Kristine Arnhällen, Ekonomichef 
Nike Lublin, Kontorsansvarig 
Rebecca Frederiksen Ronnstam, 
Verksamhetsutvecklare 
Timbe Liveröd, Verksamhetsutvecklare 
Viktor Björn, Projektledare försäljning  
Malin Sundelin, Medarbetare skolval 
Louise Forsberg, Medarbetare skolval 
Emanuel Rezvani, Medarbetare skolval

Medlemmar  
Vi började 2018 med 342 medlemsorganisationer som ansökt om medlemskap för året. De organiserade 
107 358 elever, utspridda i alla Sveriges 21 län. Under verksamhetsåret har 18 elevkårer ansökt om 
nytt medlemskap och tre elevkårer har avslutat sitt medlemskap, vid skrivandet av verksamhetsberätt- 
elsen. För elevkårer som har avslutat sitt medlemskap är anledningen att skolan har lagts ner eller att 
elevkåren har valt att inte fortsätta sin verksamhet. En lista på alla medlemmar finns som bilaga.  

Medlemsförmåner  
På Kongress12 fattade medlemmarna beslut om fyra medlemsförmåner och på Kongress14 
tillkom en. Under Årsmöte17 beslutade medlemmarna att byta namn på medlemsförmånen ombuds-
person till tvistlösning. Här nedan följer en redogörelse för hur medlemsorganisationerna fått ta 
del av dem. 

Support  
Varje medlemsorganisation i Sveriges Elevkårer har rätt till support från oss. Styrelsen har beslutat 
att alla elevkårer ska minst en gång per kvartal ha erbjudits support från våra anställda verksamhets-
utvecklare. Supporten kan innebära fysiska möten såväl som hjälp och stöttning via mejl, telefon och 
sociala medier. Verksamhetsutvecklaren ger stöd och support i det som elevkåren har behov av. Viss 
stöttning är specifik, annan är mer allmän. Allmän support kan vara kring hur ett årsmöte hålls eller 
hur planeringen bör läggas upp för ett specifikt projekt. 

Utbildning  
En av medlemsförmånerna i Sveriges Elevkårer är utbildning. Vid utbildningarna samlas olika elevkårer 
för att få kunskap, verktyg och inspiration. Syftet är att de sedan ska använda sig av det dem lärt sig i 
sin fortsatta verksamhet. Utbildningarna som erbjuds är dels riktade till elevkårsföreträdare genom 
en styrelseutbildning, dels till andra aktiva medlemmar i elevkårerna genom regionala utbildningar. 
Exempel på regionala utbildningar är kommunikation och varumärke, välkomstaktiviteter och med-
lemsvärvning, samt ekonomi och administration. Under året har det i varje kvartal arrangerats en 
utbildningsdag i varje region vilket har fått goda utvärderingsresultat.  

Vi har under hösten arrangerat Inspiration, en regional heldagsutbildning som genomförs varje år runt 
om i landet. Syftet är att elevkårerna ska få en mötesplats att utbyta erfarenheter och lära sig mer och 
utvecklas av olika föreläsare.  

Sveriges Elevkårer arrangerar även en helgutbildning som heter Upptakt och är en nationell mötes-
plats för elevkårerna. Upptakt ägde rum på Jönköping University under våren 2018. Det närvarade 300 
personer från 101 elevkårer. Under helgen hölls föreläsningar och seminarier där deltagarna fick lära 
sig om hur elevkårer kan arbeta med bildning, service, event och lobbying. Bland de inbjudna gästerna 
fanns ministrarna Alice Bah Kunke och Anna Ekström, moderaternas utbildningspolitiska talesperson 
Erik Bengtzboe och alumnen Marc Harris.  
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Till sist har 43 elevkårsaktiva med ledande positioner i sina organisationer påbörjat vår nya ledarskaps- 
utbildning Level Up. Syftet är att med workshops och föreläsningar från personer med lång erfarenhet 
inom olika områden ge personer som har ledande positioner inom sina elevkårer en kvalitativ ledar-
skapsutbildning som hjälper dem att utveckla sin elevkår.  

Material  
Sveriges Elevkårer erbjuder även material till sina medlemmar med syftet att bygga en kunskapsgrund 
hos elevkårerna. Det erbjuds något för alla, oavsett om elevkåren är ute efter det mest grundläggande 
eller mer fördjupande material. Det grundläggande materialet finns att ladda ner på vår hemsida. Vi 
arbetar kontinuerligt för att utveckla och utöka detta material, och under det senaste året har mycket 
tid lagts ner på att uppdatera befintligt material. Det mer fördjupande materialet finns att köpa genom 
Elevrörelsens förlag där alla elevkårer får en rabatt, som har höjts under året. Där finns även en mer 
utförlig lista på tryckt material som vi erbjuder. Visst tryckt material delar vi även ut gratis till våra 
medlemmar. 

Ekonomiskt stöd  
För att elevkårer ska kunna bedriva meningsfull verksamhet för att skapa en mer givande skoltid behövs 
resurser. Varje medlemsorganisation kan kvalificera sig för att få ekonomiskt stöd från Sveriges 
Elevkårer genom att skicka in korrekta kontobevis. Summan på stödet som betalas ut bestäms utifrån 
parametrarna i servicemodellen, vilka beslutades om på Årsmöte13. Parametrarna är elevkårens 
anslutningsgrad samt vilken nivå av lokalfinansiering den har. Under verksamhetsåret har totalt 
1 645 667 kronor betalats ut i ekonomiskt stöd, summan på stödet har ökat under de senaste åren. 

Tvistlösning  
Elevkårerna erbjuds medlemsförmånen tvistlösning. Det innebär att medlemmarna kan använda 
Sveriges Elevkårer som företrädare i konflikt med tredje part, som exempelvis skolan eller ett företag. 
Förmånen instiftades på Kongress14, men då under namnet ombudsperson. Årsmöte17 beslutade att 
ändra namnet till tvistlösning, med bakgrund av att kännedomen om förmånen var låg. Styrelsen har 
under verksamhetsåret sett till att dokument uppdateras med korrekt namn på medlemsförmånen, samt 
att förenkla processen för hur medlemsförmånen begärs från en medlemsorganisation. Hittills under 
året har ingen medlem använt sig av medlemsförmånen, Sveriges Elevkårer har dock stöttat elevkårer 
i dialoger med utomstående parter inom ramen för vanlig support.

Elevrörelsens principer  
Under Kongress16 beslutade medlemmarna om att sju principer ska vara vägledande för Sveriges 
Elevkårer och elevkårerna i Sverige. Varje princip har en beskrivning under sig som förklarar och 
sätter ordet i en kontext. Principerna är vägledande och anger dels moraliska ramar, men de 
berättar också om organisatoriska grunder. Nedan redovisas kort hur Sveriges Elevkårer har 
arbetat med principerna under året. 

Demokrati  
”Elevrörelsen bygger på demokratiska grunder. Det är en förutsättning för att organiseringen ska 
kunna ske självständigt och ägas av medlemmarna. Öppna och tillgängliga årsmöten är därför rygg-
raden i såväl Sveriges Elevkårer som elevkårerna i Sverige. Det är på årsmötet medlemmarna fattar 
beslut om sin organisations framtid och vilka som ska leda den. Medlemskapet är ett aktivt och
frivilligt val, för de som tror på vad organisationen gör.” 

I demokratins tecken utformas organisationens verksamhet utifrån de av medlemmarna beslutade 
styrdokumenten. Eftersom omsättningen aktiva medlemmar, förtroendevalda och medarbetare är hög 
är kontinuitet svårt, men styrdokumenten finns kvar för att leda vägen. Styrelsen arbetar med att verk-
samheten ska leda oss mot visionen, falla inom ramen för vårt syfte samt vägledas av våra principer.  
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Jämlikhet 
”I elevrörelsen ses olikheter som en styrka. En förutsättning för det synsättet är att alla medlemmar, 
såväl elevkårer som individer, behandlas lika och med respekt. Elevkåren behandlar individer med 
olika bakgrunder, olika egenskaper eller med olika preferenser på samma sätt. Sveriges Elevkårer 
behandlar elevkårer från olika delar av landet, som verkar på olika skolor eller som arrangerar olika 
typer av aktiviteter på samma sätt. Jämlikheten är en förutsättning för att alla som är, och vill bli, 
engagerade ska känna sig som en del av elevrörelsen.” 

Elevrörelsen blir starkare för varje person som blir en del av den, oavsett bakgrund eller förutsättningar. 
Varje elevkår är viktig, för varje elevkår bidrar till en mer givande skoltid. Under året har styrelsen 
säkerställt att elevkårer med olika förutsättningar har fått jämlika möjligheter att utvecklas. Som 
en del av det erbjuds reseersättning till nationella arrangemang för att alla Sveriges Elevkårers 
medlemmar ska kunna delta. Under året har Sveriges Elevkårers nya ledarskapsprogram Level Up 
lanserats, där en viktig aspekt i framtagandet har varit att minska kostnaderna för deltagarna och inga 
oförutsedda kostnader ska uppstå, detta för att möjliggöra för så många elevkårer som möjligt att ta 
del av programmet.   

Medlemsfokus  
”Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga andra. Att som med-
lem få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är centralt i elevrörelsen. Det är medlems-
viljan som uttryckts på årsmöte som styr verksamheten. Därför är det viktigt att få många medlemmar 
dit, men också att företrädarna är lyhörda i den kontinuerliga kontakten med medlemmarna. Det är 
genom den dialogen som den bästa verksamheten kan uppnås. En verksamhet som är bred och 
balanserad för att tillfredsställa alla medlemmars intressen.” 

Sveriges Elevkårer finns till för sina medlemmar, och det är ett förtroende som styrelsen arbetar aktivt 
med att förvalta. Under året har styrelsen implementerat medlemsbeslut fattade på Årsmöte17, och 
varje styrelsebeslut föregås av en diskussion om vad det är som mest gynnar elevkårerna.  

För att säkerställa vad medlemmarna får ta del av, samt deras upplevelse av medlemserbjudandet 
genomförs enkäter på årsbasis bland elevkårerna. Styrelsen har under året träffat många medlemsorg- 
anisationer runt om i landet; från Umeå till Halmstad och från Botkyrka till Avesta. Statistik och 
samtal med elevkårer säkerställer att styrelsens beslut fattas med medlemmarnas bästa för ögonen.  

Varje år genomförs en medlemsenkät för att organisationen ska veta hur elevkårerna uppfattar evene-
mangen, utbildningarna och organisationen i stort. Inför utveckling av verksamheten, eller satsningar 
på nya verktyg bjuds elevkårer in till workshops för att kartlägga behoven. Det är relativt nytt för 2018 
och har skett i flera processer, detta för att få en så rättvisande bild som möjligt av medlemmarnas 
behov.  

Långsiktighet 
”Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges Elevkårer som elev-
kårerna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla det som våra företrädare byggt upp, 
men också lägga grunden för kommande generationers engagemang. Den höga genomströmningen av 
unga medlemmar, förtroendevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kompe-
tenser lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på lång sikt.” 

För att säkerställa att elevrörelsen fortsätter att växa sig starkare behöver organisationen tänka på 
framtiden. I år har styrelsen satt över 224 960 kr till sparfonden, vilket på lång sikt skapar en marginal 
för sämre tider. Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt med att träffa skolhuvudmän som en del 
i arbetet med förutsättningsprogrammet. Uppfylls de uppmaningar som medlemmarna beslutat om 
stärks elevkårernas möjligheter att bli framgångsrika. Under året har styrelsen initierat ett arbete 
med att ta fram en ny strategi efter det att Strategi2020 är avklarad.  
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Sammanhållning  
”Elevrörelsen enas i ett engagemang för att ge alla gymnasieelever en mer givande skoltid. Vad det 
betyder kan vara olika för alla som är engagerade, det viktiga är att elevrörelsen arbetar för att alla 
intressen ska bli tillgodosedda. I elevrörelsen samlas många olika typer av individer, med olika bak-
grunder, men som drivs av samma känsla av glädje att göra nytta för andra och sig själva. Här byggs 
broar som kanske annars inte hade byggts, men också viljan att återvända till elevrörelsen, oavsett 
när eller hur det är.” 

Vi värnar starkt om den gemenskapen som Sveriges Elevkårer bidrar till. Detta sker framförallt de 
gånger många medlemmar samlas på våra utbildningar eller nationella mötesplatser. Inför varje 
arrangemang arbetar vi ständigt för att sänka trösklarna för deltagande för att kunna få fler elevkårer 
att samlas och stärka sammanhållningen inom elevrörelsen. Under året har utbildningarna arrange-
rats som utbildningsdagar, vilket bidrar till sammanhållningen då elevkårer får träffa varandra oftare.  

Öppenhet  
”Elevrörelsen är öppen gentemot sina medlemmar. Som medlem är det viktigt att kunna ta del av 
fattade beslut och den information som rör dem. Öppenhet betyder att ingen information är gömd, men 
inte att all information finns tillgänglig för alla. Elevrörelsens företrädare måste därför kunna redovisa 
för fattade beslut och vara tillgängliga för frågor från medlemmar. Öppenheten gäller även för Sveriges 
Elevkårers och elevkårernas verksamhet inom vilken alla medlemmar ska känna sig välkomna.” 

Det finns flertalet saker som styrelsen arbetar med kopplat till principen om öppenhet. Dels publicerar 
vi protokollsammanfattningar för alla att ta del av, och medlemmar som vill får också tillgång till 
beslutsprotokoll. Styrelsen är alltid nåbar för att svara på frågor om beslut och om verksamheten. 
Därtill publiceras det fyra gånger per år en kvartalsrapport som presenterar resultat för ekonomin och 
beskriver verksamheten. I kvartalsrapporter och på sociala medier inkluderar vi bilder från elevkårer 
för att alla i rörelsen ska veta vad som sker runt om bland medlemmarna.  

Tillgänglighet 
”En god relation mellan medlemmar och förtroendevalda är central för att rekrytera aktiva, väcka 
engagemang och stärka elevrörelsen. Enkla kontaktvägar mellan såväl Sveriges Elevkårer och 
elevkårerna i Sverige, som mellan elevkårerna och deras medlemmar är vitalt för att varje medlem 
ska kunna ges det stöd som deras specifika förutsättningar kräver. Företrädandet av medlemmarnas 
intressen kräver lyhördhet och att det är tydligt hur åsikter framförs samt hur ens rättigheter och 
skyldigheter utövas.” 

När flera elevkårer samlas på våra arrangemang såsom Inspiration försöker styrelsen vara närvarande, 
och självklart deltar vi på Upptakt. I år har styrelsen rest runt i landet för att träffa skolhuvudmän och 
då kontaktas lokala elevkårer för att boka in en träff. När elevkårer bjuder in styrelsen till arrange-
mang eller besök försöker vi alltid att tacka ja. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa en kontakt 
mellan medlemmarna och styrelsen, att åsikter ska kunna förmedlas på ett smidigt och tryggt sätt 
och att öka styrelsens tillgänglighet gentemot medlemmarna. 

Vi arbetar med att sänka trösklarna till att delta på olika mötesplatser, och vill att alla elevkårer ska träffa 
andra elevkårer under året. För att underlätta deltagande erbjuds resebidrag och för vårt nya ledar-
skapsprogram Level Up har vi sänkt deltagarkostnader och inkluderat resor i avgiften vilket gör att det 
är samma pris oavsett var i landet man bor.  

Förslag till beslut  
Kongressen föreslås besluta

att  lägga verksamhetsberättelsen för 2017–2018 till handlingarna
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Medlemmar
4ans Elevkår
af Chapmans elevkår
Agnebergs Elevkår
A-kåren
ALE
Allékåren
Almas Elevkår
Alströmers Elevkår
AMB Elevkår 
Anderstorpsgymnasiets Elevkår
Angereds Elevkår
Ansgargymnasiets Elevkår
Apelryds Elevkår
Arlandas Elevkår
Baldergymnasiets Elevkår
Bergagymnasiets Elevkår
Bernadottes Elevkår 
Berzans Elevkår
Björkö Elevkår
Blackebergs Elevkår
Bobergs Elevkår
Borgis
Bräcke bygg & anläggning elevkår
Brandkåren
Bromans elevkår 
Bromma Gymnasiums Elevkår
Bruks Elevkår
Bryggeriets Gymnasiums Elevkår
C4:s Elevkår
Campus Manillas Elevkår
Carlforsskas Elevkår
Carlsunds Elevkår
Celsius Elevkår
CIS Elevkår 
Consensum Elevråd
Corporus Studentis
Culturas Elevkår
Cybergymnasiets elevkår
DAGYs Elevkår
DBGY Elevkår
DBGY Elevkår Borås
DBGY Elevråd 
DBGY Sthlm
Den Fria Elevkåren vid Malmö Borgarskola

Designgymnasiets Elevkår
Det riktiga NTI-rådet
DG Elevkår
DGK Elevkår
Donnergymnasiets Elevkår
Dragonskolans Elevkår
Drottning Blankas Elevkår
Drottning Blankas Elevkår Falun
ED’s Elevkår
Ehrensvärdskas Elevkår
Einar Hansens elevkår
Ekbacke Elevkår
Ekebys Elevkår
Elevkåren ABB industrigymnasium
Elevkåren af ProCivitas
Elevkåren Akademi Sinclair
Elevkåren De ProCivitas
Elevkåren Duveholmsgymnasiet och KTC
Elevkåren Katedral
Elevkåren Katedralskolan
Elevkåren Kristinegymnasiet
Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet
Elevkåren på De la Gardiegymnasiet
Elevkåren Rosendal
Elevkåren THG
Elevkåren vid Bladins
Elevkåren vid Campeon Frigymnasium
Elevkåren vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping
Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan
Elevkåren vid JENSEN Lund
Elevkåren vid JENSEN Malmö
Elevkåren vid Lars Kaggskolan
Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet
Elevkåren vid Österänggymnasiet
Elevkåren vid Östra Real
Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg
Elevkåren vid Rytmus Malmö
Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium
Elevkåren vid Växjö Katedralskola
Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm
Elevplenum vid Procivitas i Växjö
Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola
Elevrådet HALIB
Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet
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Elevrådet vid Valdemarsro Gymnasium
Elofkåren
Enskilda gymnasiets elevkår
Enskildakåren Nyköping
Europakåren
EVV
Facettens Elevkår
Falu Fri Elevkår
Figys Elevkår
Filbornaskolans Elevkår
Folkungaskolans Fria Elevkår
Forsmarks elevkår
Framtida elevkår
Franska Skolans Elevkår
Fredrika Bremers Elevkår
Fria Elevkåren
Fria Läroverkens Elevkår
Frysens Elevkår
Furulundsskolans Elevkår
Fyriskåren
Globala gymnasiets elevkår
Göteborgs Högre Samskolas Elevkår
Grankåren
Grennaskolans Elevkår
Grillska Västerås Elevkår
Grillskas Elevkår
Guldstadsgymnasiums elevkår
Gunillakåren
Gutegymnasiets Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
haganässkolans elevkår
Hagströmska Elevkår
Hagströmskas elevkår 
Hardkår Elevkår
Härnösands gymnasiums elevkår 
Hedbergskas elevkår
Hermods Elevkår
Hermods Elevkår - Göteborg
Hermods Elevkår Malmö
Hersby Gymnasiums Elevkår 
HGY Elevkår
HTS elevkår
Hulebäcks Elevkår
Hultsfreds Gymnasiums Elevkår

Hvilan utbildnings Elevkår
Hvitfeldtska Elevkår
IGUEK
IHGR Students’ Union
Ingrid Segerstedts Elevkår
Init Elevkår
ISH Student Union
ITG Elevkår
ITG Kristianstads Elevkår
ITG-Elevkår
IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår
IT-gymnasiets Elevkår Södertörn
Jacobsskolans Elevkår
Jällas Elevkår
Jensen Gymnasium Örebro Elevkår
Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår
Jensen Gymnasium Västerås Elevkår
Jensen Gymnasiums Elevkår
Jensen Helsingborgs Elevkår
Johannes Hedbergs elevkår
Kåres Kår
Karlbergs Elevkår
Karlfeldts elevkår
Karolinska Läroverkets Elevkår
Kärrtorps elevkår
Katedralskolans Elevkår
Katedralskolans Fristående Elevkår
Katrinelunds Elevkår
Kattegattkåren
Kavelbros elevkår
KGE
KGLE
KGNE
KGVE
Klara Södra Elevkår
Klarakåren
Klippans Elevkår
Konservkåren
Koppar Kåren
KPGs Elevkår
Kreativa Kåren
KSEK
KsKåren
Kullagymnasiets Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
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Kungsmad Elevkår
Kungstensgymnasiets Elevkår
Kunskapscentrum Marakryds Elevkår
Kunskapsgymnasiet elevkår
Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala
Kunskapskällans Elevråd
KVG Elevkår
Kvinnerstas Elevkår
Lagmans Elevkår
Lars-Erik Larsson-gymnasiets Elevkår
LBS Elevkår Göteborg
LBS Elevkår Halmstad
LBS Elevråd Kungsbacka 
LBS Kristianstads Elevkår
LBS Linköpings Elevkår
LBS Lund Elevkår
LBS Stockholm
LBS-HBG:s Elevkår
LEK
Liljaskolans Elevkår
Lindeskolans Elevkår
Linnés Elevkår
LM Engströms Elevkår
Lundsbergs Skolas Elevkår
Mågs elevkår
Malmö Idrottsgymnasiums Elevkår
Malmö Latins Elevkår
Malmö LC Elevkår
Marina Läroverkets Elevkår
Marks Elevkår
MEG elevkår 
MEG Stockholm Elevkår
MEG-kåren Falun
MHEK
Midgårds Elevkår
Mikael Elias Elevkår
Milner Elevkår
Munkkåren
Nacka gymnasiums elevkår
NEK
NFU Elevråd
NicKåren
Nils Ericsons Elevkår
Njudungs Elevkår
Nobels Elevkår

Nolaskolans Elevkår
Norra Reals Elevkår
Nösnäs Elevkår
NTI Drakarnas Elevkår
NTI Umeå Elevkår
NTI Vetenskapskåren
NTI-gymnasiet i Lund Elevråd
NTIs elevkår
Nystek
Olinsgymnasiets Elevkår
Olympias Elevkår
Oscarskåren
PAF Elevkår
Parkgymnasiets Elevkår
Parks Elevråd
Partille Gymnasiums elevkår
Pauliskolans Elevkår
Per Brahegymnasiets Elevkår
Platengymnasiets Elevkår
Plusgymnasiet Malmös Elevkår
Plusgymnasiet Skövdes Elevkår
Plusgymnasiet Uddevalla Elevkår
Plusgymnasiets Elevkår Kalmar
Pluskåren
Polhems elevkår
Polhemskåren
Polhemsskolans Elevkår
Praktiska elevkår
Praktiskas Elevkår
Procivitas Elevkår Södermalm
PS Elevråd
Psyket
PW Elevkår
RÄGYS Elevkår 
Realgymnasiet Uppsala elevkår
Realkåren
Rönnes elevkår
Rudbecks Elevkår
Rymds Elevkår
Rytmus Borlänge Elevkår
Rytmus Elevkår
Rytmus Elevkår Göteborg
S:t Petri Elevkår
SÄG:s Elevkår
Sandvikens Elevkår
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Schillerskas Elevkår
SEK
SEK
SG Broby Elevkår
Sigrid Rudebecks Elevkår
SIG’s Royal Family
SIR Elevkår
Sjödals Elevkår
Sjölins Elevkår Nacka
Sjölins Elevkår Södermalm
Skrapans Elevkår
SKS EK
Skvadersekten
SMV Tyska Skolan
Söderports elevkår
Södra K:s Elevkår
Södra Latins Elevkår
Solna Gymnasiums Elevkår
Sportgymnasiets Elevkår
SSHL Elevråd
Staffangymnasiets Elevkår
Stagneliusskolans elevkår
STEGs Elevkår
STEK
Stiernhööksgymnasiets elevkår
Stjernekåren
Strömbackaskolans elevkår
STUDENTUNION
Sundlers Elevkår
Sunds Elevkår
Täby Enskildas Elevorganisation
Tannbergskolans elevkår
TBS Gävle elevkår
TBS Helsingborg Elevkår
TBS Karlstad Elevkår
TBS Örebro Elevkår
TBS Uppsala elevkår
Teknikums elevkår
Teknis
Teknis Elevkår
TGE
TGE
The Core
The original Drottningkåren
The Student Union of IEGS

Theta
Thorén Business School Elevkår
Thorildsplans Elevkår
Tingvallas Elevkår
TIS Elevkår
TIS Elevkår Göteborg
Törnströmskas elevkår 
Tranemo Gymnasieskolas Elevkår
Tullinge Gymnasium Elevkår
Tycho Brahes Elevkår
UBC elevkår
UBGS elevkår
Uppsala Estetiska Elevkår
Vadstenagymnasiets Elevråd
Väggaskolans elevkår
Valhalls Elevkår
Värmdö Gymnasiums Elevkår
Västerhöjds Elevkår
Västermalms elevkår
Växjö Frias Elevkår
VG Elevkår
Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår
Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Vipans elevkår
Virginskas Elevkår
Viskastrands Elevkår
Volvogymnasiets Elevkår
Wargentins Elevkår 
Wendelakåren
Westerlundskas Elevkår
WG Elevkår
Yrkesgymnasiet Uppsalas Elevkår
Yrkesgymnasiets Elevkår
Ådalsskolans Elevkår
Åkes kår
Ållebergsgymnasiets Elevkår
Åva Elevkår
Älvstrandsgymnasiets Elevkår
ÖEG
Öknaskolans Elevkår
Önnestadsgymnasiets Elevråd
ÖPEK
Östrabo Elevkår
Östras elevkår
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Styrelsen för Sveriges Elevkårer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
Allmänt om verksamheten 
Sveriges Elevkårer är en branschorganisation för elevkårer på gymnasieskolor i Sverige. Organisationens 
syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. 
I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att: 
 

 Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt 
arbete. 

 Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom 
ramen för sin verksamhet. 

 Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte. 
 Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever. 
 Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga 

myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i 
stort. 

  
Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårerna är breda organisationer som 
jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som 
skapar trivsel och gemenskap på skolan. 
  
Sveriges Elevkårer arbetar för att underlätta elevernas organisering genom att stödja elevkårer och elevråd 
med tillgång till anställda, material och utbildningar liksom möjlighet att få ekonomiskt stöd och delta i 
projekt. 
  
Grunden till vår organisation lades 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. 
Organisationen arbetade då till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och 
försäljning av rabatterat skolmaterial. 
  
I organisationen arbetar idag 40 tjänstemän heltid med att underlätta och stötta elevkårernas arbete. Vi 
omsätter varje år över 20 miljoner kronor. 
  
Vision 
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår 
som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att 
skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. 
  
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Årsmöte 2017  
Under Sveriges Elevkårers Årsmöte 2017 beslutade medlemmarna att: 
 

 Ta bort suppleanter från styrelsen och att alla som är invalda i styrelsen blir ledamöter med 
samma rättigheter. Detsamma gäller valberedningen där funktionen suppleant tas bort.  

 Byta namn på medlemsförmånen Ombudsperson till Tvistlösning. 
 Välja föreningsfrihet som förutsättningsfråga för elevkårerna i Sveriges och Sveriges Elevkårer 

2018/2019. 
 Styrelsen ska verka för ökad politisk synlighet under 2018. 
 Lakto-ovo-vegetarisk mat ska serveras på organisationens nationella mötesplatser. 
 Utvärdera och se över programmet Hybris. 

  
Följande personval gjordes: 
Max Otterman, fyllnadsval ledamot styrelsen 
Oliver Åbrink, ordförande valberedningen 
Amanda Karlberg, Katja Holböll, Elenor Berggren och Julia Skånberg, ledamöter valberedningen. 
  
Personal 
Medelantalet anställda under 2017 var 42 st varav 35 % män och 65 % kvinnor. Sveriges Elevkårer har en 
genomsnittsålder på 23 år. En stor del av våra anställda börjar arbeta direkt efter sin gymnasieexamen och 
jobbar ett par år hos oss för att sedan söka sig vidare för ytterligare studier. 
  
Verksamhet i organisationens bolag 
Kårprofil AB som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Elevkårer har sedan ett par år tillbaka ökat sin 
verksamhet inom varumärket Elevera. Bolaget har sålt profilkläder och studentmössor till elever på 
gymnasiet byggt på en affärsmodell där en del av vinsten går tillbaka till kunden och till elevkåren. Under 
2017 tog styrelsen beslutet att avveckla verksamheten inom Elevera. Försäljningen gick inte som 
förväntat under senare delen av 2016 samt 2017 vilket gjorde att styrelsen bedömde att Elevera ska fasas 
ut med minsta möjliga negativa påverkan på kunder eller leverantörer. Utfasningen var klar under 
sommaren 2017 och vid samma tidpunkt avslutades anställningen för VD:n.  
  
Styrelsens/Förvaltarens arbete 
Styrelsen för Sveriges Elevkårer är det högst beslutande organet mellan årsmöte och kongress. Styrelsen 
fattar bland annat beslut om organisationens budget, mål och strategier. Under verksamhetsåret har 
styrelsen arbetat med att implementera handlingsplaner som ska utveckla Sveriges Elevkårer som 
organisation. Styrelsen har lobbat mot politiker för att förmå dem att uppdatera skollagens fjärde kapitel 
om inflytande och kvalitet. Dessutom har Sveriges Elevkårer drivit på för att regeringen ska öka 
bidragsnivåerna till ungdomsorganisationer och se över fördelningen av pengar.  
  
Under året har styrelsen varit aktiva i debatten om arbetsmiljö och bedrivit opinionsbildning för att både 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska förbättras i skolan. Styrelsen säkerställer att medlemmarna 
får den service de har rätt till via de medlemsbeslutade förmånerna: support, utbildning, material, 
ekonomiskt stöd samt ombudsperson. 
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Resultat och ställning 
Sveriges Elevkårer redovisar ett resultat på 1 235 440 kronor för kalenderåret 2017, vilket är en ökning 
jämfört med redovisat föregående år då resultatet blev 1 218 036 kronor. Ökningen av nettoresultatet 
under 2017 beror främst på ökade intäkter, i form av höjda bidrag från MUCF, landsting och regioner. 
Finansiella kostnader som påverkat resultatet negativt är nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar i det helägda dotterbolaget Sveriges Elevkårer Holding AB.  
  
Resultatet för organisationen blev högre än det budgeterade resultatet som styrelsen fastslog under 
december 2016. Främsta anledningarna till det är att organisationen budgeterat för lågt på de serviceavtal 
som vi har med kommuner, men även att bidraget från MUCF ökade under 2017. 
  
Intäkter 

  
 
Sveriges Elevkårers intäkter ökade från föregående år. En del av denna ökning beror på att de statliga 
bidragen ökade. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågors (MUCF) bidrag ökade med 4,3 % 
och Skolverkets bidrag ökade marginellt. En del av intäktsökningarna beror på projektbidrag till projektet 
Skolval samt ökade intäkter via försäljning av avtal med skolhuvudmän.  
  
Sveriges Elevkårer tillhandahåller service i form av personal och administrativa tjänster till 
systerorganisationen Sveriges Elevråd. Som ersättning för det stöd som lämnas erhåller Sveriges 
Elevkårer betalning. Denna intäkt redovisas ovan som ”Sveriges Elevråd”. Eftersom Sveriges Elevråd är 
en samarbetsorganisation redovisas det i resultaträkningen på samma konto som intäkter från resterande 
regionala samarbetsorganisationer.  
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Försäljning 
Inom de kommande åren hoppas Sveriges Elevkårer kunna expandera vår försäljning av utbildningar och 
evenemang, till exempel elevskyddsombudsutbildning som vi säljer till skolor och monterplatser på våra 
arrangemang som vi säljer till företag. Dessa intäkter är viktiga eftersom de är fria att använda till 
satsningar för organisationens långsiktiga överlevnad till skillnad från många bidrag som måste användas 
till innevarande års verksamhet. Försäljningen under året har gått ner, varav vi nu agerar och ser över vad 
vi kan göra för att åter öka försäljningen. 
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Kostnader 
Rörelsens kostnader innan finansiella poster 2017 uppgick till 23 151 281 kronor. Det är en ökning från 
föregående år som främst beror på ökade lönekostnader, ökat ekonomiskt stöd och att vi har investerat i 
en ny hemsida. Den största delen av kostnaderna 2017 gick till medlemsservice i form av 
personalkostnader, omkostnader och utvecklingskostnader för vår avdelning som jobbar direkt med våra 
medlemmar för att säkerställa de förmåner som medlemsorganisationerna har rätt till, till exempel 
utbildningar, support och material. Övriga kostnader så som personalkostnader i form av administration, 
ekonomi, HR, reception och IT samt omkostnader i form av teknik, hyra, försäkring och revision utgör 
också en stor del av kostnaderna. Under 2017 betalade vi ut ca 1,7 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till 
våra medlemsorganisationer som de kan använda för sina egna lokala verksamheter. Resterande kostnader 
är arrangemangskostnader för de mötesplatser vi anordnar för våra medlemsorganisationer samt 
kommunikationskostnader som delvis representerar vad det kostar att företräda elevkårernas politiska 
intressen gentemot resterande samhälle. Kostnaderna fördelades enligt nedan graf: 
 

  
  
Andelar i koncernföretag 
Då Kårprofil AB under 2017 i princip saknat verksamhet och redovisat ett negativt resultat så har 
Sveriges Elevkårer Holding AB skrivit ned sina andelar i Kårprofil AB, detta påverkar Sveriges 
Elevkårers tillgångar i Sveriges Elevkårer Holding AB. Se not 7 andelar i koncernföretag. 
  
Eget kapital och skulder 
Vid utgången av 2017 uppvisar Sveriges Elevkårer ett positivt kapital på 5 320 798 kr jämfört med det 
egna kapitalet på 4 085 358 kr som presenterades i bokslutet 2016. 
  
Sparfond 
Vid 2016 års kongress beslutades att avsätta i en fond för långsiktigt sparande, se not 12. Den totala 
summan blev på 2 370 159 kr. Den likvida överföringen skedde under kvartal 2. Investeringen följde 
Sveriges Elevkårers stadgar där det anges att den strategiska allokeringen i sparfonden ska bestå av en 
50/50 fördelning mellan aktier och räntor/realtillgångar. Detta för att investerade medel ska förvaltas på 
ett hållbart och betryggande sätt samt ge avkastning på lång sikt. 
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Flerårsöversikt           
            
Allmänna förutsättningar 2017 2016 2015 2014   
            
Resultat (tkr)           
Verksamhetens intäkter 24 775 24 130 22 401 23 479   
Verksamhetens kostnader -23 151 -22 172 -21 209 -21 530   
Verksamhetens resultat 1 623 1 958 1 191 1 949   
Resultat från finansiella investeringar -388 -740 -232 -338   
Årets resultat 1 235 1 218 959 1 611   
            
            
  
  
Förändring av eget kapital 
  Bundet Balanserat Summa 
  kapital kapital kapital 
Belopp vid årets ingång 2 370 159 1 715 199 4 085 358 
Årets resultat   1 235 440 1 235 440 
        
        
Omföringar till        
bundet eget kapital:       
Sparfond 224 960 -224 960 0 
        
Belopp vid årets utgång 2 595 119 2 725 679 5 320 798 
        
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2017-01-01 

-2017-12-31 
2016-01-01 

-2016-12-31   
 

 

 
Verksamhetens intäkter           
Verksamhetsintäkter 2 1 861 503   2 194 075   
Bidrag 3 22 913 168   21 936 318   
    24 774 671   24 130 393   
            
Verksamhetens kostnader           
Övriga externa kostnader   -10 027 288   -8 862 716   
Personalkostnader 4 -13 061 404   -13 241 655   
Avskrivningar och nedskrivningar   -58 927   -67 813   
Övriga rörelsekostnader   -3 662   0   
    -23 151 281   -22 172 184   
            
Verksamhetsresultat   1 623 390   1 958 209   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från andelar i koncernföretag 5 -388 379   -746 342   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   751   9 223   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -321   -3 054   
    -387 949   -740 173   
Resultat efter finansiella poster   1 235 441   1 218 036   
            
Resultat före skatt   1 235 441   1 218 036   
            
Årets resultat   1 235 440   1 218 036   
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31   
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 6 104 451   92 598   
    104 451   92 598   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 7 50 614   438 993   
Fordringar hos koncernföretag 8 528 275   528 275   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9, 10 1 185 080   0   
    1 763 969   967 268   
Summa anläggningstillgångar   1 868 420   1 059 866   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   105 367   289 997   
Övriga fordringar   1 417   3 410   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 233 319   2 186 143   
    2 340 103   2 479 550   
            
Kassa och bank   6 646 490   2 929 067   
Summa omsättningstillgångar   8 986 593   5 408 617   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   10 855 013   6 468 483   
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31   
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet kapital 12 2 595 119   2 370 159   
Balanserat kapital   1 490 239   497 163   
Årets resultat   1 235 440   1 218 036   
Summa eget kapital   5 320 798   4 085 358   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   526 252   579 322   
Skulder till koncernföretag 13 415 250   415 250   
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 2 947 212   0   
Övriga skulder   638 972   487 216   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 006 529   901 337   
Summa kortfristiga skulder   5 534 215   2 383 125   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   10 855 013   6 468 483   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s 
kapitel 35. Föreningen klassificeras som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att 
inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i 
stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning.  
  
Intäktsredovisning 
Verksamhetsintäkter 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.  
  
Bidrag 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att 
få.  
  
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Datorer 33 %   
Maskiner och inventarier 20 %   
      
      
Finansiella instrument 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
  
Kundfordringar och övriga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
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Not 2 Verksamhetsintäkter 
  2017 2016   
        
        
Utbildningar och evenemang 1 154 262 1 637 400   
Verksamhetsintäkter 331 111 288 392   
Övriga rörelseintäkter 376 130 268 283   
  1 861 503 2 194 075   
        
  
Not 3 Erhållna bidrag 
  2017 2016   
        
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen       
Statliga bidrag MUCF 8 551 109 8 198 815   
Statliga bidrag Skolverket 4 080 000 4 074 710   
Kommunala bidrag 2 860 166 2 798 334   
Landstingsbidrag 7 421 893 6 864 459   
Summa 22 913 168 21 936 318   
        
  
Not 4 Anställda och personalkostnader 
  2017 2016   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 27 26   
Män 15 17   
  42 43   
        
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader       
inklusive pensionskostnader       
Löner och andra ersättningar 9 517 496 9 828 130    
Sociala kostnader och pensionskostnader 3 193 250 3 103 378    
(varav pensionskostnader) (147 363 125 701)   
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 12 710 746 12 931 508    
        
  
Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag 
  2017 2016   
        
Nedskrivning av Sveriges Elevkårer Holding AB -388 379 -746 342   
  -388 379 -746 342   
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 405 194 1 517 438   
Inköp 74 441 52 206   
Försäljningar/utrangeringar -231 208 -1 164 450   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 248 427 405 194   
        
Ingående avskrivningar -312 596 -1 409 233   
Försäljningar/utrangeringar 227 547 1 164 450   
Årets avskrivningar -58 927 -67 813   
Utgående ackumulerade avskrivningar -143 976 -312 596   
        
Utgående redovisat värde 104 451 92 598   
        
  
Not 7 Andelar i koncernföretag 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 185 335 685 335   
Lämnade aktieägartillskott 0 500 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 185 335 1 185 335   
        
Ingående nedskrivningar -746 342 0   
Årets nedskrivningar -388 379 -746 342   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 134 721 -746 342   
        
Utgående redovisat värde 50 614 438 993   
        
  
Not 8 Fordringar hos koncernföretag 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Kårprofil AB 364 378 364 378   
Sveriges Elevkårers Förlag AB 163 897 163 897   
  528 275 528 275   
        
  
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 1 185 080 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 185 080 0   
        
Utgående redovisat värde 1 185 080 0   
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Namn 
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   
Noterade aktier 1 185 080 1 219 559   
  1 185 080 1 219 559   
        
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Förutbetalda hyresavgifter 211 425 310 440   
Förutbetalda medlemsbidrag 1 720 000 1 720 000   
Förutbetalda försäkringspremier 38 933 38 126   
Övriga förutbetalda kostnader 262 961 117 577   
  2 233 319 2 186 143   
        
  
Not 12 Bundet kapital 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Sparfond 2 595 119 2 370 159   
  2 595 119 2 370 159   
        
  
Not 13 Skulder till koncernbolag 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Sveriges Elevkårer Holding AB 415 250 415 250   
  415 250 415 250   
        
  
Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Skolval 2018/2019 2 947 212 0   
  2 947 212 0   
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Upplupna semesterlöner 319 763 347 955   
Upplupna sociala avgifter 100 470 109 328   
Förutbetalda intäkter 150 000 201 666   
Övriga upplupa kostnader 436 297 242 388   
  1 006 530 901 337   
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 Revisionsberättelse
Sveriges Elevkårer, verksamhetsåret 2017/18

Introduktion
Enligt stadgan är revisorernas uppgift att ha insyn i Sveriges Elevkårers räkenskaper, verksamhet 
och bokslut samt att avlämna en revisionsberättelse till organisationens medlemmar. I revisionsberätt- 
elsen ska revisorerna beskriva hur revisionen genomförts, och i de eventuella fall då styrelsens beslut 
inte överensstämmer med kongressens, årsmötets beslut eller organisationens stadgar, påvisa det för 
kongressen eller årsmötet.

Revisorerna ska också i de eventuella fall då organisationen grovt missköts i annat avseende, påvisa 
detta i revisionsberättelsen och uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Denna revisionsberättelse avhandlar den revision som genomförts av de undertecknade lekmannare-
visorerna. Revision berör huvudsakligen verksamheten samt styrelsens följsamhet till stadgar, övriga 
styrdokument, samt tidigare beslut fattade av kongress och årsmöte. Organisationens ekonomiska 
förvaltning har granskats av den auktoriserade revisorn, varför denna inte berörs närmare i denna 
revisionsberättelse.

Tillvägagångssätt för revision
Revision har skett löpande under verksamhetsåret, primärt genom granskning av styrelsens protokoll, 
styrdokument och kvartalsrapporter, liksom närvaro på ett antal styrelsesammanträden för att få en 
djupare förståelse för styrelsens resonemang och beslut. Revisorerna har också genomfört en granskning 
av organisationens medlemssystem eBas inför ansökan om bidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.

Revisorernas bedömning av verksamheten
I den löpande granskningen har inga avvikelser som bedöms påverka frågan om ansvarsfrihet noterats. 
Risker har hanterats väl av styrelsen och dess presidium, där de vid behov kopplat in oss revisorer för 
stöd av exempelvis tolkningar och svåra bedömningar.

Revisorerna bedömer att styrelsens arbete som helhet under verksamhetsåret i allt väsentligt
bedrivits i enlighet med stadgar, styrdokument samt beslut fattade av kongress och årsmöte.

Mot bakgrund av den granskning som genomförts enligt ovanstående anser de undertecknade att de 
på rimlig grund kan tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Revisorerna föreslår därför
att  denna revisionsberättelse läggs till handlingarna

att  kongressen beviljar Sveriges Elevkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
  2017-2018 och redovisningsår 2017
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 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. 
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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 medlemsorganisa-
tioner 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. 
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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.

 

 



43.

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 lekmanna- 
revisor 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.”
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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.”
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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. 
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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.  
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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.”
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 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 valbered- 
ningen 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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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Val bilaga
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 Hej! 
Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning och innehåller vårt förslag på ny 
styrelse och revision, övriga valbara kandidater samt de kandidater som någon gång under valprocessen 
valt att dra tillbaka sin kandidatur. Vi tillträdde den första januari i år och har sedan dess jobbat för att 
hitta passande kandidater som vi är övertygade om kommer tillföra kunskap, erfarenhet och engagemang 
till organisationen. Vi har träffat många engagerande ledare och vi har äran att få föreslå de som vi 
anser bäst kommer leda Sveriges Elevkårer framåt mot visionen.

Valberedningens arbete har under året gått ut på att finna lämpliga kandidater till såväl styrelse 
som revision. Detta har gjorts genom att upplysa om möjligheten att nominera personer som uppfyllt 
punkterna i vår kravprofil. Vi har närvarat vid flertalet av Sveriges Elevkårers arrangemang, såsom 
Upptakt18, Level Up och några regionala träffar och utbildningar. Vi har även direkt kontaktat många 
personer som vi i olika sammanhang har ansett visa prov på imponerande ledarskap runt om i 
elevrörelsen. 

Vi har därefter gjort ett urval och genomfört telefonintervjuer och fysiska intervjuer vilket har mynnat 
ut i det förslag ni kan läsa om i valbilagan. Förslaget innehåller kandidater från flera delar av Sverige. 
Kandidaterna har sina rötter i elevkårer av olika typ, stora som små. Det har varit av största vikt för oss 
att hitta kandidater som har skilda erfarenheter och bakgrunder, allt för att kunna lyfta olika perspektiv 
inne i styrelserummet. De kandidater vi har lagt på förslag har under processen även visat prov på 
starkt engagemang för elevrörelsen och lojalitet till Sveriges Elevkårer, vilket valberedningen har lagt 
vikt vid i urvalet.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande 
(oliver.abrink@sverigeselevkarer.se). 

Valberedningen, 

Genom Oliver Åbrink
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  Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningens förslag till ordförande - Ebba Kock
Födelseår:  1996

Studentår: 2015

Boendeort:  Stockholm

Skola:  Södra Latin

Elevkår:  Södra Latins elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Styrelseledamot

Gymnasieutbildning:  Humanistiska linjen

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  30 HP Grundkurs i Ledningsvetenskap vid 
  Försvarshögskolan (Avslutad) 

  Programinriktning Personal- och arbetslivsfrågor vid   
  Uppsala Universitet (Pågående)

  30 HP Sociologi med inriktning mot arbetsliv, 
  organisation och personal

  30 HP Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv

Andra relevanta erfarenheter: Ledarskapsprogrammet 2014

  Maktsalongens mentorskapsprogram 2017

  Värdebaserat ledarskap 2018

Kontaktas på:  ebba.kock@sverigeselevkarer.se

Ebba säger:
Kära medlemmar!

Min vilja att stanna kvar i Sveriges Elevkårer, elevrörelsen, bottnar i att vi förkroppsligar värderingar 
som jag vill fortsätta förvalta. Vi är en organisation som kan driva vår verksamhet tack vare att elev- 
kårerna i Sverige är öppna, demokratiska och engagerade. 

Vår organisation växer stadigt och fortsätter slå mål. När jag klev in i styrelsen 2016 kändes målsätt-
ningarna i strategi 2020 långt bort. Tiden snurrar fort och när kapitlet 2020 snart avslutas innebär det 
att vi börjar skriva ett nytt. Framför oss väntar ett strategiarbete för att säkra och utveckla Sveriges 
Elevkårers finansiering, organisation och legitimitet i framtiden. 

Som ordförande vill jag arbeta för att Sveriges Elevkårer förblir den starka kraft vi är idag. För att 
också bli starkare behöver vi gemensamt arbeta för att säkra förutsättningar för fri och självständig 
organisering, att elevkår förblir normen och att vår röst är den självklara och starkaste i utbildnings-
politiken som representant för Sveriges elever.  

Jag vill skapa en strategisk väg för organisationen förankrad i medlemsorganisationerna, grundad i 
delaktighet och ägandeskap över hela landet. Jag är fortsatt nyfiken på vad elevrörelsen lyckas genom-
föra, jag vill leda organisationen till ny mark och säkra en hållbar framtid för Sveriges Elevkårer. Därför 
söker jag till Kongress18 ert förtroende som ordförande. 

Jag tror på oss.   

Ebba Kock

Valberedningens motivering:
Ebba har visat prov på ett starkt engagemang och en mognad i styrelserummet. Hon har för valbered-
ningen visat att hon har visioner för framtiden samt en god förståelse för organisationens utmaningar 
och behov idag och den kommande mandatperioden. Valberedningen har fullt förtroende för att Ebba 
kommer att leda Sveriges Elevkårer och styrelsen med ett lugnt, metodiskt och inkluderande ledarskap.
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Valberedningens förslag till vice ordförande – Jacob Clarin
Födelseår:  1999  
Studentår:  2018

Boendeort:  Karlshamn

Skola:  Väggaskolan

Elevkår:  Väggaskolans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Styrelseledamot

Gymnasieutbildning:  Ekonomi, inriktning juridik

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  Juridisk översiktskurs 
Andra relevanta erfarenheter:  Ledarskapsprogrammet 2016

Kontaktas på:  jacob.clarin@sverigeselevkarer.se

Jacob säger:
Kära medlemmar, 

Mitt engagemang i elevkåren under gymnasietiden gav mig någonting mer en bara plugg, de meningslösa 
håltimmarna blev tid för någonting större, jag kunde påverka och skapa förbättring inte bara för mig 
själv utan också för andra på skolan. Det är en känsla av ägandeskap och meningsfullt som jag vill att 
alla elever ska kunna få känna. 

Det är med glädje och stolthet som jag ser Sveriges Elevkårers utveckling de senaste åren, men det 
finns stor potential att växa mer. Nästa mandatperiod kommer till stor del att handla om att staka ut en 
ny väg för organisationen efter 2020.  I det arbetet är ett inkluderande ledarskap otroligt viktigt för att få 
med sig alla på samma väg och få in olika perspektiv. 

Som vice ordförande kan jag bidra med ett perspektiv från att ha startat upp en elevkår på en mindre 
ort men också från två år som styrelseledamot där jag fått en uppfattning av vilket som fungerar bra 
och vilka utmaningar som finns när det kommer till att leda en styrelse för Sveriges Elevkårer. Jag 
hoppas att ni vill ge mig förtroende att vara med och utveckla Sveriges Elevkårer. 

Valberedningens motivering:
Jacob har visat att han har ett starkt värdebaserat ledarskap i ryggen. Han imponerade på valberedningen 
genom sin analysförmåga och tankar kring framtiden. Jacob har visat att han vet vad organisationen 
behöver och har ett unikt perspektiv. Valberedningen har fullt förtroende för att han kommer att bli en 
fantastisk vice ordförande.



56.

Valberedningens förslag till andra vice ordförande – Erik Nordlund
Födelseår:  2000

Studentår:  2019

Boendeort:  Nacka

Skola:  Norra Reals gymnasium

Elevkår:  Norra Reals elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Revisor

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning:  Naturvetenskapsprogrammet

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  -
Andra relevanta erfarenheter:  Ordförande Sveriges Elevråd 2018

  Revisor Stockholms Elevkårer Mars 2017 - pågående

  Styrelseledamot Sveriges Elevråd 
  November 2015 – December 2017

  Ordförande Myrsjöskolans Elevkår Mars 2015 – Mars 2016

Kontaktas på: erik.nordlund@sverigeselevrad.se

Erik säger:
Hej!

Efter tolv års erfarenhet inom elevorganisering, och sex års erfarenhet inom svenskt föreningsliv har 
jag utvecklat starka sidor inom både strategiskt och operativt styrelsearbete. Detta vill jag ta med mig 
in i Sveriges Elevkårer.

Under det senaste året har jag suttit som ordförande för Sveriges Elevråd, ett uppdrag som givit mig 
unik inblick i Sveriges Elevkårers arbete, och framförallt i dess presidiearbete. När man varit engagerad 
i över tio år är det sällan man kan säga att man är en frisk fläkt, men i detta sammanhang så är jag det. 
Jag vill ta med mig nya tankar och stor erfarenhet till Sveriges Elevkårer. 

Mitt ordförandeskap inom Sveriges Elevråd har också givit mig många kontakter inom svensk utbild-
nings – och elevpolitik. Att redan innan ha kontakter inom riksdag och regering, myndigheter samt 
fackförbunden för lärare och skolledare ger en stor fördel. Dessa kontakter tar tid att knyta på ett 
ömsesidigt sätt, tid jag i mitt uppdrag då kan lägga på annat. 

Det finns mycket att säga. Jag älskar elevengagemang och ser det som en viktig byggsten inom demo-
kratin. Den fria organiseringen både inom elevorganisationer men även andra organisationer är något 
jag brinner för. Jag har hållit på med elevorganisering i 2/3 av mitt liv, och jag vill inget annat än att 
fortsätta.

Jag har fått valberedningens förtroende, nu hoppas jag att jag även kan få ert. 

Vi ses på Kongress18!

Vänliga hälsningar,

Erik Nordlund

Valberedningens motivering:
Erik har under intervjuerna visat en mognad och sunt förhållningssätt till organisationen och dess 
utmaningar. Erik har, genom sitt engagemang i Sveriges Elevråd, med sig viktiga perspektiv som kommer 
vara en tillgång för Sveriges Elevkårer. Han kompletterar övriga presidiet och valberedningen vet att 
han kommer att lägga sitt fulla engagemang i organisationen kommande mandatperiod. 
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Övriga valbara // andra vice ordförande – Josefine Fälth
Födelseår:  1999 
Studentår:  2018

Boendeort:  Norrköping

Skola:  Hagagymnasiet i Norrköping

Elevkår:  Hagagymnasiets elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande 2017–2018

  Ordförande för eventutskottet 2016–2017

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning:  Tvärvetenskapliga programmet med inriktning 
  natur och samhälle. 

Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Vice ordförande, NES - Norrköpings elevrådsstyrelse

  Ledamot, Vånga IF

  Delegat i Fler Unga Almedalsdelegation 2018

  Deltagande i panelsamtal om unga och EU under 
  Europadagen i Stockholm 2018. 

Kontaktas på:  josefinefalth@hotmail.com 

Josefine säger:
Alla elevkårer har sin början någonstans. Vissa elevkårer har funnits i flera år, andra fanns inte när 
skolan började i höstas. Det alla har gemensamt är att våra elevkårer inte funnits utan drivet och slitet 
av några få aktiva, som gett sitt hjärta och själ till sin elevkår för att förbättra tillvaron för alla på skolan. 

Jag blev elevkårsordförande i en stad med stark elevrådskultur och en motvillig skolledning. Vi 
lyckades under min tid vända den negativa trenden, nå fullt medlemskap och vinna skolledningens 
förtroende. Under min tid som aktiv så drev jag frågan om elevinflytande på lokalpolitisk nivå. Drivet 
gav resultat och Norrköping är idag en stad där elevkårerna är på uppsving. För att nå visionen om att 
det ska finnas en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige, är det den sortens driv och 
erfarenhet som kan lägga grunden för det. 

Sveriges Elevkårer har tagit stora kliv både externt och internt. Antalet medlemmar ökar och fler 
elevkårer växer fram på skolorna. När nästa styrelse ska fatta avgörande beslut inför kommande 
utveckling, krävs kunskap, historia och olika perspektiv för att bygga en starkare elevrörelse. Jag vill 
bidra till att skapa en större gemenskap mellan styrelse och elevkår genom min sociala förmåga och 
erfarenhet. Gemenskap skapar förtroende och driv att föra vår organisation framåt. När organisationen 
drivs framåt skapas möjligheten att ta större kliv och bryta ny mark där elevkårsrörelsen inte är lika 
självklar. 

Jag hoppas ödmjukt på ert förtroende att driva organisationen framåt i egenskap av andre vice ordförande. 

Vänligen, 

Josefine Fälth 
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Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Presenteras i bokstavsordning

Ledamot: Carl Brinnen

Födelseår:  2000 

Studentår:  2019 

Boendeort:  Hägersten 
Skola:  Nacka Gymnasium 
Elevkår:  Nacka Gymnasiums elevkår 
Uppdrag i elevkåren:  Vice Ordförande 
Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -  
Gymnasieutbildning:  Naturkunskap 
Ev. högskole-/universitetsutbildning: -  

Andra relevanta erfarenheter:  Politisk sekreterare. 

  Projekt för psykisk hälsa.

Kontaktas på: Carl.brinnen@gmail.com 

Carl säger:
Mitt namn är Carl Brinnen och jag är 18 år. Jag läser för tillfället tredje året på det naturvetenskap på 
Nacka Gymnasium, är vice ordförande för kåren och aktiv i ungdomspolitiken. Jag brinner för valfrihet, 
hållbarhet och välfungerande demokratiska system på såväl riks-, kommunal- och elevkårsnivå.

Under valrörelsen arbetade jag som politisk sekreterare vilket gav mig tillfälle att träffa många spänn- 
ande människor och höra deras berättelser. Många av dem berättade om sina eller sina barns upplevel-
ser i skolan och på gymnasiet. Efter tiotals samtal med lärare, hundratals samtal med föräldrar och 
tusentals samtal med elever, är jag nu övertygad; jag ville vara med och påverka.

Ni kåraktiva i Stockholm kanske redan vet att jag påbörjat ett projekt för psykisk hälsa, en orsak till 
fler dödsfall hos unga än både gängkriminaliteten och vårdköerna. Mitt engagemang för skolfrågor går 
dock längre tillbaka. Jag har erfarenhet, kunskap och brinner för att fortsätta driva ungas frågor. Med 
elevkåren, för elevkåren.

Elevkåren som har gett mig mycket; sammanhållningen i klassen efter kårens inspark, erfarenheter 
om allt från bokföring, mötespraxis, ledarskap, nätverkande, motgångar och framgångar, minnen för 
livet och vänner från hela landet. Jag kandiderar till styrelsen 19/20 för att nu är det min tur att ge 
tillbaka. Jag hoppas jag får ditt förtroende att fortsätta driva elevrörelsen till nya höjder.

Valberedningens motivering:
Carl har genom sitt engagemang i Nacka gymnasiums elevkår arbetat med att strukturera upp kårens 
verksamhet och organisation. Han är målinriktad, ansvarstagande och har en god förståelse för 
organisationens arbete. Det som utmärker Carl mest är däremot hans strategiska förmåga som kommer 
komma väl till användning i styrelserummet. 
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Ledamot: Ebba Sandin Sundkvist

Födelseår:  1999 

Studentår:  2018  
Boendeort:  Linköping 

Skola:  Folkungaskolan 

Elevkår:  Folkungaskolans Fria Elevkår 

Uppdrag i elevkåren:   Valberedning (2018 - 2019)  

  Vice ordförande (2017 - 2018)  

  Ledamot i Lobbying- och bildningsutskottet (2016 - 2017) 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  - 
Gymnasieutbildning:  Samhällsvetenskapsprogrammet  

Ev. högskole-/universitetsutbildning: - 

Andra relevanta erfarenheter:   Vice ordförande brädspelsföreningen 
  “Got Games” 2018 - pågående  

  Ordförande för Amnesty Folkunga 2017 - 2018  

  Ekonomiansvarig Amnesty Folkunga 2016-2017

Kontaktas på: ebbasandin@gmail.com 

Ebba säger:
Jag är en trygg, social och relationsfokuserad ledare som kandiderar då jag vill jobba för en hållbar och 
medlemsnära organisation samt vara en del av Sveriges Elevkårers arbete för att förbättra elevkårernas 
förutsättningar i svensk skolpolitik. Sedan jag började engagera mig 2016 har elevkårsvärlden utgjort 
ett stort fokus för min tid och mitt engagemang. Jag har sett vilken betydelse en elevkår kan ha för en 
skola och dess elever och jag vill vara delaktig i att skapa förutsättningar för andra att uppleva samma 
sak. Frågor som är viktiga för mig som kandidat till styrelsen är förutom ett hållbart tänkande som 
för organisationen in i framtiden även en medlemsnära och demokratisk organisation där trösklarna 
till engagemang sänks, där alla elevkårer oavsett var i Sverige de verkar ska känna sig lika värdefulla. 
Jag finner det även viktigt att vara en del av Sveriges Elevkårers skolpolitiska påverkansarbete för 
att förbättra förutsättningarna för elevkårer och ungas engagemang. Jag ser fram emot att få växa i 
posten och lära mig mer om organisationen och dess medlemmar och kommer om jag blir invald ta det 
förtroende jag fått på största allvar.

Bästa hälsningar,

Ebba Sandin Sundkvist

Valberedningens motivering:
Ebba är inte rädd för att tänka utanför lådan och ta sig an uppgifter från oväntade vinklar. Hon är 
ansvarstagande, lugn och driven, något som vi tror kommer vara en bra grund att stå på i styrelseupp-
draget. Dessa kompetenser kombinerat med en gedigen erfarenhet som aktiv inom elevkårsrörelsen, 
kommer att bidra till styrelsen och dess utveckling framåt. 
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Ledamot:  Embla Persson

Födelseår:  1999

Studentår:  2018

Boendeort:  Simrishamn

Skola:  Nova Academy

Elevkår:  Novas Elevkår

Uppdrag inom elevkåren:  Ordförande under två mandatperioder

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning:  Performing Arts

Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Scoutledare, Tommarps Scoutkår 2014-2017

  Deltagare , ledarskapsprogram via Raoul Wallenberg   
  Academy och Sveriges elevkårer 17/18

  Elevskyddsombud, Nova Academy 2016-2018

  Almedalspraktikant under kampanjen #slutbetygforalla

Kontaktas på: emblaperssonytell@gmail.com

Embla säger:
För en mer givande skoltid - fem ord som har kommit att bli temat för min gymnasietid. Att få chansen 
att starta upp och driva en elevkår tillsammans med andra engagerade har varit en upplevelse svår att 
beskriva med ord. Hos mig har den lämnat efter sig mängder av erfarenheter och en stor respekt för 
elevrörelsen. En rörelse som skapar trygghet, gemenskap och bidrar med det där lilla extra i vardagen 
för tusentals unga. Gymnasietiden är tuff för många och elevkårerna runt om i Sverige spelar en viktig 
del i att göra skolan till en plats dit man vill återvända. En plats där man känner att man kan utvecklas, 
känna samhörighet och påverka sin samtid. Och tack vare min elevkår så har min skoltid präglats av 
just detta.

Elevrörelsen samlar 342 elevkårer och över 107 000 elever i hela landet, vilket är helt fantastiskt. Men 
varje skola bör ha en framgångsrik elevkår som verkar för att alla unga ska få gå ut från gymnasiet 
efter tre år och titta tillbaka på tiden med ett leende på läpparna. Jag brinner för elevrörelsen och 
hoppas att framöver få fortsätta vara en del av den och i att utveckla den ytterligare. Med studenten 
nära i ryggen utgår jag från elevperspektivet och tror att jag kan bidra med nya tankar och idéer. Jag 
vill se elevrörelsen växa och hoppas på att få ert förtroende.

Valberedningens motivering:
Embla besitter en god förståelse för organisationen och dess medlemmar. Hon har även ett brinnande 
engagemang för Sveriges Elevkårer och en optimism som vi tror kommer bidra till styrelsens motivation 
och drivkraft under mandatperioden. Dessutom kommer hennes perspektiv som medgrundare till en 
nystartad kår att bidra till en blandad kompetens inom styrelsen. 



61.

Ledamot: Emelie Nyman

Födelseår:  1999

Studentår: 2018

Boendeort: Malmö

Skola:  ProCivitas Privata Gymnasium, Lund

Elevkår:  Elevkåren de ProCivitas

Uppdrag i elevkåren: Ordförande under två verksamhetsår

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning:  Samhällsvetenskap – internationell profil

Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Styrelseledamot för FAS- föreningen för aktiva studier

  Styrelseledamot för Centerpartiets Ungdomsförbund   
  avdelning Malmö

  Lägerledare på FAS sedan 2015

  Lägerledare på Hällevikslägret 2017

  Ordförande för Skånes elevkårer

Kontaktas på: emelienyman99@gmail.com

Emelie säger:
Det är min ambition sedan två år tillbaka att bli styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. Därför ansöker 
jag nu till Sveriges Elevkårers styrelse. Tack vare mitt tidigare engagemang inom elevkåren samt ”Det 
goda ledarskapet” utvecklade jag en passion för elevdemokrati. Innan Kongress16 kände jag mig inte 
redo trots att viljan och engagemanget fanns där. Men när jag hörde om strategi 2020 inspirerade den 
mig. Där och då i publiken på Kongress16 fattade jag beslutet att till Kongress18 ska jag vara redo, då 
ska jag ansöka. 

Elevrörelsen kombinerat med arbete för att förbättra förutsättningarna för elevdemokrati är två saker 
jag skulle vilja ägna mig mer åt. Genom skolpolitiken kan mycket uppnås, men mycket av förbättringen 
kommer med det lokala engagemanget, engagemang som genom Sveriges Elevkårer underlättas genom 
verksamhetsutvecklare, kapital och stöd. Jag kan erbjuda medlemmarna i Sveriges Elevkårer en 
entusiast som är passionerad och älskar elevrörelsen. En med engagemang och som på gott och ont 
är en perfektionist som alltid vill leverera så bra som möjligt. En person som har gått igenom ”duktig-
hetssyndromet” men som vänt det till en styrka som medfört kunskap om när det är dags att arbeta 
mindre utan att sluta producera. Jag kan erbjuda mig, en person som vill göra en förändring till det 
bättre, som vill fortsätta det stora arbetet och fortsätta utveckla en stark elevrörelse över Sverige. 

Med tanke på mitt styrelsearbete hittills och min önskan om att öka mina och andras inflytande i 
skolpolitiken vet jag att mitt deltagande kommer bli ett värdefullt tillskott för Sveriges Elevkårer. Jag 
hoppas på att få den här chansen, eftersom jag är övertygad om att jag kan uppfylla era förväntningar. 

Emelie Nyman

Valberedningens motivering:
Emelie är en person som under kandidaturprocessen visat på att hon sprider positiv energi, är ödmjuk 
och strukturerad vilket vi anser gör henne till en bra pusselbit som behövs i styrelsen. Med goda kun-
skaper om kommunikation, professionalitet och ett coachande ledarskap kommer Emelie att tillsammans 
med övriga styrelse ta sig an organisationens framtida utmaningar. 
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Ledamot: Jonatan Wedberg Kilnäs

Födelseår: 1999

Studentår: 2018

Boendeort: Mölnlycke

Skola: Hulebäcksgymnasiet

Elevkår: Hulebäcks Elevkår

Uppdrag i elevkåren: Vice Ordförande, Sekreterare, Påverkansansvarig, 
  Bildningsansvarig

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Estetik Teater

Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: RWA Ledarskapsprogrammet med Sveriges Elevkårer 
  och Raoul Wallenberg Academy (2017-2018)

  Ordförande i FN-rollspel på Hulebäcksgymnasiet (2018)

Kontaktas på: jonatan.wedk@gmail.com

Jonatan säger:
När jag var mindre var jag tystlåten och tog inte mer plats än vad som var absolut nödvändigt. Under 
åttan skulle jag upptäcka ett intresse för teater som gav mig min självsäkerhet, den fanns på scenen. 
Teaterlinjen föll därför naturligt på gymnasiet, men något annat skulle under den tiden betyda mycket mer.

Många gånger i mitt liv har jag blivit “den ofrivillige ledaren”, ledaren som andra sett men den som inte 
sett sig själv. Det var under mitt år i elevkåren jag för första gången kände mig bekväm i en ledande 
position. Att jag hamnade i styrelsen var en ren slump, jag visste inte vilken ny självsäkerhet det året 
skulle ge mig. Istället för att bara känna självsäkerhet på scenen vågade jag plötsligt ifrågasätta skol-
ledningen, ta beslut som påverkade många fler än bara mig själv och jag vågade för första gången leda
andra människor.

Jag försöker fatta mig kort, men det är svårt. Detta är version fem av detta brev jag skriver, för det finns 
så mycket mer att säga. Det engagemang för ungas röst i samhället som elevkåren väckte i mig, är 
en eld jag vill ska växa. För första gången i mitt liv vill jag sätta mig i en ledande roll och sporra andra 
unga. I styrelsen för Sveriges Elevkårer kan jag göra detta.

Den unga organisationen engagerar och de viktiga frågor den driver är något jag inte vill släppa. Detta 
viktiga arbete har jag bara fått en försmak av. Därför söker jag till Sveriges Elevkårers styrelse, jag har 
mycket kvar att ge.

Valberedningens motivering:
Jonatan är nybliven student, men med ett hjärta som fortfarande brinner för elevrörelsen och som 
därmed har mycket kvar att ge. Jonatan har under sin kandidatur imponerat på valberedningen med 
sin sociala förmåga, kreativa sinne och strategiska tänkande, vilket kommer att vara en stor tillgång i 
Sveriges Elevkårers styrelse.
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Ledamot: Richard Wahlström

Födelseår:  1999 

Studentår:  2018 

Boendeort:  Stockholm 
Skola:  Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan 

Elevkår:  Viktor Rydberg Odenplans Elevkår 

Uppdrag i elevkåren:  Vice ordförande (verksamhetsåret 2016/17), 
  ordförande (verksamhetsåret 2017/18), och 
  valberedning (verksamhetsåret 2018/19) 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  - 

Gymnasieutbildning:  Samhällsvetenskapsprogrammet 
  inriktning beteendevetenskap 

Ev. högskole-/universitetsutbildning: - 
Andra relevanta erfarenheter:  Ledamot i organisationen Fler Unga 2017/18 

  Deltagare Ledarskapsprogrammet med Raoul Wallenberg  
  Academy och Sveriges Elevkårer 2016/17 

  Ordförande Östermalms Ungdomsråd 2015/16 & 2016/17 

  Ordförande Gärdesskolans Elevråd 2014/15 

Kontaktas på: richard.vm.wahlstrom@gmail.com 

Richard säger:
Kära elevkårsvänner, 

Styrelsens viktigaste uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevkårerna i Sverige att kunna 
bedriva ett så bra arbete som möjligt. Det sker på olika sätt och med olika medel, däribland genom 
ekonomiska bidrag till elevkårerna och fysiska mötesplatser. De ekonomiska bidragen som baseras på 
elevkårernas medlemsantal är viktiga för elevkårernas verksamheter och vi behöver se till att dessa 
består. I styrelsen vill jag även arbeta för att stärka förutsättningarna för de regionala och nationella, 
fysiska mötesplatserna. För det är dialogen och kontakten elevkårer emellan som inspirerar, bygger 
relationer och stärker verksamheter. 

Jag har varit ordförande för ett elevråd som fick börja om från början, startat upp ett ungdomsråd 
från grunden men jag har även varit ordförande för Årets Elevkår 2017. Att få leda både organisationer 
som har det kämpigt, och organisationer som fungerar väldigt bra har gett mig viktiga lärdomar om 
styrelsearbete och situationsanpassat ledarskap. Därför tar jag med mig att styrelsen måste värna om 
att skapa förutsättningar för alla elevkårer, både nystartade och välutvecklade, att kunna nå sin fulla 
potential. För i elevrörelsen behöver alla typer av elevkårer rymmas, både nu och sen. 

Det är ett ärofyllt uppdrag att få sitta i Sveriges Elevkårers styrelse och leda organisationen, och det 
arbetet är jag väldigt ödmjuk inför. Om jag får ert förtroende att sitta i styrelsen kommer jag arbeta för 
att styrelsen är närvarande för elevkårerna, att vi står upp för elevkårernas rättigheter i dialog med 
olika beslutsfattare och makthavare, och alltid arbetar genomtänkt och långsiktigt för hela organisa-
tionens bästa. 

Richard Wahlström 

Valberedningens motivering:
Richard har under sin tid i elevrörelsen visat på stort engagemang samt målmedvetenhet för att 
förbättra elevers situation. Han är strategisk, har en god samarbetsförmåga och är väl insatt i organisa- 
tionens arbete. Med sin kommunikativa kompetens och professionalitet kommer Richard att vara en 
god representant för organisationen, både i styrelserummet och utanför.



64.

Ledamot: Sandra Pernkrans

Födelseår:  1999

Studentår:  2018

Boendeort:  Ekerö

Skola:  Viktor Rydberg Odenplan

Elevkår:  Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Vice ordförande (17/18), Administratör (16/17), 
  Revisor (18/19).

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning:  Naturvetenskapsprogrammet

Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: GMU samt utbildning till Sonaroperatör, 
  Försvarsmakten (18/19)

  Ledamot Sveriges Elevråd (2018) 

  Ledarskapsprogrammet (17/18)

  Almedalsdelegationen 2018

Kontaktas på: sandra.pernkrans@gmail.com

Sandra säger:
Kära medlemmar,

Elevrörelsen är något alldeles speciellt. Det är någonting som fyller korridorer med liv, sätter skol-
ledningar på prov och förändrar ungas liv. För mig var det långt ifrån en självklarhet att jag skulle enga-
gera mig i min elevkår när jag började gymnasiet. Tufft plugg och brist på tid var det som sa emot, men 
samtidigt ville hjärtat verkligen vara med i den organisationen som fick mig att se skolan som mer än 
bara skola. Hjärtat vann till slut och två år i styrelsen blev det, vilket jag aldrig ångrat.

Det är få förunnat att gå på en gymnasieskola med en framgångsrik elevkår och ännu färre förunnat att 
få vara elevkårsaktiva. Sveriges Elevkårer växer i såväl medlemsorganisationer som i enskilt anslutna 
medlemmar. Det gynnar både enskilda gymnasieelever men också organisationen som stort. Det är 
värdefullt för den politiska slagkraft vi har, men sätter också organisationen på prov. Elevkårsaktiva 
och elevkårer måste ges bättre förutsättningar för att driva sina egna organisationer framåt. Där finns 
en enorm utvecklingspotential och det är jag skulle vilja sätta fokus under kommande mandatperiod.

Jag andades och levde elevrörelse under största delen av min gymnasietid, men än är jag inte klar. 
Därför hoppas jag på ert förtroende som ledamot under kommande mandatperiod.

Bästa hälsningar,

Sandra Pernkrans

Valberedningens motivering:
Sandra har under kandidaturprocessen visat på en god analytisk förmåga, ansvarstagande och ekonomisk 
sakkunskap. Sandra besitter goda kunskaper om organisationen och dess behov, utstrålar profession- 
alitet och lugn vilket gör henne till en mycket bra representant för Sveriges elevkårer och till en tillgång 
i styrelserummet. 
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Ledamot: Simon Salomonsson

Födelseår:  2001

Studentår:  2020

Boendeort:  Örebro

Skola:  Rudbecksgymnasiet, Örebro

Elevkår:  Teknis Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (2018-), Ekonomiansvarig (2017)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning:  Internationell ekonomi (2017-)

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  -
Andra relevanta erfarenheter: Ordförande, JENSEN grundskolas Elevråd (2013 – 2017)  

  Styrelseledamot, JENSEN advisoryboard (2015 – 2016) 

  Styrelseledamot, Politiskt ungdomsförbund (2018) 

  Styrelseledamot, Sveriges Största Spexparad, 
  Stjärnparaden (2017 -) 

  Ordförande/ Uppstartaren av Örebros Elevkårer (2018 -)  

  Deltar i Ledarskapsprogrammet Level Up! 2018/2019

Kontaktas på:  mail@simonsalomonsson.se

Simon säger:
Kära medlemmar!

Under de senaste åren har mitt intresse för elevers rätt till en likvärdig, förstklassig och trygg utbildning 
ökat. Jag har under hela min skolgång, i olika elevrörelser, kämpat för elevdemokrati, föreningsfrihet 
och ungas rätt till sin plats i beslutsfattandet forum. Min passion, drivkraft och engagemang till elev-
rörelsen är så starkt att jag därför väljer att kandidera till Sveriges Elevkårers styrelse 2019–2020.

Mina erfarenheter täcker både ideella organisationer samt politiska uppdrag i olika storlekar. Att jag i 
dagsläget är aktiv i Teknis Elevkår ser jag som en styrka för Sveriges Elevkårer som är i behov av personer 
med en nära koppling till elevkårerna. Jag har under mina år i styrelsearbete utvecklat förmågan att 
strukturera, organisera och analysera. Ledaren i mig kommer att kämpa för att organisationen ska få 
en stark stabilitet för en långsiktig och hållbar elevrörelse.

För att de ska lyckas behöver de även finnas tydligare förutsättningar för att få fler elevkårer att starta. 
Enklare möjligheter att kombinera elevkårsengagemang med studier och forum för Sveriges alla 
ledande unga att träffas. De här är bara några saker som jag lovar att jag kommer att arbeta för om jag 
får förtroendet att vara en del av Sveriges Elevkårers styrelse under mandatperioden 2019–2020.

Med vänliga hälsningar, Simon Salomonsson

Valberedningens motivering:
Med sin pågående gymnasieutbildning bidrar Simon med en direkt insyn i gymnasieskolans vardag. 
Simon är även väl insatt och uppdaterad i utmaningar som Sveriges elevkårer står inför, en kunskap 
som är viktig som ledamot. Med ett brinnande engagemang för elevers rätt att påverka sin skoltid är 
valberedningen övertygad om att Simon kommer att vara en stor tillgång i Sveriges Elevkårers styrelse. 
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Övriga valbara // styrelseledamot
Ledamot: Bean Khalil

Födelseår:  2001 

Studentår:  2020 

Boendeort:  Uppsala 

Skola:  Rosendalsgymnasiet 

Elevkår:  Elevkår Rosendal 
Uppdrag i elevkåren:  Medlemsansvarig 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  - 

Gymnasieutbildning:  Naturvetenskapsprogrammet 
Ev. högskole-/universitetsutbildning:  - 

Andra relevanta erfarenheter:  -

Kontaktas på: Bean.khalil01@gmail.com 

Bean säger:
Jag söker ert förtroende främst för en anledning, en anledning ingen annan kandidat kommer att föra 
fram. Jag söker ert förtroende för att kommunikationen mellan Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd 
i nuläget måste förbättras. Att de inte har någon bra relation kanske inte verkar vara ett problem men 
om organisationerna på ett mer effektivt sätt skulle samarbeta så öppnar det upp dörrarna för ny verk-
samhet. Låt mig ta ett exempel på vad jag gjorde i Uppsala för att föra samman elevråd med elevkårer. 
Under min tid som ordförande i Uppsalas Elevkårer så har jag försökt skapa ett ”lärlingsprogram”, ett 
program där man låter ett elevråd få skugga en elevkår och ge elevråden inspiration samt ny kunskap 
för att på så sätt kunna förbättra sin egen verksamhet. Man låter exempelvis styrelsen från en stark 
elevkår träffa styrelsen från ett lokalt elevråd och få dem båda att lära sig från varandra. Detta program 
vill jag nu även föra fram och göra nationellt.

Om Sveriges Elevkårer tillsammans med Sveriges Elevråd för fram detta nya program så skulle väldigt 
många fler med tidigare erfarenhet i ett elevråd vilja bli aktiva i en elevkår då de engagerade i elevråden 
inser att det är så mycket roligare att engagera sig i en elevkår. När olika elevkårer får gå ihop och 
pratar om vad de gör för att förbättra skoltiden för dess medlemmar så vet jag att det verkligen ger 
motivation och viljan att fortsätta engagera sig. Att elevkårer känner till vilka som sitter i styrelsen i 
grannskolan ger möjlighet nya aktiviteter. I min hemstad Uppsala så har vi något vi kallar ”Inspark”, 
där man samlar alla ettor för att de ska få lära känna varandra. Tänk om man skulle kunna anordna ett 
liknande evenemang till och med i städer vars elevkårer inte är lika starka som i Uppsala. 

Jag tror verkligen på att ledamöterna i en given styrelse ska sträva emot att vara i samma ålder som 
medlemmarna de representerar. Går man som mig själv i gymnasiet och dessutom är aktiv i dess 
elevkår så vet man i första hand vilka lokala problem som finns eller vad eleverna på ens skola tycker 
borde förbättras.

Min vision för riksorganisationen är att den mer och mer ska försöka likna ett fackförbund för eleverna. 
Jag vill att Sveriges Elevkårer och dess medlemmar ska finnas närvarande när kommuner eller huvudmän 
ska ta stora beslut. Jag vill att det alltid ska finnas representanter från elevkårerna när kommunen 
ska diskutera beslut som rör eleverna. Därför måste Sveriges Elevkårer fortsätta sitt arbete med att ta 
platsen som elevernas röst, ett uppdrag jag kommer ta på fullaste allvar om jag får ert förtroende.

I vanliga fall brukar motkandidater nästintill aldrig få en plats i styrelsen men jag hoppas innerligt att 
ni representanter tänker en gång till innan er röst instinktivt läggs på valberedningens förslag. Jag ser 
fram emot att få träffa er och få berätta mer!

Mvh, 

Bean Khalil
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Ledamot: Omar Branzell

Födelseår:  1998 

Studentår:  2017 
Boendeort:  Stockholm 

Skola:  IHGR 

Elevkår:  IHGR 

Uppdrag i elevkåren:  – 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  – 

Gymnasieutbildning:  Naturvetenskap 

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  Läkarprogrammet (pågående) 

Andra relevanta erfarenheter:  Ideellt arbete med bland annat: styrelsearbete i 
  studentkår, administrativa uppdrag, projektledning, 
  studentrepresentation. 

Kontaktas på:  omarbranzell@gmail.com 

Omar säger: 
När jag tänker tillbaka på min gymnasietid har jag blandade tankar. Det var inget fel på mitt gymnasium 
– alla lärare var schyssta och jag litade alltid på att de ”vuxna” visste vad de sysslade med. Jag kände 
inget riktigt behov av att vara involverad i min skolgång. Några månader efter studenten började jag 
högskolan, och då kunde jag plötsligt sitta i alla skolans styrelser, råd och nämnder. Då fick jag möjlig- 
heten att faktiskt påverka min egna skolgång, oavsett vad mina lärare eller rektorer tycker. Det är ju 
inte så att jag hann bli ”vuxen” på de tre månaderna mellan gymnasiet och högskolan. Gymnasieelever 
borde få möjligheten att påverka sin skolgång i mycket högre grad, skolan finns till för eleverna och då 
ska eleverna få vara med och bestämma. Nu i efterhand hade jag velat ändra på mycket av min skolgång. 
I de gymnasieelever jag haft kontakt med, bland annat som privatlärare, ser jag många mönster. Betygs- 
ångest, oro inför framtiden, dåligt självförtroende och psykisk ohälsa. Detta har vi alla erfarenhet av, 
antingen genom oss själva eller genom en vän. Det är en epidemi som jag vill hjälpa till att lösa. Jag vill 
sitta i Sveriges Elevkårers styrelse för att få igenom elevernas vilja. Som styrelseledamot är jag lyhörd 
och alltid öppen för förslag; mitt tidigare styrelsearbete har lärt mig mycket, men mitt uppdrag i styrelsen 
kommer alltid utgå från Sveriges Elevkårers medlemmar och deras vilja och behov. 
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   Valberedningens förslag till revision
Valberedningens förslag till auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor:  Fredrik Sjölander
  KPMG

Valberedningens förslag till revisorer
Lekmannarevisor:  Axel Edlund

Födelseår:  1994 

Studentår:  2013 

Boendeort:  Lund 
Skola:  ProCivitas Malmö 
Elevkår:  ProCivitas Elevkår 
Uppdrag i elevkåren:  Ordförande 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Lekmannarevisor 
Gymnasieutbildning:  Samhälle Ekonomi 

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  Ekonomi Kandidatprogram, Lunds Universitet 
Andra relevanta erfarenheter:  Flertal styrelseuppdrag inom ideella organisationer

  Sektionschef i Lundakarnevalen 

  Verksamhetsutvecklare och Regionchef,
  Sveriges Elevkårer

Kontaktas på: axel.edlund@sverigeselevkarer.se

Axel säger:
Jag tror mig passa i rollen som revisor tack vare mina kunskaper kring ekonomi i allmänhet och 
organisationen i synnerhet. Inom organisationen har jag varit medlem, verksamhetsutvecklare, region-
chef samt nu den senaste mandatperioden revisor. Det har gjort mig medveten kring organisationens 
ekonomiska förutsättningar - processer - och ändamål. Organisationens verksamhet, kärnvärden, mål 
och styrning är andra områden jag har goda kunskaper kring.  

Oavsett nuvarande eller tidigare poster har jag alltid varit en person i Kårvärlden. Från dess att jag 
mötte den vid 15-års ålder tills idag. Den drivkraft jag har mött och möter slutar aldrig att motivera 
mig. Vill ni ha en ung person med ena foten i föreningslivet och andra foten bland näringsliv/ekonomi är 
jag väl förberedd för rollen.  

Mvh  

Axel Edlund  

Valberedningens motivering:
Axel har lång och gedigen erfarenhet av elevrörelsen. Han har fått en god insyn i Sveriges Elevkårer, 
både som medlem, anställd och revisor. Vi i valberedningen är övertygade om att Axel kommer vara ett 
viktigt stöd inom revisionen och att det är guld värt för organisationen att ha en revisor som redan är 
väl insatt i arbetet.
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Lekmannarevisor: August Schelin

Födelseår:  1995 

Studentår:  2015 
Boendeort:  Göteborg 
Skola: Enskilda Gymnasiet, Stockholm 

Elevkår:  Enskilda Gymnasiets Elevkår 

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande  
Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  - 
Gymnasieutbildning:  Natur 
Ev. högskole-/universitetsutbildning:  3 av 6 terminer på ekonomprogrammet, 
  Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet  

Andra relevanta erfarenheter:  Kårordförande, Handelshögskolans i Göteborg 
  Studentkår, HHGS 

Kontaktas på: tsugua95@gmail.com 

August säger:
Som före detta elevkårsordförande har Sveriges Elevkårer en särskild plats i mitt hjärta, inte minst då 
jag själv fick både hjälp, inspiration och många goda vänner tack vare den verksamhet som ni bedriver.  

Utbildningsfrågor och påverkansarbete är oerhört viktigt generellt sett, men många gånger förbises 
åsikter från de som faktiskt berörs – studenterna. Därför är arbetet Sveriges Elevkårer gör på daglig 
basis viktigt, både för studenterna och samhället i stort och det är något som jag gärna avsätter tid och 
energi till. 

Som kårordförande för HHGS har jag god inblick i studentpolitik, hur stora organisationer, både min 
egen och andra studentkårer, företag och skolor styrs effektivt. Vidare har jag goda kunskaper i ekonomi 
och är inte rädd för att säga ifrån när jag tycker att saker sköts på fel sätt. En stor del av mitt jobb idag 
är att säga nej till såväl kompisar som andra makthavare. Med andra ord tror jag mig ha förutsättningar 
för att ta mig an ett uppdrag som lekmannarevisor i Sveriges Elevkårer.  

Väl mött! 

August Schelin 

Valberedningens motivering:
August har fått ta del av hur det är att vara medlem i Sveriges Elevkårer, såväl som att under senare år 
iaktta organisationen från ett externt perspektiv. Genom sitt långa engagemang inom diverse föreningar 
har han utvecklat kunskaper och analytiska färdigheter som krävs för att kunna ta sig an uppdraget 
som revisor. Valberedningen är därmed övertygad att August kommer kunna granska blivande styrelses 
arbete, såväl som finnas tillgänglig som stöd för styrelse och medlemmarna. 
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Revisorssuppleant: Alfred Lind-Anderton

Födelseår: 1997 
Studentår: 2016 
Boendeort:  Göteborg 

Skola:  Katedralskolan Uppsala

Elevkår:  Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  - 
Gymnasieutbildning:  Naturvetenskapligt program 

Ev. högskole-/universitetsutbildning:  Civilingenjör med inriktning Automation och 
  Mekatronik påbörjad 2017  

Andra relevanta erfarenheter:  Vice Ordförande för Uppsalas Elevkårer, 
  ledamot i Sveriges Elevråd. 

  Raul Wallenberg Academy’s Leadership Program.

Kontaktas på: a.lindanderton@gmail.com 

Alfred säger:
Jag anser att jag är rätt person för positionen eftersom att jag har en längre historia inom elevrörelsen 
där jag kommit i kontakt med eller varit engagerad i många olika organisationer, stora som små. 
Erfarenheterna som jag tagit med mig från dessa möten med förtroendevalda, anställda och medlemmar 
har gett mig en förståelse för hur en organisation och dess förtroendevalda skall och förväntas agera. 
Då jag efter min student avslutade mina uppdrag i elevorganisationerna anser jag att jag fått en nöd-
vändig distans från de i nuläget engagerade vilket bidrar till möjligheten att upprätthålla stark integritet 
och utföra mitt arbete på ett opartiskt samt korrekt sätt.

Alfred Lind-Anderton

Valberedningens motivering:
Alfred har under intervjuprocessen visat ett stort engagemang för revisorsuppdraget och en vilja att 
lägga ner den tid som krävs. Tack vare hans tidigare uppdrag inom elevrörelsen kommer han att bidra 
med perspektiv i revisionen. Dessutom är han en pigg och alert person som gärna finns tillgänglig för 
medlemmar såsom förtroendevalda. Utöver detta tror vi att Alfred kommer bidra till en positiv stämning.
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Revisorssuppleant:  Ellen Olin

Födelseår:  2001 

Studentår:  2020 
Boendeort:  Svedala 
Skola:  Malmö Latin 

Elevkår:  Malmö Latins Elevkår 
Uppdrag i elevkåren:  Medlemsansvarig  

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -  

Gymnasieutbildning:  Bild och formgivning  
Ev. högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Deltagare i projektet ”Unga möter Unga”.

Kontaktas på: ellen.olin01@gmail.com

Ellen säger:
Hej! Mitt namn är Ellen Olin och jag kandiderar till revisor för organisationen Sveriges Elevkårer. Jag 
vill kandidera eftersom jag älskar att jobba med projekt och att samarbeta med nya människor. Jag är 
ambitiös och kan lätt samarbeta med olika människor. Jag älskar mitt arbete i kåren, då vi alla sam-
arbetar och har en bra gemenskap. Jag är har alltid ett leende på läpparna och älskar att sprida glädje 
och skratt. Jag är en mycket kreativ person som ofta ser till det positiva.

Valberedningens motivering:
Ellen har visat på en mycket positiv och öppen inställning till revisorsuppdraget. Hon är en kreativ och 
ambitiös person som inte räds nya utmaningar. Med fötterna fortfarande kvar i elevrörelsen anser vi 
Ellen vara ett bra tillskott till revisionen som kommer bidra med perspektiv och integritet samt aktivt 
delta i diskussion. 
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Ej längre valbara:
Vice ordförande: Max Otterman, 1999, Södra Latin

Andra vice ordförande: Omar Branzell, 1998, IHGR

Ledamot: Albert Nygren, 2000, Södra Latin

  Albert Vidfelt, 2000, Thoren Business SchoolKarlstad

  Erik Nordlund, 2000, Norra Real

  Eskil Brinkmann, 2000, Minervagymnasium

  Filip Gustavsson, 1999, Gymnasium Skövde Kavelbro

  Linnéa Metsälä, 1999, Kulturama Gymnasium

  Linn Lindgren, 2000, Viktor Rydberg Odenplan

  Lova Linde, 2000, Katedralskolan i Skara

  Lovisa Snygg, 2000, Schillerska Gymnasiet   

  Olivia Jacobsson, 1998, ProCivitas Malmö

  Rasmus Lukk, 2001, Stagneliusskolan

  Rasmus Maråk, 1999, Klara Södra Gymnasium

  Safia Dindic, 2000, Katedralskolan i Skara

  Stephen Pettersson, 1999, Kristinegymnasiet

  Wilma Ottebratt, 1999, Schillerska Gymnasiet

Revision: Olivia Hedlund, 1997, Södra Latin
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Övriga  bilagor



74.

Ordlista för formalia
Acklamation - Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.  

Ajournera - Mötet skjuts upp till en senare tidpunkt. Ajourneringen görs för att exempelvis ta lunchrast.  

Ansvarsfrihet - Styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet av kongressen om medlemmarna anser att 
styrelsen har skött sitt uppdrag utan allvarliga förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna 
inte senare kan ställas till svars för något som hänt under året de var beviljade ansvarsfrihet för. 
Debatten om ansvarsfrihet föregås av att den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna 
presenterar sina revisionsberättelser.   

Att-sats - Kärnan, själva kravet, i ett yrkande, en motion eller proposition, 
skrivs i formen av en att-sats, en mening som inleds med ordet att. 

Avslag - När kongressen röstar nej till ett yrkande, motion eller proposition.

Bifall - Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition.  

Bordläggning - Det innebär att ett ärende skjuts upp. Kongressen 
kan besluta om att att skjuta upp ett ärende till Årsmöte19.  

Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen 
föreslås av styrelsen och fastställs slutgiltigt av kongressen. 

Fyllnadsval - Tillsättande av styrelsepost efter någon förtroendevald 
som avgått innan mandatperioden löpt ut. 

Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till kongressen. Regleras i arbetsordningen.  

Förtroendevalda - I Sveriges Elevkårer finns det tre grupper av förtroendevalda, 
Styrelsen, revisorerna och valberedningen. Dem är valda vid årsmöte eller kongress. 

Huvudförslag - Alla yrkanden ställs mot varandra i en ordning som gör att det 
motförslag med mest stöd ställs emot huvudförslaget. Regleras i arbetsordningen. 

Justerare - Kontroll av att kongressprotokollet är riktigt görs av dem som är valda 
till justerare, kontrollen innebär att det som beslutats är det som skrivs ner. 
Kongressen väljer fyra personer till justerare tillika rösträknare.  

Jämkning - Sammanförande av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av 
ordföranden men måste godkännas av dem som gjort yrkandena. Så om två elevkårer 
yrkar, var för sig, på samma sak kan de slå ihop sina yrkanden till ett och samma.  

Kontrapropositionsvotering - Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till 
huvudförslaget. Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills ett enda förslag 
är kvar. Detta förslag ställs mot huvudförslaget.  

Lägga något till handlingarna - Innebär att det i protokollet anförs att ärendet har 
rapporterats utan att vidare beslut tas i frågan. Exempel på detta är styrelsens 
rapportering av verksamhetsberättelsen, eller revisorernas revisionsberättelser.  

Mandatperiod - Tidsperiod som förtroendevald är i Sveriges Elevkårer i två år. Styrelsen och 
revisorerna sitter mellan kongress och kongress, medan valberedningen väljs varje årsmöte.  

Motion - Förslag till kongressen från medlemmarna.  

Mötespresidium - De som leder kongressen. Sveriges Elevkårer brukar 
ha två mötesordföranden och två mötessekreterare. 

Ny fråga - Fråga som inte väckts i vare sig motion eller proposition. Nya frågor får 
endast tas upp på kongressen om kongressen beslutar så med 5/6-delars majoritet. 
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Omröstning - Omröstning kan vara öppen såsom genom acklamation, votering eller 
protokollomröstning. Den kan vara sluten, som vid personval. Detta regleras i arbetsordningen. 

Ordningsfråga - Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck 
i debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga 
går före talarna i talarlistan. Ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet och 
regleras i arbetsordningen.  

Plenum – Rummet för mötet. Förhandlingar sker i plenum, vilket innebär 
att alla röstberättigade samlas i kongressalen för att fatta beslut. 

Proposition - Styrelsens förslag till kongressen.  

Replik - Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Det är 
mötespresidiet som beviljar eller avslår begäran om replik. Beviljad replik bryter talarlistan.  

Reservation - Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera att man tar 
avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad. Reservation skrivs ner i protokollet.  

Revision - Granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen av den ekonomiska 
förvaltningen görs av en auktoriserad revisor. Övrig granskning, såsom hur styrelsen 
följer stadgan och dylikt görs av lekmannarevisorerna. 

Röstlängd - Förteckning över de röstberättigade på kongressen. Endast de elevkårer som 
finns med i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på kongressen. 
Röstlängden justeras löpande under kongressen.  

Rösträkning - Räkning av rösterna när så behövs. Det görs av dem som har valts som justerare.  

Sakupplysning - Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid kongressen; 
en sakupplysning går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen. 

Streck i debatten - Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i 
debatten begäras, det regleras i arbetsordningen. 

Talarlista - Lista, som förs av mötespresidiet, över de som begärt ordet under ett möte. 

Tilläggsyrkande - Ett tillägg till tidigare yrkande i en motion eller proposition. Tilläggsyrkandet 
måste gå i motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta som ny fråga. 

Verksamhetsberättelse - Redogörelse från styrelsen över viktigare händelser 
knutna till verksamheten under det gångna året. 

Votering - Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, 
det innebär att ombud sträcker upp sina röstkort i luften. Regleras i arbetsordningen.  

Yrkande - Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte. 

Årsmöte och kongress - Sveriges Elevkårers högsta beslutande organ. Varje jämnt år anordnas 
kongress där styrelse och revisorer för nästkommande mandatperiod väljs. Varje udda år anordnas 
ett årsmöte där valberedning inför nästkommande mandatperiod väljs. Gemensamt för både 
Kongress och årsmöte är bland annat behandling av verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet, 
motioner och propositioner. 
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