
 Välkommen till  
Härmed kallas samtliga av Sveriges Elevkårers 
medlemsorganisationer till årsmöte 22-24 
november i Växjö.  
Arbetet med att ta oss närmre visionen om en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i 
Sverige fortsätter och tillsammans har vi under det senaste året vuxit oss större än någonsin 
förut. Aldrig har så många elever frivilligt valt att gå med i en elevkår, och aldrig förr har så 
många nya gymnasieelever kunnat börja på en skola där en elevkår finns. I våras bekräftade 
ringkontrollerna att alla ni 348 elevkårer totalt samlar 121 416 medlemmar!  

Engagemanget är påtagligt, och vi ser det i alla aktiviteter som anordnas, i att vi blir fler 
majoritetskårer, och att elevkårer syns medialt och påverkar i viktiga frågor. Under året har 
styrelsen fortsatt arbetet med förutsättningsfrågan som beslutades på årsmöte17. Styrelsen 
har lyft frågan om föreningsfrihet för elever till regering, riksdag och kommunala samt fri-
stående skolhuvudmän där även elevkårer har bedrivit lobbyingarbete lokalt. 

Framförallt har styrelsen också under 2019 fokuserat på att ta fram en ny femårig strategi för 
Sveriges Elevkårer, som ska ta vid efter den strategi som avslutas när vi närmar oss år 2020. 

Sveriges Elevkårer är medlemmarnas organisation och årsmötet är tillsammans med kon-
gressen Sveriges Elevkårers högst beslutande organ. Här står mötet mellan medlemmar 
och styrelse i centrum. I år samlas vi för att berätta om året som gått, genom propositioner 
och motioner fatta beslut om organisationens framtid och välja ny valberedning.  

Årsmötet är en mötesplats för alla elevkårer i Sverige. En plats att träffa nya och gamla be-
kantskaper. Ett unikt tillfälle att mötas tillsammans, utbyta erfarenheter och skapa minnen 
för livet. En helg som består av att genom demokratiska beslut påverka Sveriges Elevkårer 
och fortsätta vår gemensamma resa in i elevrörelsens framtid.  

Hoppas vi ses i Växjö, 

Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom

Ebba Kock 
Ordförande


