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 Kära medlemmar!
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 elev- 
kårer 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 fristående 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 kongressen 
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 bekantskaper. 
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.  

Välkommen till Årsmöte19! 

Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom

Ordförande Ebba Kock 
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Kongressprotokoll fört vid Sveriges Elevkårers Kongress 
2018 

Datum: 2018-11-23 – 2018-11-25 

Plats: Linköpings Universitet  

Bilagor:  
- Bilaga 1: Röstlängd
- Bilaga 2: Arbetsordning

Protokoll för Sveriges Elevkårers Kongress 2018 

1. Kongressens öppnande
Sveriges Elevkårers Ordförande Lina Hultqvist hälsade alla välkommen. Därefter 
talade Fredrik Christensson, riksdagsledamot för Centerpartiet; Annika Hirvonen 
Falk, riksdagsledamot för Miljöpartiet; Marcin de Kaminski från Civil Rights 
Defenders och Silvia Kakembo, före detta Regionchef och Sverigechef på Sveriges 
Elevkårer. Därefter fick kongressen hälsningar från Åsa Fahlén, Lärarnas 
riksförbund; Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund; Malin Påhls Hansson, 
ordförande Saco studentråd; Matilda Ernkrans, ordförande för riksdagens 
utbildningsutskott och Gustav Fridolin, avgående utbildningsminister.   

Vice ordförande för Sveriges Elevkårer Erik Kochbati förklarade kongressen för 
öppnat.  

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

a. Ordförande
Kongressen biföll 
att  välja Erik Schuss till mötesordförande [Styrelsen] 
att   välja Silvia Kakembo till mötesordförande från §1 till §11 

[Styrelsen] 
att   välja Rosaline Marbinah till mötesordförande från §12 

[Styrelsen] 
b. Sekreterare

Kongressen biföll 
att    välja Sofia Jannati och Joel Furvik [Styrelsen] 
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c. Justerare tillika rösträknare för kongressen
Kongressen biföll 
att välja Amaryllis Kargioti från Skrapans Elevkår, Jasmin 

Fondak från Tullinge Elevkår, Jonatan Skageberg från 
Ingrid Segerstedts Elevkår, Ellionor Ziegler från STEK till 
protokolljusterare tillika rösträknare.  

3. Fastställande av röstlängden
Elevkårerna och elevråden blev uppropade och fick presentera sig i talarstolen. 

Enligt stadgarnas § 5 mom 2 ska hälften av organisationens medlemsorganisationer 
närvara eller ha avsagt sig sitt mandat för att mötet skall vara beslutsmässigt.  

Samtliga medlemsorganisationer har blivit kallade och fått information om hur man 
anmäler sig till kongressen. De medlemmar som ej har anmält sig tolkas ha avsagt sig 
sitt mandat till kongressen.  

Av de 80 röstberättigade medlemsorganisationer som anmält sig till kongressen 
närvarade 65 när röstlängden fastställdes. Alltså var mer än hälften av 
medlemsorganisationerna som inte avsagt sig sitt mandat närvarande.  

Kongressen biföll 
att justera röstlängden till 65 med rösträtt och 3 med 

yttranderätt. (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

4. Fråga om kongressen har blivit utlyst såsom det beskrivs i
stadgan
Vice ordförande för Sveriges Elevkårer Erik Kochbati från styrelsen föredrog 
punkten.  

Styrelsen ska enligt stadgarnas § 5 mom 4 utlysa kongressen till alla 
medlemsorganisationer senast 15 veckor innan kongressens öppnande. Styrelsen 
kallade till kongressen den 9 augusti, det vill säga 15 veckor innan kongressens 
öppnande.  

Enligt stadgans § 5 mom 8 ska propositionerna skickas till alla 
medlemsorganisationer senast 15 veckor innan kongressens öppnande. Styrelsen 
skickade ut propositionerna den 9 augusti, det vill säga 15 veckor innan kongressens 
öppnande.  

Alla handlingar ska enligt stadgarnas § 5 mom 12 tillgängliggöras för 
medlemsorganisationerna senast 6 veckor innan kongressens öppnande. 
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Handlingarna publicerades på hemsidan den 11 oktober, det vill säga 4 veckor innan 
kongressens öppnande.  

Kongressen biföll 
att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst [Styrelsen] 

5. Fastställande av dagordningen
Mötesordförande Silvia Kakembo föredrog förslag till dagordning. Punkten öppnades 
sedan upp för debatt.  

Kongressen biföll 
att fastställa dagordningen enligt handlingarna [Mötespresidiet] 

6. Fastställande av arbetsordning
Mötesordförande Erik Schuss och Silvia Kakembo föredrog förslaget på 
arbetsordning (se bilaga 2.) Punkten öppnades sedan upp för debatt.  

Kongressen biföll 
att fastställa arbetsordningen [Mötespresidiet] 

Kongressen avslog 
att samtliga meningar påföljande första meningen under 

rubriken “Hur man inkommer med ett förslag” stryks ur 
arbetsordningen. [Ingrid Segerstedts elevkår] 

7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
Ordförande Lina Hultqvist och vice ordförande Erik Kochbati från styrelsen föredrog 
verksamhetsberättelsen och svarade på frågor från kongressdelegaterna. 

  Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 65 med rösträtt och 3 med 

yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

Kongressen biföll 
att lägga verksamhetsberättelsen för 2017–2018 till 

handlingarna [Styrelsen] 

8. Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret
Generalsekreterare Karin Levin gick igenom bokslutet för bokföringsåret 2017 och 
svarade på frågor från kongressdelegaterna. 
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Kongressen biföll 
att lägga bokslutet för året 2017 till handlingarna [Styrelsen] 

9. Presentation av revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret och det gångna bokföringsåret
Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander föredrog sin revisionsberättelse. 
Lekmannarevisor Alexander Haddad föredrog lekmannarevisorernas 
verksamhetsberättelse.  

Kongressen biföll 
att den auktoriserade revisionsberättelsen läggs till 

handlingarna [Revisorerna] 

Ordningsfråga: Ajournering 
Kongressen biföll 
att ajournera mötet från kl. 18:22 till kl. 09:00 lördagen den 

24 november [Mötespresidiet] 

Kongressen biföll 
att återuppta mötet kl. 09:00 lördagen den 24 

november [Mötespresidiet] 

Kongressen biföll 
att  revisionsberättelsen läggs till handlingarna 

[Lekmannarevisorerna] 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för
det senaste verksamhetsåret
Mötespresidiet öppnade upp frågan för debatt. 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att LBS Trollhättan kreativa kåren ska ges rösträtt 

att justera röstlängden till 67 med rösträtt och 3 med 
yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

Kongressen biföll 
att årsmötet beviljar Sveriges Elevkårers styrelse ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017–2018 och redovisningsår 2017. 
[Revisorerna] 
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● Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges
Elevkårer för en mandatperiod om två år.”

att stadgans §6 mom 5 lyder ” Styrelsen ansvarar för att 
● organisationens stadgar följs
● fatta beslut om budget samt presentera den för

medlemsorganisationerna i samband med
kvartalsrapporteringen

● beslut på kongress och årsmöte verkställs och
antagna styrdokument efterlevs

● fatta beslut om delegationsordning för
organisationen samt arbetsordning för styrelsens
arbete

● lägga fram propositioner till kongressen och
årsmötet

● lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk
berättelse till kongressen och årsmötet

● svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig
för medlemmarna

● svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig
för valberedning och revisorer.

● bedriva det internationella arbetet, och då
framförallt det nordiska samarbetet för allas rätt
till utbildning

● upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till
en sparfond enligt 11§ i denna stadga förvaltas på
ett hållbart och betryggande sätt samt att sådan
förvaltning sker på inrådan av extern expertis.”

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

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

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

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

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

11 b. Proposition 2 – Förändring av andra vice ordförandes arvode 
Styrelseledamot Max Otterman från styrelsen föredrog punkten. Sedan 
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öppnades upp debatt i frågan. 

Kongressen biföll 
att ändra stadgans §6 mom 19 till “Andra vice ordförandens 

  arvode är vid tillträde ett [1] prisbasbelopp per år. Denna 
  summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till 
  maximalt ett och ett halvt [1,5] prisbasbelopp.” 

11 c. Proposition 3 – Stadgeändring gällande kandidatprocessen 
Styrelseledamot Ebba Kock från styrelsen föredrog punkten. Sedan 
öppnades det upp debatt i frågan.  

Kongressen biföll 
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
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11. Behandling av propositioner och motioner

11 a. Proposition 1 – Språkliga förändringar av stadgan 
Styrelseledamot Jacob Clarin från styrelsen föredrog punkten. Sedan 
öppnades det upp debatt i frågan.  

Kongressen biföll 
att stadgans §5 mom 11 lyder ”Alla kandidaturer till 

  förtroendeuppdrag som väljs på kongressen eller årsmötet 
  ska vara inkomna till Sveriges Elevkårers valberedning 
  senast 14 veckor innan kongressens öppnande och senast 
  8 veckor innan årsmötets öppnande.” 

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

● propositioner
● motioner och styrelsen för Sveriges Elevkårers

yttranden om dem
● verksamhetsberättelse för Sveriges Elevkårer med

bokslut och revisionsberättelse.”
att stadgans §5 mom 15 lyder ”Åtminstone dessa punkter ska 

  behandlas på årsmötet: 
● Årsmötets öppnande
● Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika

rösträknare för årsmötet
● Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det

beskrivs i stadgan
● Fastställande av röstlängden
● Fastställande av dagordningen
● Behandling av propositioner och motioner
● Presentation av verksamhetsberättelse för det

gångna verksamhetsåret
● Presentation av bokslut för det gånga

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.
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● 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. 

Ordningsfråga: Ajournering 

Ordningsfråga: Streck i debatten i diskussionen om 
ajournering  

Ordningsfråga: Streck i debatten om streck i debatten i 
diskussionen om ajournering  

Kongressen biföll 
att dra streck i debatten om streck i debatten i diskussionen 

   om ajournering 
att dra streck i debatten i diskussionen om ajournering  
att ajournera mötet från kl. 10:11 lördagen den 24 november

till 11:00 lördagen den 24 november 
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Kongressen biföll 
att återuppta mötet från kl 11:00 lördagen den 24 november 

  [Mötespresidiet] 

Ordningsfråga: ändring av justerare 
Kongressen biföll 
att Vincent Siekkinen Franzén, Ingrid Segerstedts 

  Elevkår, ersätter Jonatan Skagerberg som justerare från 
  dagordningspunkt 11. 

Ordningsfråga: ajournering 
Kongressen biföll  
att ajournera mötet till kl. 09.00 söndag den 25 november. 

Kongressen biföll 
att mötet återupptas kl. 09:07 söndag den 25 november. 

  Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 60 med rösträtt och 1 med 

yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

  Ordningsfråga: val av sekreterare 
Kongressen biföll 
att Sofia Jannati ersätts av Love Josefsson som 

mötessekreterare [Mötespresidiet] 

12. Val av ordförande för Sveriges Elevkårers för en mandatperiod
om två år
Valberedningens ordförande Oliver Åbrink föredrog under lördagen valberedningens 
förslag. Valen förgicks av en utfrågning av kandidaterna under lördagen där 
medlemmarna fick ställa frågor. 

Kongressen beslutade 
att välja Ebba Kock till ordförande för Sveriges Elevkårer för 

mandatperioden 2019–2020 [Valberedningen] 
att beslutet var enhälligt 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 61 med rösträtt och 1 

med yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 
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13. Val av vice ordförande för Sveriges Elevkårers för en
mandatperiod om två år
Valberedningsledamoten Amanda Karlbring föredrog under lördagen 
valberedningens förslag. Valen förgicks av en utfrågning av kandidaten under 
lördagen där medlemmarna fick ställa frågor.   

Kongressen beslutade 
att välja Jacob Clarin till vice ordförande för Sveriges 

Elevkårer för mandatperioden 2019–2020 
[Valberedningen] 

att beslutet var enhälligt 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 63 med rösträtt och 1 

med yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

14. Val av andra vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en
mandatperiod om två år
Valberedningsledamoten Katja Holböll föredrog valberedningens förslag. Valen 
förgicks av en utfrågning av kandidaterna under lördagen där medlemmarna fick 
ställa frågor. När kongressen går in i valärenden får alla medlemmar med 
yttranderätt möjlighet att sätta upp sig på talarlistan. Därefter lottas talarlistan och 
streck sätts. 

Ordningsfråga: Upphäva strecket i debatten 

Ordningsfråga: Streck i debatten i debatten om att upphäva 
streck i debatten 

Kongressen biföll 
att sätta streck i debatten om att upphäva strecket i 

pläderingslistan [Norra Reals Elevkår] 
att upphäva strecket i pläderingslistan [Europakåren] 

Ordningsfråga: Streck i debatten 
Kongressen biföll 
att sätta streck i pläderingslistan [Mötespresidiet] 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 62 med rösträtt och 1 
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med yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

Valberedningens förslag till andra vice ordförande 
Erik Nordlund 

Övriga valbara kandidater 
Josefine Fälth 

Kongressen beslutade 
att välja Josefine Fälth till andra vice ordförande för Sveriges 

Elevkårer för mandatperioden 2019–2020 

Röstresultat 
Josefine Fälth: 33 röster 
------------------------------- 
Erik Nordlund: 28 röster 

62 röster röster avlades 
varav 1 ogiltig 

15. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för en mandatperiod
om två
Valberedningsledamöterna Amanda Karlberg, Elenor Söderberg och Katja Holböll 
föredrog valberedningens förslag under lördagen. Valen förgicks av en utfrågning av 
kandidaterna under lördagen där medlemmarna fick ställa frågor. När kongressen 
går in i valärenden får alla medlemmar med yttranderätt möjlighet att sätta upp sig 
på talarlistan. Därefter lottas talarlistan och streck sätts. 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll  
att justera röstlängden till 61 med rösträtt och 1 

med yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

Ordningsfråga: Upphäva strecket i pläderingslistan 
Kongressen avslog 
att upphäva strecket i pläderingslistan för 

resten av kongressen [Europakåren] 

Ordningsfråga: Ajournering 
Kongressen beslutar 
att mötet ajourneras efter omröstningen är klar till kl.13.30 
att återuppta mötet kl.13.45 
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Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter 
Carl Brinnen 
Ebba Sandin Sundkvist 
Embla Persson 
Emelie Nyman 
Jonatan Wedberg Kilnäs 
Richard Wahlström 
Sandra Pernkrans 
Simon Salomonsson 

Övriga valbara kandidater 
Bean Khalil 
Omar Branzell 

Kongressen beslutade 
att välja Carl Brinnen, Ebba Sandin Sundkvist, Embla 

Persson, Emelie Nyman, Jonatan Wedberg Kilnäs, 
Richard Wahlström, Sandra Pernkrans och Simon 
Salomonsson till ordinarie ledamöter i Sveriges Elevkårer 
för mandatperioden 2019–2020 

Röstresultat: 
Carl Brinnen: 57 röster 
Ebba Sandin Sundkvist: 58 röster 
Embla Persson: 55 röster 
Emelie Nyman: 59 röster  
Jonatan Wedberg Kilnäs: 60 röster 
Richard Wahlström: 49 röster 
Sandra Pernkrans: 57 röster 
Simon Salomonsson: 56 röster 
----------------------------------------- 
Bean Khalil: 10 röster 
Omar Branzell: 27 röster 

61 röster avlades 
varav 0 ogiltiga 

16. Val av revisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om
två år

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll 
att justera röstlängden till 61 med rösträtt och 0 

med yttranderätt (enligt bilaga 1) 
[Mötespresidiet] 

	Kongressprotokoll	2018	
Uppdaterad:	2018-11-25	

Sida	13	av	14	

Sekreterare Sekreterare Justerare Justerare Justerare  Justerare 

a. Val av lekmannarevisorer för Sveriges Elevkårer för en
mandatperiod om
två år
Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag. 

Kongressen beslutade 
att välja Axel Edlund till ordinarie 

lekmannarevisor för Sveriges Elevkårer för 
mandatperioden 2019–2020 [Valberedningen] 

 att välja August Schelin till ordinarie 
lekmannarevisor för Sveriges Elevkårer för 
mandatperioden 2019–2020 [Valberedningen] 

         att välja Ellen Olin till personlig revisorssuppleant för Axel 
Edlund för mandatperioden 2019–2020 [Valberedningen] 

 att välja Alfred Lind-Anderton till personlig 
revisorssuppleant för August Schelin för mandatperioden 
2019–2020 [Valberedningen] 

b. Val av auktoriserad revisor för Sveriges Elevkårer för en
mandatperiod om
två år

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag. 

Ordningsfråga: Justering av röstlängden 
Kongressen biföll 
att justera röstlängden till 60 med rösträtt och 0 

med yttranderätt (enligt bilaga 1) [Mötespresidiet] 

Kongressen beslutade 
att välja Fredrik Sjölander, KPMG, till auktoriserad revisor 

för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 2019–2020 
[Valberedningen] 

17. Kongressens avslutande
Mötespresidiet och avgående styrelse tackades av. Därefter höll tillträdande 
ordförande Ebba Kock tal och förklarade Kongress18 för avslutad.  

	Kongressprotokoll	2018	
Uppdaterad:	2018-11-25	

Sida	14	av	14	

Sekreterare Sekreterare Justerare Justerare Justerare  Justerare 

Mötessekreterare Mötessekreterare 

______________ ______________ 
Joel Furvik  Sofia Jannati  

Mötessekreterare Protokolljusterare 

______________ ______________ 
Love Josefsson  Amaryllis Kargioti 

Protokolljusterare Protokolljusterare 

______________ ______________ 
Jasmin Fondak Ellionor Ziegler 

Protokolljusterare Protokolljusterare 

______________ ______________ 
Jonatan Skagerberg Vincent Siekkinen Franzén 
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Förslag på dagordning 
Förslag på beslut
Årsmötet föreslås besluta

att fastställa dagordningen i enlighet med handlingarna. 

1. Årsmötets öppnande

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

3. Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan 

4. Fastställande av röstlängden 

5. Fastställande av dagordningen  

6. Fastställande av arbetsordning  

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 styrelsen för Sveriges Elevkårer för det senaste verksamhetsåret 

11. Behandling av propositioner och motioner
 a.   Proposition 1 – Förutsättningsfråga för Sveriges Elevkårer och elevkårerna 
       i Sverige 2020/2021 
 b.   Proposition 2 – Servicemodellen
 c.   Motion 1 – Förbättrat samarbete med regionala samarbetsorganisationer 
 d.   Motion 2 – Angående reseersättning till medlemsorganisationer
 e.   Motion 3 – Angående möjlighet för finansiellt bidrag till elevkårer i servicemodellens nivå A1
 f.    Motion 4 – Stryk målsättningar om medlemsavgifter i ”Strategi 2020”!
 g.   Motion 5 – Förbättrad medlemsservice för starka elevkårer
 h.   Motion 6 – Bättre anpassad medlemsservice för Sveriges starkare elevkårer
 i.    Motion 7 – Sammanföring av internationell elevkårsverksamhet
 j.    Motion 8 – Rättvis behandling av elevkårsverksamhet av myndigheter

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

13. Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

14. Övriga frågor  

15. Årsmötets avslutande  
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Förslag på arbetsordning 
Förslag på beslut
Årsmötet föreslås besluta

att fastställa arbetsordningen i enlighet med handlingarna.    

Närvaro- och yttranderätt
Att ha närvaro- och yttranderätt innebär att ha rätt att vara i plenum och uttala sig i ärenden under 
mötet. Dessa har närvaro- och yttranderätt på årsmötet: 

• Styrelsen   
• Valberedningen   
• Lekmannarevisorer   
• Auktoriserad revisor   
• Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per 2019-06-30 vars 
 medlemskap godkändes av styrelsen per 2019-06-30
• Två ombud per elevkår som godkändes som medlemmar per 2019-11-05  
• 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 talarlistan, 
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 2019-06-30 vars medlemskap godkändes av styrelsen 
2019-06-30 har rösträtt på årsmötet. Alla elevkårer som har rösträtt har ett röstkort som 
används vid behov. 
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Förslagsrätt 

Att ha förslagsrätt innebär att ha rätt att föreslå ändringar eller nya förslag under mötet genom yrkanden. 
Dessa har förslagsrätt på årsmötet: 

•  Ombuden för medlemmarna (detta gäller alla medlemmar - oaktat när medlemskapet slöts)   
•  Styrelsen  
•  Valberedningen  
•  Revisorerna  
•  Mötespresidiet (OBS! Endast i ordningsfrågor) 

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  
 bedömer 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 kandidater kan väljas av årsmötet. 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 årsmötet har fattat 
och att man därmed för detta meddelande till protokollet. En reservation ska lämnas in skriftligt till 
mötespresidiet innan årsmötet 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. 
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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. 

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. Årsmötet kommer då att 
rösta om debatten ska fortsätta eller inte. Om årsmötet 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 årsmötet går till 
beslut i frågan.
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Föregående år
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 Verksamhetsberättelse 2018/2019  
Förslag på beslut 
Årsmötet föreslås besluta

att lägga verksamhetsberättelsen för 2018–2019 till handlingarna.

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva personer som kommer från olika elevkårer 
runt om i landet.

Ordförande
Ebba Kock, 23 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm.

Vice ordförande
Jacob Clarin, 20 år från Väggaskolans Elevkår, Karlshamn.

Andre vice ordförande
Josefine Fälth, 20 år från Hagagymnasiets Elevkår, Norrköping.

Ledamöter:
• Carl Brinnen, 19 år från Nacka gymnasium E levkår, Stockholm 
• Emelie Nyman, 20 år från Elevkåren de ProCivitas, Lund 
• Embla Persson, 20 år från Novas Elevkår, Simrishamn
• Ebba Sandin Sundkvist, 19 år från Folkungaskolans Fria Elevkår, Linköping  
• Jonatan Wedberg Kilnäs, 20 år från Hulebäcks Elevkår, Göteborg
• Richard Wahlström, 20 år från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Stockholm
• Sandra Pernkrans, 20 år från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Stockholm
• Simon Salomonsson, 18 år från Teknis Elevkår, Örebro

Under verksamhetsåret som gått har styrelsen sammanträtt sju gånger.

Revisorer
Ordinarie lekmannarevisor 
August Schelin, 24 år från Enskilda Gymnasiets Elevkår, Stockholm. 

Ordinarie lekmannarevisor 
Axel Edlund, 25 år från Procivitas Elevkår, Malmö.

Revisorssuppleant
Ellen Olin, 18 år från Malmö Latins Elevkår, Malmö. 

Revisorssuppleant
Alfred Lind-Anderton, 22 år från Elevkåren Katedral, Uppsala. 
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Valberedning
Ordförande
Oliver Åbrink, 26 år från Elevkåren Katedral, Uppsala. 

Ledamot
Amanda Karlberg, 23 år från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Stockholm.

Ledamot
Katja Holböll, 23 år från Elevkåren vid Malmö Borgarskola, Malmö.

Ledamot
Julia Skånberg, 22 år från Ingrid Segerstedts Elevkår, Göteborg. 

Ledamot
Elenor Söderberg, 21 år från Elevkåren Katedralskolan, Skara.

Genomförda styrelsemöten:
2–3 februari 2019 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 
11 ledamöter, generalsekreteraren och en lekmannarevisor närvarade.

4 april 2019 via telefon. 
7 ledamöter och generalsekretaren närvarade. 

11–12 Maj 2019 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 
10 ledamöter, generalsekreteraren och valberedningens ordförande närvarade. 

16 juni på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm.
10 ledamöter och generalsekreteraren närvarade. 

3–4 augusti 2019 i Färjestaden på Öland.
10 ledamöter och generalsekreteraren närvarade. 

Planerade styrelsemöten
5 oktober 2019 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 

17 oktober 2019 via telefon.

2–3 november 2019 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm. 

7–8 december 2019 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Stockholm.

Kvartalsrapporter
Vid varje utgånget kvartal får styrelsen en rapport från generalsekreteraren. Den kallas kvartals-
rapport och innehåller information om viktiga händelser som skett i organisationen under föregående 
kvartal. I rapporten finns information om hur ekonomin går, hur verksamheten fortlöper och exempel 
från elevkårers verksamhet under kvartalet. När styrelsen har fastställt kvartalsrapporten till-
gängliggörs 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. Under verksamhetsåret 
som gått har styrelsen förenklat hur ekonomin redovisas i rapporten och arbetat för att göra den 
mer lättläst, samt påbörjat ett arbete för att öka spridningen av den. 
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Strategi 2020 
År 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 femte år.

I början av strategi 2020 fokuserade organisationen mycket på att få rutin på målstyrningen med bland 
annat tydliga mål inom alla områden samt system och informationskanaler som stöttar den operativa 
verksamheten. Vi kan tydligt se att det bär frukt och vi är nu snart i hamn med målen medlemsorganisa- 
tioner samt antal enskilt anslutna medlemmar. Det betyder att vi under föregående och nuvarande år 
satsat mer på att bygga kvalitet i organisationen genom fortsatt arbete med utbildningar som vi erbjuder 
medlemmar samt ett digitalt verktyg för att förenkla kontaktvägarna mellan medlemsorganisationer 
och deras medlemmar. Organisationen har under ett till två år arbetat med två stora projekt, vilka 
ingått i direktiven från styrelsen om att arbeta med icke-offentliga bidrag, där båda avslutades under 
2019. Inga nya projektbidrag förväntas komma in under året. Varumärkesmässigt arbetar organisationen 
bland annat med att öka andel rektorer och gymnasieelever i Sverige som tycker att elevkårer är viktiga 
för skolutvecklingen. Vi vill även att båda målgrupperna ska känna till vad en elevkår är. Vi arbetar med 
dessa mål framförallt genom att synas i media, både print och digitalt, och i sociala kanaler.

Media 
Sveriges Elevkårer arbetar aktivt med att stärka elevkårernas och organisationens eget varumärke. 
Det gör vi bland annat genom att synas i media. Under 2019 års tre första kvartal har Sveriges Elevkårer 
stått bakom tio debattartiklar, och nämnts eller medverkat i media på nätet 151 gånger. I relation till 
förra året är det ungefär hälften så många tillfällen. Skillnaden beror främst på att Sveriges Elevkårer 
under 2018 drev två stora projekt som fick stor uppmärksamhet i framför allt lokalmedia: Backa – 
Initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar och Skolval 2018 som arrangerades i samband 
med riksdagsvalet. Under 2019 har organisationen samtidigt synts i större utsträckning i väletablerad 
media, däribland TV4 Nyhetsmorgon, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sveriges Radio P1. 
Ordet elevkår har under perioden omnämnts 328 gånger i media på nätet, vilket är lägre än föregående 
år. I sociala medier har ”elevkår” omnämnts 2913 gånger under årets tre första kvartal. Jämfört med 
samma period under föregående verksamhetsår är det en minskning med 41 procent. Det beror delvis 
på en minskad aktivitet på Facebook och Twitter, delvis på att aktiviteten på Instagram story har ökat, 
där vi inte kan mäta antal gånger ”elevkår” nämns.

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.

Förutsättningsprogrammet pekar ut faktorer som är viktiga för att elevkårer ska kunna finnas på varje 
gymnasieskola i Sverige och skapa en mer givande skoltid. Under verksamhetsåret 2018/2019 har 
Sveriges Elevkårer systematiskt arbetat för att nationellt och lokalt uppmärksamma förutsättningsfrågan 
från Årsmöte17 om elevers föreningsfrihet. 

Utöver ovanstående så har Sveriges Elevkårer varit aktiva i debatten om ordningsomdömen, mobilförbud 
och elevers rättssäkerhet. Vi ser att det ligger i elevkårernas politiska intresse att utbildningspolitiken 
visar på en tro på elevers förmåga och ambitioner, inte en misstro mot detsamma. 

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

• Utbildningsdepartementet
• Ledamöter i riksdagens utbildningsutskott
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• Ledamöter i riksdagens kulturutskott
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Skolverket
• Skolinspektionen
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Svenskt Näringsliv
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Sveriges Skolledarförbund
• Friskolornas Riksförbund
• Partipolitiska ungdomsförbund
• Kommunpolitiker
• Stort antal skolhuvudmän och rektorer

Som en del av Sveriges Elevkårers politiska arbete deltar vi på olika politiska arenor. Under året deltog 
vi på Järvaveckan i Stockholm och SKL Skolriksdag. Vi deltog även på årets Almedalsvecka, en arena 
där många aktörer som är relevanta för oss befinner sig, vilket ger goda möjligheter för oss att lyfta 
frågan om fri och självständig organisering. I år drev vi kampanjen #frågaeleverna – om du vill lösa 
skolans problem, där vi genom en digital plattform mobiliserade 20 medlemmar som på distans fick 
svara på politikers och andra intresserades frågor om skolan. Vi ville genom att lyfta in våra medlem-
mars röster till Almedalen visa på elevernas bild av skolan, och vad våra medlemmar anser behöver 
göras för att lösa skolans problem. Vi arrangerade även ett #frågaeleverna-mingel som gästades av 
bland andra utbildningsminister Anna Ekström. Utöver detta har vi under året deltagit i flertalet referens-
gruppsmöten till statliga utredningar om skolan samt svarat på remisser.

Projekt
Skolval är Sveriges största demokratiprojekt och drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Ung media 
och Europeiska Ungdomsparlamentet med projektbidrag från MUCF. Under 2018 och 2019 gav Skolval 
elever på skolan möjlighet att ta ställning genom att rösta på ett parti under en valperiod som var i 
samband med riksdagsvalet och EU-valet. Sveriges Elevkårer ansvarar för den operativa delen av 
projektet. Projektet avslutades enligt plan sista augusti 2019.

BACKA – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar är ett samarbetsprojekt som drivs av 
Sveriges Elevkårer men ägs tillsammans med Sveriges Elevråd, Lärarförbundet Skolledarna, Sveriges 
Skolledarförbund och Sveriges elevråd – SVEA. Skolverket står för finansieringen. Syftet är att skapa 
en skola fri från sexuella trakasserier och kränkningar och projektet arbetar främst med förebyggande 
åtgärder och utbildning. Från oktober 2018 till sent 2019 har det genomförts workshops där skolledare 
och elever gemensamt fått arbeta fram handlingsplaner för att motverka sexuella kränkningar i skolan. 
Vi har även utbildat fler än 90 elevkårer och elevråd i hur de kan arbeta förebyggande på sin skola. 
Trots att projektet är avslutat så lever det just nu vidare på backa.org där skolor och privatpersoner 
kan hitta information kring hur en arbetar förebyggande inom området. 

Uppföljning av kongressbeslut
Under Kongress18 behandlades tre propositioner som alla bifölls av medlemmarna. Samtliga tre 
propositioner var förslag på förändringar i stadgan. Det var språkliga förändringar av stadgan, förändring 
av andre vice ordförandes arvode och stadgeändring gällande kandidatprocessen som medlemmarna 
fattade beslut om och som styrelsen skulle implementera. 
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Språkliga förändringar av stadgan
Att uppdatera stadgan kontinuerligt är viktigt för att organisationens mest omfattande styrdokument 
ska vara levande och hålla sig aktuellt. Till Kongress18 ansåg styrelsen att det var dags för en upp-
datering och föreslog 7 språkliga förändringar i stadgan. Det var förslag som åtgärdade brister som 
styrelsen identifierat i stadgan. Ett flertal krångliga formuleringar, otydliga begrepp och viss motstridig 
information förändrades för att göra den tydligare. Kongressen valde att bifalla propositionen och 
stadgan uppdaterades inom en månad efter beslutet. 

Förändring av andre vice ordförandes arvode
Arvodet för förtroendevalda regleras i stadgan och för varje år som en förtroendevald har uppdraget 
ökar det. Styrelsen ansåg att ökningen av arvodet för andre vice ordförandes andra mandatperiod var 
för hög för att kunna motsvara vad som går att förvänta sig att en andre vice ordförande kan lägga ner i 
tid. Därmed föreslog styrelsen att ändra arvodet för andre vice ordförande för en andra mandatperiod. 
Kongressen valda att bifalla propositionen och stadgan uppdaterades inom en månad efter beslutet. 

Stadgeändring gällande kandidatprocessen
Styrelsen föreslog till Kongress18 att göra stadgeändring gällande kandidatprocessen. Vilket innebar 
att begreppet ”nominering” byttes ut mot ”kandidera” för att tydliggöra kandideringsprocessen. 
Kongressen biföll propositionen och stadgan uppdaterades inom en månad efter beslutet. Förändringen 
har inte påverkat kandidatprocessen något nämnvärt mer än att endast ett begrepp används vilket gjort 
det lättare både för valberedning och kandidater att förstå processen. 

Medarbetare  
Sveriges Elevkårer har, när denna verksamhetsberättelse skrivs, totalt 36 personer som jobbar för 
organisationen. De har under året funnits utspridda i 12 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, Kristianstad och Helsingborg. Förändringar som har skett är att vi har flyttat ett kontor 
från Hässleholm till Kristianstad och satt upp ett nytt kontor i Helsingborg.

Under verksamhetsåret har följande personer arbetat för organisationen:

Medarbetare som jobbar nu 

Amanda Forsell, Administrativ säljare
Angelica Karlsson, Verksamhetsutvecklare 
Anna Khotyanovskaya, HR-ansvarig 
Benjamin Jobs, Verksamhetsutvecklare 
Daniel Högberg, IT-ansvarig 
Ebba Blomdahl, Verksamhetsutvecklare 
Elin Mathiasson, Verksamhetsutvecklare 
Elsa Halling, Verksamhetsutvecklare 
Emelie Stark, Verksamhetsutvecklare 
Erica Äng, Verksamhetsutvecklare 
Erik Oskarsson, Verksamhetsutvecklare 
Fanny Axéll, Verksamhetsutvecklare 
Felicia Cahier, Verksamhetsutvecklare 
Hugo Hassler, Verksamhetsutvecklare 
Johan Sunbring, Ekonomichef  
Johanna Petersson, Försäljningschef 
Jonathan Lindberg, Regionchef 
Josefin Liv, Projektchef
Julia Bou-Hamdan Tillman, Regionchef 

Kajsa Gröndahl, Verksamhetsutvecklare 
Karin Levin, Generalsekreterare 
Karin Danelius, Regionchef  
Maja Apelmo, Kreatör 
Matilda Andersson, Verksamhetsutvecklare 
Moa Frick, Verksamhetsutvecklare 
Oliver Björklund, Operativ chef 
Oskar Jonson, Verksamhetsutvecklare 
Philip Barnard, Regionchef 
Rebecca Lomanto, Verksamhetsutvecklare 
Rebecka Madsen, Kontorsansvarig 
Sigrid Petersson, Kommunikationschef 
Sofia Larsson, Projektledare-arrangemang 
Tove Ekeberg, Verksamhetsutvecklare 
Tilda Pettersson, Verksamhetsutvecklare
Viktor Klasson, Verksamhetsutvecklare 
Wilma Håkansson, Verksamhetsutvecklare 
Zara Frick, Utbildningssamordnare
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Medarbetare som är tjänstlediga
Adam Agerbrink, Verksamhetsutvecklare 
Elsa Göthlin, Verksamhetsutvecklare
Josefin Liv, Projektledare-arrangemang 
John Unosson, Verksamhetsutvecklare 
Salina Debessay, Regionchef 
Olivia Neib, Verksamhetsutvecklare 
Zara Frick, Verksamhetsutvecklare
Laura Larsson-Kapp, Verksamhetsutvecklare 

Medarbetare som är på föräldraledighet 
Viktor Rasch, Projektchef

Medarbetare som har slutat
Albin Ringstad, Informatör Skolval
Mariam Asghari, Turnéassistent Skolval
Chatchada Wangkam, Verksamhetsutvecklare 
Ellen Duberg, Administrativ säljare 
Ellen Pääjärvi, Projektassistent Skolval
Erika Wideqvist, Personalchef 
Jill Vennelin, Projektledare Skolval 
Salomea Gosenius, Verksamhetsutvecklare 
Sanna Rudolfsen, Verksamhetsutvecklare 
Therese Sysimetsä, Projektledare Backainitiativet 

Medlemmar
Vi började 2019 med 348 medlemsorganisationer som ansökt om medlemskap för året. De organiserade 
121 416 elever, utspridda i alla Sveriges 21 län. Under verksamhetsåret har 12 elevkårer ansökt om nytt 
medlemskap och 8 elevkårer har avslutat sitt medlemskap, vid skrivandet av verksamhetsberättelsen. 
För elevkårer som har avslutat sitt medlemskap är anledningen att skolan har lagts ner eller att elev-
kåren har valt att inte fortsätta sin verksamhet. En lista på alla medlemmar finns som bilaga.

Medlemsförmåner
På Kongress12 fattade medlemmarna beslut om fyra medlemsförmåner. På Kongress14 tillkom en för-
mån och den senaste ändringen av medlemsförmånerna gjordes på Årsmöte17 där medlemsförmånen 
ombudsperson bytte namn till tvistlösning. Här nedan följer en redogörelse för hur medlemsorganisa-
tionerna 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 mail, 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 de 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 minst en utbildningsdag arrangerats 
per kvartal i alla fyra regioner vilket har gett goda utvärderingsresultat. Under året har en ny utbildning 
kunnat erbjudas till våra medlemmar som en följd av projektet Backa – initiativet för en skola fri från 
sexuella kränkningar. Under verksamhetsåret har 90 elevkårer utbildats i hur de kan förebygga sexuella 
kränkningar på sin skola.  

Sveriges Elevkårer arrangerar även en inspiration- och utbildningshelg som heter Upptakt och är en 
nationell mötesplats för elevkårerna. Upptakt ägde rum på Örebro Universitet under våren 2019. Det 
närvarade 334 personer från 96 elevkårer. Under helgen hölls föreläsningar och seminarier där del-
tagarna fick lära sig om hur elevkårer kan bli starkare och arbeta med bildning, service, event och lobby- 
ing. Bland de inbjudna gästerna fanns utbildningsminister Anna Ekström, Vänsterpartiets partiledare 
Jonas Sjöstedt, aktivisten Fatemeh Khavari och Paul Narain från den Amerikanska Ambassaden. 
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Till sist har 29 elevkårsaktiva med ledande positioner i sina organisationer påbörjat vår ledarskapsut-
bildning Level Up där de under två helger samt en heldag får utveckla sitt ledarskap genom inspirerande 
föreläsningar och konkreta verktyg som är användbara när de leder sina elevkårer. 

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 årsmötet 2013. Parametrarna är elevkårens 
anslutningsgrad samt vilken nivå av lokalfinansiering den har. Under verksamhetsåret har totalt 
1 684 243 kronor betalats ut i ekonomiskt stöd, summan på stödet har ökat under de senaste åren.

Material 
Sveriges Elevkårer erbjuder även material till sina medlemmar med syftet att bygga en kunskapsgrund 
hos elevkårerna. Vi erbjuder 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 rabatt. Där finns även en mer utförlig lista på tryckt material 
som vi erbjuder. Visst tryckt material delar vi även ut gratis till våra medlemmar.

Tvistlösning
Styrelsen föreslog i en proposition på Årsmöte17 att byta namn på medlemsförmånen ombudsperson 
till tvistlösning. 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. Under 2018 inkom 3 tvistlösningsärenden och under 2019 inkom 6. 

Elevrörelsens principer
Under Kongress16 beslutade medlemmarna om att sju principer ska vara vägledande för Sveriges 
Elevkårer och elevkårerna i Sverige. Tidigare har det varit olika principer för organisationen och med-
lemmarna, men 2016 valde medlemmarna att det ska vara gemensamma principer för hela elevrörelsen. 
Varje princip kommer med en beskrivning 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 ryggraden 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. 

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 
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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 Elevkårer ska kunna 
delta. För att ytterligare stärka kunskapen om jämlikhet har Sveriges Elevkårer varit projektägare 
till projektet Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar och genom det utbildat både 
skolledare och elevkårer i hur skolor kan skapa en tryggare plats för alla.

Medlemsfokus 

”Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga andra. Att som medlem 
få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är centralt i elevrörelsen. Det är medlemsviljan 
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 Kongress18, 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 medlemsorga- 
nisationer runt om i landet; från Piteå till Växjö och från Skara till Skellefteå. 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. Under verksamhetsåret 
beslutade styrelsen att anställa en utbildningssamordnare som under ett år kommer att se över utbild-
ningsutbudet och utifrån medlemmarnas behov bättre anpassa detta. 

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 som vid årsskiftet uppgick till totalt 
2 828 706 kr, vilket på lång sikt skapar en marginal för sämre tider. Styrelsen har under verksamhets- 
året 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 även arbetat med en ny strategi som ska sträcka sig fram till 
år 2025. 

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.”
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Vi värnar starkt om den gemenskap 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 de två senaste åren har utbildningarna arrangerats 
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. Under året har styrelsen 
arbetat för att förenkla kvartalsrapporten genom att göra den ekonomiska redovisningen mer pedago-
gisk och påbörjat ett arbete för att öka spridning av rapporterna. 

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 elev-
kårerna 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 har styrelsen i år deltagit på 
samtliga tillfällen, och självklart deltog vi på Upptakt. I år har styrelsen också rest runt i landet för att 
träffa skolhuvudmän och då kontaktat lokala elevkårer för att boka in en träff. När elevkårer bjuder in 
styrelsen till arrangemang 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. Vi har under de senaste åren sänkt kostnaden för delta på Sveriges 
Elevkårers ledarskapsprogram ”Level up” och gjort det enklare att söka reseersättning till och från 
nationella mötesplatser. Som ett led i att öka styrelsens tillgänglighet för medlemmar inför årsmötet 
har representanter från styrelsen medverkat på samtliga tillfällen för Inspiration19. 
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Medlemmar  
4ans Elevkår
af Chapmans elevkår
Agnebergs Elevkår
A-kåren
ALE
Allékåren
Alströmers Elevkår
AMB Elevkår 
Anderstorpsgymnasiets Elevkår
Angeredsgymnasiets elevkår
Anna Whitlocks gymnasiums elevkår
Ansgargymnasiets Elevkår
Apelryds Elevkår
Baldergymnasiets Elevkår
Bergagymnasiets Elevkår
Bernadottes Elevkår 
Berzans Elevkår
Birgittaskolans Elevkår
Blackebergs Elevkår
Bobergs Elevkår
Borgarskolans Elevråd 
Brandkåren
Bromans elevkår 
Bromma Gymnasiums Elevkår
Bruks Elevkår
Bryggeriets Gymnasiums Elevkår
Bräcke bygg & anläggning elevkår
Burgårdens Elevkår
C4:s Elevkår
Campus Manillas Elevkår
Carlforsskas Elevkår
Celsius Elevkår
CIS Elevkår 
Consensum Elevråd
Corporus Studentis
Culturas Elevkår
Cybergymnasiets elevkår
Cybergymnasiets Elevkår
DAGYs Elevkår
DBGY Elevkår
DBGY Elevråd 
DBGY Sthlm
DBL Elevkår
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
Drottningkåren
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 di ProCivitas
Elevkåren Duveholmsgymnasiet och KTC
Elevkåren HALIB
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 Norrkö-
ping
Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan
Elevkåren vid JENSEN Malmö
Elevkåren vid Lars Kaggskolan
Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet
Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg
Elevkåren vid Rytmus Malmö
Elevkåren vid Sveriges Ridgymnasium
Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium
Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djurs-
holm
Elevkåren vid Växjö Katedralskola
Elevkåren vid Österänggymnasiet
Elevkåren vid Östra Real
Elevplenum vid Procivitas i Växjö
Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola
Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet
Elevrådet vid Valdemarsro Gymnasium
Elofkåren
Enskilda Gymnasiets Elevkår
Enskildakåren Nyköping
Europakåren
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Facettens Elevkår
Falu Fri Elevkår
Figys Elevkår
Filbornaskolans Elevkår
Folkungaskolans Fria Elevkår
Forsmarks Elevkår
Framtida elevkår
Franska Skolans Elevkår
Fredrika Bremers Elevkår
Fria Elevkåren
Furulundsskolans Elevkår
Fyriskåren
Globala gymnasiets elevkår
Grillska Västerås Elevkår
Grillskas Elevkår
Grillskas Elevkår
Guldstadsgymnasiums elevkår
Gunillakåren
Gutegymnasiets Elevkår
Göteborgs Högre Samskolas Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
haganässkolans elevkår
Hagströmska Elevkår
Hagströmskas elevkår 
Hardkår Elevkår
Hedbergskas elevkår
Hermods Elevkår - Göteborg
Hermods Elevkår Malmö
Hersby Gymnasiums Elevkår 
HGY Elevkår
HLE
HTS Elevkår
Hulebäcks Elevkår
Hultsfreds Gymnasiums Elevkår
Hvitfeldtska Elevkår
Härnösands Gymnasiums Elevkår 
IGUEK
IHGR Students’ Union
Ingelstads gymnasium elevråd
Ingrid Segerstedts Elevkår
Init Elevkår
ISH Student Union
ITG Elevkår
IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår
Jacobsskolans Elevkår
Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår
Jensen Gymnasium Västerås Elevkår
Jensen Gymnasiums Elevkår Göteborg

Jensen Helsingborgs Elevkår
Karlbergs Elevkår
Karlfeldts elevkår
Karolinska Läroverkets Elevkår
Katedralskolans Elevkår
Katedralskolans Fristående Elevkår
Kattegattkåren
Kavelbros elevkår
KGE
KGLE
KGNE
KGVE
Kitas Elevkår
Klara Södra Elevkår
Klara Östra Elevkår
Klarakåren
Klippans Elevkår
Konservkåren
KPGs Elevkår
Kreativa Kåren
KSEK
KsKåren
Kullagymnasiets Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Kungsmad Elevkår
Kungstensgymnasiets Elevkår
Kunskapscentrum Marakryds Elevkår
Kunskapsgymnasiet elevkår
Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala
Kunskapskällans Elevråd
KVG Elevkår
Kvinnerstas Elevkår
Kåres Kår
Kärrtorps elevkår
Lagmans Elevkår
Lars-Erik Larsson-gymnasiets Elevkår
LBS Elevkår
LBS Elevkår Göteborg
LBS Kristianstads Elevkår
LBS Linköpings Elevkår
LBS Lund Elevkår
LBS Stockholm
LBS/DBGY Elevkår Kungsbacka
LBS-HBG:s Elevkår
LEK
LFSL MDL
Liljaskolans Elevkår
Lindens Elevkår
Lindeskolans Elevkår
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Lindholmens tekniska Elevkår
Linnés Elevkår
LM Engströms Elevkår
Lundsbergs Skolas Elevkår
Lärlings elevkår
Malmö Idrottsgymnasiums Elevkår
Malmö Latins Elevkår
Malmö LC Elevkår
Marina Läroverkets Elevkår
Marks Elevkår
MEG elevkår 
MEG Stockholm Elevkår
MHEK
Midgårds Elevkår
Mikael Elias Elevkår
Milner Elevkår
MKGY Elevkår
Mågs elevkår
Nacka gymnasiums elevkår
NEK
NFU Elevråd
NicKåren
Nils Ericsons Elevkår
Njudungs Elevkår
Nobelkåren
Nolaskolans Elevkår
Norra Reals Elevkår
NTI Drakarnas Elevkår
NTI Umeå Elevkår
NTI Vetenskapskåren
NTIH-Elevkår
NVU Elevkår
Nynäs elevkår
Nystek
Nösnäs Elevkår
Olinsgymnasiets Elevkår
Olympias Elevkår
Oscarskåren
PAF Elevkår
Pauliskolans Elevkår
Per Brahegymnasiets Elevkår
Pihlskolans Elevkår
PL Elevkår
Platengymnasiets Elevkår
Plusgymnasiet Malmös Elevkår
Plusgymnasiet Skövdes Elevkår
Plusgymnasiet Uddevalla Elevkår
Pluskåren
Polhems elevkår

Polhemskåren
Polhemsskolans Elevkår
Praktiska City Elevkår
Praktiskas Elevkår
Psyket
PW Elevkår
Realgymnasiet Uppsala elevkår
Realkåren
Rudbecks Elevkår
Rymds Elevkår
Rytmus Elevkår
Rytmus Elevkår Göteborg
Rytmuskåren Borlänge
RÄGYS Elevkår 
Rönnes elevkår
Rönnowskas elevkår
S:t Petri Elevkår
Sandvikens Elevkår
Schillerskas Elevkår
SEK
SEK
SG Broby Elevkår
SHRs elevkår
SIG Elevkår
Sigrid Rudebecks Elevkår
SISSC
Sjödals Elevkår
Sjökåren 
Sjölins Elevkår Nacka
Sjölins Elevkår Södermalm
Skanska Elevkår
Skrapans Elevkår
SMV
Solna Gymnasiums Elevkår
SSHL Elevråd
Staffangymnasiets Elevkår
Stagneliusskolans elevkår
STEGs Elevkår
STEK
Stiernhööksgymnasiets elevkår
Stjernekåren
Strömbackaskolans elevkår
Student Union of Johannes Hedberg
Sturekåren
Sundlers Elevkår
Sunds Elevkår
SÄG:s Elevkår
Söderports elevkår
Södra K:s Elevkår
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Södra Latins Elevkår
Tannbergskolans elevkår
TBS Elevkår
TBS Elevkår sthlm
TBS Helsingborg Elevkår
TBS Karlstad Elevkår
TBS Uppsala elevkår
TBS Örebro Elevkår
Teknikums elevkår
Teknis
Teknis Elevkår
TGE
TGE
The Core
The original Drottningkåren
The Student Union of IEGS
Theta
Thorenkåren
Thorildsplans Elevkår
Tibbles Elevkår
Tingvallas Elevkår
TIS Elevkår
TIS Elevkår Göteborg
TIS Helsingborgs Elevkår
Tranemo Gymnasieskolas Elevkår
Tullinge Gymnasium Elevkår
Tycho Brahes Elevkår
Täby Enskilda Elevkår
Törnströmskas elevkår 
UBC elevkår
UBGS elevkår
Uppsala Estetiska Elevkår
Valhalls Elevkår
Wargentins Elevkår 
Vasas Elevkår
Wendelakåren
Westerlundskas Elevkår
VG Elevkår
WG Elevkår
Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår
Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Vipans elevkår
Virginskas Elevkår
Viskastrands Elevkår
Volvogymnasiets Elevkår
Väggaskolans elevkår
Värmdö Gymnasiums Elevkår
Västerhöjds Elevkår
Västermalms elevkår

Växjö Fria Elevkår
YPs Elevkår
Yrkesgymnasiet Göteborgs Elevkår
Yrkesgymnasiets Elevkår
Ådalsskolans Elevkår
Åkes kår
Ållebergsgymnasiets Elevkår
Åva Elevkår
Älvstrandsgymnasiets Elevkår
Öknaskolans Elevkår
Önnestadsgymnasiets Elevråd
ÖPEK
Östra Gymnasiets Elevkår
Östrabo Elevkår
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Styrelsen för Sveriges Elevkårer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

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, dock undantaget under 2018 då omsättningen varit över 34 
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
Kongress 2018
Under Sveriges Elevkårers Kongress 2018 beslutade medlemmarna att: 

 Att välja en ny styrelse bestående av: Ebba Kock (ordförande), Jacob Clarin (vice ordförande), 
Josefine Fälth (andra vice ordförande), Carl Brinnen, Ebba Sandin Sundkvist, Embla Persson, 
Emelie Nyman, Jonatan Wedberg Kilnäs, Richard Wahlström, Sandra Pernkrans och Simon 
Salomonsson. 

 Att genomföra språkliga förändringar av stadgan samt stadgeändring gällande kandidatprocessen 
och ersättningsnivåer för andra vice ordförande. 

Projekt
Under 2018 har Sveriges Elevkårer drivit två större projekt, tillsammans har de bidragit till årets 
omsättning med cirka 9 miljoner kronor.  

BACKA
Under sommaren 2018 fick Sveriges Elevkårer tillsammans med Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – 
SVEA, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund dela på 10 miljoner kronor från 
Skolverket. Pengarna har använts för att öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och 
allmänheten kring hur vi kan motverka sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Sveriges Elevkårer 
har ansvarat för det operativa och den löpande verksamheten i projektet. Bland annat har en 
utbildningsturné anordnats under hösten 2018 som besökte över 200 skolor på 30 platser runt om i 
Sverige. 

Skolval
Under hela 2018 har Sveriges Elevkårer tillsammans med Sveriges Elevråd, Europeiska 
Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige drivit Skolval2018 på uppdrag av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Även Valmyndigheten och Skolverket har varit 
samarbetsmyndigheter.  

Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever tillsammans med skolpersonal på 
skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Satsningen riktar sig till årskurs 7–9 och gymnasiet 
inklusive särskolan. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, 
röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och 
samtidigt lära sig om demokratiska processer. I samband med 2018 års riksdagsval arrangerades 
Skolval2018 och totalt var 1721 skolor samt cirka 591 000 elever anmälda, valdeltagandet bland eleverna 
blev 79,8%. 

Personal
Medelantalet anställda under år 2018 var 43 stycken varav 16 män och 27 kvinnor. Sveriges Elevkårer har 
en genomsnittsålder på 24 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
Under året har organisationens bolag, Kårprofil AB, Sveriges Elevkårers Förlag AB och Sveriges 
Elevkårer Holding AB, i princip saknat verksamhet. Sveriges Elevkårers Förlag AB har mottagit ett fåtal 
bokbeställningar. För att bolagen ska klara sina löpande kostnader har ett aktieägartillskott om totalt 
150 000 kr tilldelats de tre bolagen.   

I arbetet med Strategi 2025 ses verksamheten och framtidsplaner för bolagen över. 
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Styrelsens 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. Utöver löpande mål- och 
budgetuppföljning har styrelsen under 2018 inlett ett arbete med en ny webapp som under 2019 kommer 
komma alla medlemsorganisationer till del. Styrelsen har även påbörjat arbetet med en ny strategi för 
organisationen som ska ta vid när nuvarande strategi slutar 2020 och gälla fram till 2025. 

Under året har styrelsen varit aktiva i debatten om sexuella kränkningar i skolan, ungas psykiska hälsa 
och lyft frågan om att var fjärde elev lämnar skolan utan en fullständig examen. Styrelsen har utifrån det 
medlemsägda dokumentet förutsättningsprogrammet också genomfört flera besök hos skolhuvudmän över 
landet för att prata om att säkerställa föreningsfriheten för elever. Då det under 2018 varit val till 
riksdagen har styrelsen uppmuntrat till att skolor ska bjuda in politiska partier. Styrelsen säkerställer att 
medlemmarna får den service de har rätt till via de medlemsbeslutade förmånerna: support, utbildning, 
material, ekonomiskt stöd samt tvistelösning. 

Resultat och ställning
Sveriges Elevkårer redovisar ett resultat på 951 731 kronor för kalenderåret 2018, vilket är en minskning 
jämfört med föregående redovisat år då resultatet blev 1 235 440 kronor. Minskningen beror bland annat 
på minskade intäkter från försäljning vid Sveriges Elevkårers evenemang Upptakt och Kongress. Därtill 
belastas resultatet av ökade kostnader för telefoni och redovisning då det inom dessa områden skett större 
förändringar vilket förhoppningsvis kommer leda till minskade kostnader i framtiden. 

Intäkter
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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. Främst beror intäktsökningen under 2018 på de två projekt, 
Backa och Skolval, som Sveriges Elevkårer ansvarat för under 2018. Under året har intäkterna från 
projekt ökat från 1% 2017 till 26% under 2018. Intäkter via försäljning av avtal med skolhuvudmän har 
under 2018 också ökat jämfört med tidigare år.  

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.  

Försäljning
Under 2018 har Sveriges Elevkårer instiftat en ny roll i organisationen och anställt en ny försäljningschef. 
Försäljningschefen har ansvar både för försäljningen av utbildningar och avtal till skolhuvudmän. Till sin 
hjälp har försäljningschefen en administrativ säljare. Intäkterna från försäljning 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. Under året har försäljning av utbildningar ökat 
jämfört med föregående år, medan försäljningen vid evenemang och turnéer har minskat.   
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Kostnader 
Rörelsens kostnader innan finansiella poster 2018 uppgick till 33 276 735 kronor. Det är en ökning från 
föregående år (23 151 281 kr) vilket främst beror på att Sveriges Elevkårer under året ansvarat för 
projekten Backa och Skolvals operativa verksamhet. 

36% av kostnaderna 2018 gick till medlemsservice i form av personalkostnader, omkostnader och 
utvecklingskostnader för avdelningen 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, lokalhyra, försäkring, medlemssystem och revision utgör också en stor del 
av kostnaderna. Under 2018 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: 



34

Sveriges Elevkårer 
Org.nr 802010-1062

6 (14)

Främjande av ändamålet 
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. 
Det sker genom att stärka elevkårernas möjligheter att tillvarata sina medlemmars akademiska, 
ekonomiska, rättsliga och sociala intressen. Sveriges Elevkårer arbetar huvudsakligen med att stötta våra 
medlemsorganisationer i deras dagliga arbete. Detta sker lokalt och ute på skolorna. Vi har fem olika 
typer av stöttning, även kallat medlemsförmåner som alla medlemsorganisationer erbjuds: 

 Support, runtom i Sverige finns heltidsanställda verksamhetsutvecklare som har kontakt med 
medlemsorganisationerna på daglig basis. Alla medlemsorganisationer ska bli erbjudna support 
minst en gång varje kvartal. Supporten kan exempelvis handla om hjälp med projektplanering, 
ekonomihantering eller marknadsföring. 

 Utbildning, under 2018 har Sveriges Elevkårer kunnat erbjuda sina medlemsorganisationer 12 
olika utbildningar typer av utbildningar som var har skapat och genomfört i helt egen regi. Totalt 
har det resulterat i över 18 000 studietimmar och 600 hållna utbildningar. Utbildningarnas mål är 
att stärka medlemmarnas kompetenser inom exempelvis styrelsearbete, årsmöteskunskap och 
ledarskap. 

 Material, genom Sveriges Elevkårers hemsida får alla medlemmar tillgång till material, som 
Sveriges Elevkårer har skapat. Materialet består av praktiska verktyg i form av mallar och guider 
som går att använda för organisatorisk, kommunikativ och projektliknande verksamhet. 

 Ekonomiskt stöd, under 2018 betalades det ut ca 1,7 miljoner kronor till 
medlemsorganisationerna.  

 Tvistlösning, i de fall där en medlemsorganisation hamnar i konflikt med en extern part 
exempelvis en skolhuvudman eller företag, erbjuder Sveriges Elevkårer ett ombud som kan vara 
medlemsorganisationen behjälplig. Detta för att säkerställa att elevernas rättigheter respekteras 
och bevaras samt undvika att externa aktörer utnyttjar en målgrupp med generellt låg förståelse 
för sina juridiska rättigheter i olika situationer. 

Under 2018 har Sveriges Elevkårer även arrangerat regionala inspirationsdagar, två nationella 
arrangemang och kampanjat under Almedalsveckan.  

Tillgångar
Andelar i koncernföretag
Under året har Sveriges Elevkårer genomfört villkorade aktieägartillskott till Sveriges Elevkårer Holding 
AB om 150 000 kr. Varav 65 000 kr avsedda för Sveriges Elevkårers Förlag AB, 53 000 kr avsedda för 
Kårprofil AB och 32 000 kr avsedda för Sveriges Elevkårer Holding AB. I arbetet med en ny strategi för 
år 2020–2025 ses verksamheten i koncernbolagen över och dess framtid klarläggs. 

Eget kapital och skulder 
Vid utgången av 2018 uppvisar Sveriges Elevkårer ett positivt kapital på 6 272 529 kronor jämfört med 
det egna kapitalet på 5 320 798 kronor som presenterades i bokslutet 2017. 

Sparfond 
Vid 2016 års kongress beslutades att avsätta i en fond för långsiktigt sparande. Vid årets slut uppgick 
fondens värde till 2 828 706 kronor. Den likvida överföringen för 2017 års resultat skedde under kvartal 3 
och uppgick till 224 960 kr. 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 2018 2017 2016 2015

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 34 379 24 775 24 130 22 401
Verksamhetens kostnader -33 277 -23 151 -22 172 -21 209
Verksamhetens resultat 1 102 1 623 1 958 1 191
Resultat från finansiella investeringar -151 -388 -740 -232
Årets resultat 952 1 235 1 218 959

Förändring av eget kapital
Bundet Balanserat Summa
kapital kapital kapital

Belopp vid årets ingång 2 595 119 2 725 679 5 320 798
Årets resultat 951 731 951 731

Omföringar till 
bundet eget kapital:
Sparfond 233 587 -233 587 0

Belopp vid årets utgång 2 828 706 3 443 823 6 272 529

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 2 1 758 831 1 861 503
Bidrag 3 32 620 177 22 913 168

34 379 008 24 774 671

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -17 220 067 -10 027 288
Personalkostnader 4 -15 981 710 -13 061 404
Avskrivningar och nedskrivningar -74 605 -58 927
Övriga rörelsekostnader -353 -3 662

-33 276 735 -23 151 281

Verksamhetsresultat 1 102 273 1 623 390

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 5 -150 000 -388 379
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 751
Räntekostnader och liknande resultatposter -542 -321

-150 542 -387 949
Resultat efter finansiella poster 951 731 1 235 441

Resultat före skatt 951 731 1 235 441

Årets resultat 951 731 1 235 440
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 117 253 104 451

117 253 104 451

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 50 614 50 614
Fordringar hos koncernföretag 8 532 275 528 275
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9, 10 1 297 560 1 185 080

1 880 449 1 763 969
Summa anläggningstillgångar 1 997 702 1 868 420

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 232 800 105 367
Övriga fordringar 16 332 1 417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 555 380 2 233 319

2 804 512 2 340 103

Kassa och bank 12 172 861 6 646 490
Summa omsättningstillgångar 14 977 373 8 986 593

SUMMA TILLGÅNGAR 16 975 075 10 855 013

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet kapital 12 2 828 706 2 595 119
Balanserat kapital 2 492 092 1 490 239
Årets resultat 951 731 1 235 440
Summa eget kapital 6 272 529 5 320 798

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 625 211 526 252
Skulder till koncernföretag 13 415 250 415 250
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 4 141 454 2 947 212
Övriga skulder 631 376 638 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 889 255 1 006 529
Summa kortfristiga skulder 10 702 546 5 534 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 975 075 10 855 013
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

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: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år

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. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 

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. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt.  

Inkomstskatter 
Föreningen inskränkta skatteskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).  

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. 

Not 2 Nettoomsättning
2018 2017

Utbildningar och evenemang 1 193 033 1 154 262
Verksamhetsintäkter 427 566 331 111
Övriga rörelseintäkter 138 232 376 130

1 758 831 1 861 503

Not 3 Erhållna bidrag
2018 2017

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Statliga bidrag MUCF 9 082 681 8 551 109
Statliga bidrag Skolverket 13 029 757 4 080 000
Kommunala bidrag 2 918 824 2 860 166
Landstingsbidrag 7 588 915 7 421 893
Summa 32 620 177 22 913 168

Not 4 Anställda och personalkostnader
2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 27 27
Män 16 15

43 42

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 11 795 294 9 517 496
Sociala kostnader och pensionskostnader 3 731 264 3 193 250
(varav pensionskostnader) (235 694 147 363)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 15 526 558 12 710 746 
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Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
2018 2017

Nedskrivning av Sveriges Elevkårer Holding AB -150 000 -388 379
-150 000 -388 379

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 248 427 405 194
Inköp 87 407 74 441
Försäljningar/utrangeringar 0 -231 208
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 335 834 248 427

Ingående avskrivningar -143 976 -312 596
Försäljningar/utrangeringar 0 227 547
Årets avskrivningar -74 605 -58 927
Utgående ackumulerade avskrivningar -218 581 -143 976

Utgående redovisat värde 117 253 104 451

Not 7 Andelar i koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 185 335 1 185 335
Lämnade aktieägartillskott 150 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 335 335 1 185 335

Ingående nedskrivningar -1 134 721 -746 342
Årets nedskrivningar -150 000 -388 379
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 284 721 -1 134 721

Utgående redovisat värde 50 614 50 614

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Kårprofil AB 364 378 364 378
Sveriges Elevkårers Förlag AB 167 897 163 897

532 275 528 275
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 185 080 0
Inköp 112 480 1 185 080
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 297 560 1 185 080

Utgående redovisat värde 1 297 560 1 185 080

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Bokfört

värde
Marknads-

värde
Noterade aktier 1 297 560 1 317 194

1 297 560 1 317 194

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyresavgifter 258 334 211 425
Förutbetalda medlemsbidrag 1 720 000 1 720 000
Förutbetalda försäkringspremier 40 250 38 933
Upplupna intäkter 368 114 0
Övriga förutbetalda kostnader 168 682 262 961

2 555 380 2 233 319

Not 12 Bundet kapital
2018-12-31 2017-12-31

Sparfond 2 828 706 2 595 119
2 828 706 2 595 119

Not 13 Skulder till koncernbolag
2018-12-31 2017-12-31

Sveriges Elevkårer Holding AB 415 250 415 250
415 250 415 250

Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2018-12-31 2017-12-31

Skolval 2018/2019 982 404 2 947 212
BACKA 3 159 050 0

4 141 454 2 947 212



42



43



44



Revisionsberättelse 
Sveriges Elevkårer (802010–1062) 
Verksamhetsåret 2018–2019
Redovisningsår 2018

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 revisionsberättelsen 
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 lekmanna-
revisorerna. 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 flera av årets 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 Ungdomsstyrelsen.

Revisorernas bedömning av verksamheten
Vi bedömer att styrelsens arbete som helhet under verksamhetsåret i allt väsentligt bedrivits i enlighet 
med stadgar, styrdokument samt beslut fattade av kongress och årsmöte. Vi har i vår granskning inte 
funnit några klandervärda beslut, åtgärder eller förhållanden i organisationen som hade gjort någon 
styrelseledamot skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de 
underlag och bevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Sammanfattning
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 årsmötet beviljar Sveriges Elevkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019 
 och redovisningsår 2018
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Proposition 1: Förutsättningsfråga 
för Sveriges Elevkårer och 
elevkårerna i Sverige 2020/2021
Styrelsens förslag till beslut  
att anta den nationella uppmaningen erkänna elevkår som den legitima organisationsformen för   
 elever som Förutsättningsfråga för Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 2020/2021

att anta uppmaningen till skolhuvudmän låt elevkåren representera elever i de skolövergripande
  forum för samråd som genomförs som Förutsättningsfråga för Sveriges Elevkårer och 
 elevkårerna i Sverige 2020/2021

Sammanfattning 
Styrelsen föreslår att årsmötet tar beslut om en ny förutsättningsfråga för organisationen att fokusera
på under åren 2020 och 2021, hämtad ur Sveriges Elevkårers förutsättningsprogram. Skälet till detta
är att styrelsen anser att förutsättningsfrågan är viktig för elevkårerna i deras arbete. Dels är det en
möjlighet för Sveriges Elevkårers medlemmar att påverka organisationens externpolitik och delta i
den, och den är ett viktigt verktyg för att påverka elevkårers förutsättningar i skolpolitiken.

Bakgrund 
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. 
För att en elevkår ska bli framgångsrik krävs vissa förutsättningar. Det måste finnas ett engagemang 
på skolan och en förmåga att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Men elevkårer på-
verkas även av externa faktorer som exempelvis möjligheten för elever att få engagera sig i elevkåren 
under skoltid. 

Sveriges Elevkårers förutsättningsprogram antogs av medlemmarna på Kongress14 och består av sju 
rubriker med 26 uppmaningar till makthavare, vilka elevkårerna i Sverige anser vara viktiga i arbetet 
för att säkerställa elevers fria och självständiga organisering.

År 2017 identifierade styrelsen förutsättningsprogrammet som svårarbetat på grund av dess storlek 
och valde därför att lägga fram en proposition om att välja en fråga ur förutsättningsprogrammet att 
fokusera på under de närmsta två åren. Detta för att kunna kraftsamla kring en uppmaning, både 
nationellt och lokalt, och att vid varje årsmöte öppna upp möjligheten för medlemmarna att påverka 
organisationens externpolitik. 

Under två år har Sveriges Elevkårer aktivt arbetat med förutsättningsfrågan ”Skriva in i skollagen 
eller motsvarande att elever har rätt att självständigt organisera sig i elevkårer”, riktat till politiker och 
makthavare samt ”förtydliga i lokala styrdokument att elever har föreningsfrihet och kräkningar av den 
inte tolereras”, riktat till skolhuvudmän.¹

Förutsättningsfrågans syfte
Förutsättningsfrågans syfte är att vara en förlängd arm av förutsättningsprogrammet som kartlägger de 
uppmaningar elevrörelsen gemensamt tagit fram för att underlätta självständig organisering. 

¹ Som bilaga till propositionen finns Förutsättningsprogrammet från 2014 i sin helhet.
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Att fokusera på en förutsättningsfråga har gett resultat och styrelsen anser att organisationen lyckats 
uppmärksamma förutsättningsfrågan gällande föreningsfrihet de gångna två åren på ett sätt som 
tagit oss närmre att driva igenom uppmaningar. Därför önskar styrelsen att kraftsamla kring en ny 
förutsättningsfråga för att stärka möjligheten att uppnå fler uppmaningar och samtidigt fortsätta att 
uppmärksamma hela förutsättningsprogrammet. 

Anledningen till att vi fortsatt lägger fram förutsättningsfrågan som ett årsmötesbeslut beror på att 
Sveriges Elevkårers medlemmar då får ett återkommande forum att vartannat år diskutera förutsätt-
ningar för självständig organisering i. 

Så här fungerar förutsättningsfrågan
Förutsättningsprogrammet antogs 2014 och innehåller uppmaningar som elevkårerna i Sverige anser är 
avgörande i arbetet för att säkerställa elevers fria och självständiga organisering. Som medlemsägt 
dokument kan Sveriges Elevkårers medlemmar alltid yrka på förändringar i förutsättningsprogrammet. 
Styrelsen ser idag inget behov av att uppdatera förutsättningsprogrammet då ingen utav uppmaningarna 
ännu införlivats och därför är de fortsatt angelägna att arbeta vidare med. Med tanke på det resultat 
som vi har sett genom att arbeta med en förutsättningsfråga under två år ser vi ett behov av att fortsätta 
på samma intensifierade sätt för att kunna lyckas med uppmaningarna framöver.  

Förutsättningsfrågan föreslås bestå av två uppmaningar hämtade ur Förutsättningsprogrammet. En 
uppmaning berör påverkansarbete på nationell nivå och är riktad till Sveriges Elevkårer som bransch-
organisation att driva gentemot nationella aktörer. Den andra uppmaningen berör påverkansarbete 
lokalt och riktar sig särskilt till elevkårerna att arbeta med gentemot sina skolhuvudmän²  eller rektorer.

Varför inflytande och påverkan? 
Styrelsen föreslår att den del av programmet som har rubriken ”inflytande och påverkan” blir ny förutsätt- 
ningsfråga för de kommande två åren. Den tidigare förutsättningsfrågan som var tagen från stycket 
med rubriken “föreningsfrihet”, fokuserade på principiella frågor, som exempelvis att förtydliga i lokala 
styrdokument att elever har föreningsfrihet och att kränkningar av den inte tolereras. Genom att föreslå 
den del av programmet med rubriken ”inflytande och påverkan” som ny förutsättningsfråga, så blir det 
en naturlig övergång från den tidigare förutsättningsfrågan. Exempelvis genom den lokala uppmaningen 
”i väntan på en ny inflytandelagstiftning låta elevkåren representera elever i de skolövergripande 
forum³ för samråd som genomförs”, så kommer vi arbeta för direkt representation av elevkårer. 

Idag pekas inte elevkårerna ut som den legitima organisationsformen i skolan, trots att det är den van-
ligaste formen för elever att organisera sig i. Detta tycker styrelsen är problematiskt. På arbetsplatser 
är det lagstadgat att arbetstagare genom facklig representation ska ha möjlighet att ta del av beslut 
och ges inflytande inför att beslut ska fattas. Inom skolans värld gäller detsamma för lärare, men 
inte för elever, trots att de ägnar minst lika mycket tid och påverkas i samma utsträckning av de flesta 
beslut som fattas av skolhuvudmän. Styrelsen anser att det borde vara rektorn och skolhuvudmannens 
ansvar att inkludera elevkårerna i de skolövergripande forum för samråd som genomförs. Eftersom 
detta inte är en självklarhet, så ser styrelsen att vi bör arbeta fokuserat med denna fråga under de två 
kommande verksamhetsåren.

Styrelsen anser dock att uppmaningen mot skolhuvudmän lokalt kan uppfattas som svårarbetad som 
den är skriven idag och föreslår därför att stryka “I väntan på en ny inflytandelagstiftning” ur uppman- 
ingens “I väntan på en ny inflytandelagstiftning låt elevkåren representera elever i de skolövergripande 
forum för samråd som genomförs”. Detta innebär att uppmaningen kommer stå skriven i sin nuvarande 
form i förutsättningsprogrammet medan uppmaningen som förutsättningsfråga blir mer tydlig.

² Skolhuvudman inom skolväsendet enligt Skollag (2010:800). Huvudman kan vara kommun, landsting, staten eller enskild 
som har ansvar för verksamheten i Skola.
³ Skolövergripande forum kan vara olika beroende på skola och kommun. Ett exempel på skolövergripande forum är 
utbildningsnämndens möten. 
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Proposition 2: Servicemodellen 
Förslag till beslut 
Årsmötet föreslås besluta

att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på ny servicemodell som i sin utformning ersätter  
 parametern lokal finansieringsgrad och att detta förslag presenteras på kongressen 2020.

Sammanfattning 
Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om att se över servicemodellen och att styrelsen på 
kongressen 2020 presenterar en ny servicemodell med en parameter som ersätter grad av lokal 
finansiering. Skälen är att parametern grad av lokal finansiering både varit svår att förstå och svår 
för enskilda elevkårer att arbeta med. Därmed har den inte kunnat stimulera servicemodellens syfte. 

Bakgrund 
På Sveriges Elevkårers kongress 2012 beslutades det om flera större organisationsförändringar. 
Ett av besluten rörde vilka medlemsförmåner som elevkårerna skulle ta del av. I samband med att 
medlemsförmånerna debatterades väcktes frågan om hur förmånerna skulle kunna fördelas mellan 
medlemsorganisationerna och om det skulle finnas skillnader i vilka förmåner varje organisation skulle 
ta del av. Detta ledde till att kongressen valde att uppdra styrelsen att fram till årsmötet 2013 ta fram 
en servicemodell. 

Resultatet blev att medlemmarna, under årsmötet 2013, antog en servicemodell som bestod av två 
parametrar där anslutningsgrad (andel av skolans elever som är medlemmar) och grad av lokal finans- 
iering blev styrande. Medlemmarna beslutade även att det är styrelsens uppgift att utforma service-
modellen utifrån de parametrar som medlemmarna har bestämt. Det krävs därför ett medlemsbeslut 
om styrelsen eller någon elevkår vill ändra parametrarna i servicemodellen. 

Servicemodellens funktion efter beslutet 2013 var att kategorisera elevkårer beroende på hur stor 
andel av skolans elever som är medlemmar i elevkåren och hur mycket lokal finansiering elevkåren 
får. Sveriges Elevkårer matchar rätt stöd och service utifrån elevkårens placering i servicemodellen. 
Exempel på detta kan vara utbildning och material. Skillnaden i service är inte särskilt stor mellan 
servicemodellens nivåer med undantag för det ekonomiska stödet.¹  

Syftet med servicemodellen
Det finns tre syften med servicemodellen: 
1. Budgetregulator

”Servicemodellen är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi för Sveriges Elevkårer och 
gynnar därmed hela elevrörelsen” Genom servicemodellens utformning minskar det ekonomiska stödet 
till elevkårerna om Sveriges Elevkårers ekonomi går dåligt, samtidigt gäller det motsatta. Detta är en 
förutsättning för att Sveriges Elevkårer ska klara ekonomiska motgångar. Om till exempel MUCF:s 
(Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor) bidrag sänks så minskar intäkterna till organisa- 
tionen. Om inte kostnaderna också minskar i ett sådant läge är risken stor att vi måste säga upp 
personal och använda vårt eget kapital för att finansiera verksamheten. En situation som kan undvikas 
genom en servicemodell. 

¹ Som bilaga till propositionen finns en förklaring av servicemodellen. 
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2. Incitamentsstruktur 

”Servicemodellen skapar incitament för alla elevkårer att växa och gynnar därmed hela elevrörelsen” 
Servicemodellen skapar incitament, det vill säga drivkrafter för elevkårerna att växa. Det tydligaste är 
att elevkårerna får mer pengar per medlem ju högre anslutningsgrad, alltså hur stor andel av eleverna 
på skolan som är medlemmar, de har. Det leder till att fler medlemsorganisationer kommer att sträva 
efter att öka sin anslutningsgrad. Därutöver är det extra lönsamt att bli en majoritetskår, det vill säga 
att ha fler än 50 procent av skolans elever som medlemmar. Om man lyckas med det som medlemsorg- 
anisation kommer medlemsbidraget från Sveriges Elevkårer att bli avsevärt högre. 

3. Behovssegmentering

”Servicemodellen delar in elevkårer i olika kategorier som speglar elevkårernas olika behov, en liten elevkår 
har andra behov än en stor. Modellen garanterar att vi matchar rätt stöd till rätt elevkår och gynnar därmed 
hela elevrörelsen” Eftersom vi delar in medlemsorganisationerna i olika grupper kan vi analysera dem 
och rikta särskilt stöd till en viss typ av medlemmar. Det kan handla om att erbjuda särskilda utbildnings- 
dagar, en viss typ av lokala kurser eller särskilda material. Idag skiljer sig servicen dock inte så mycket 
åt mellan de olika grupperna med undantag från det ekonomiska stödet.

Servicemodellens parametrar
På årsmötet 2013 beslutade medlemmarna att servicemodellen ska bestå av två parametrar som 
premierar anslutningsgrad och grad av lokal finansiering. 

500 kr*
10%

0%
A

1

2

3

4

5

 5,25 kr  
 10-50%

  10,49 kr  
 50-75%

 12,59 kr 
 75-90%r

 14,69 kr 
 90%r

 5,25 kr  

0-5%
B

 6,29 kr 

 11,54 kr 

 13,64 kr 

 15,74 kr  

 6,29 kr 

5-10%
C

 7,34 kr 

 12,59 kr  

 14,69 kr 

 16,78 kr 

 7,34 kr 

10-15%
D

  8,39 kr 

 13,64 kr 

 15,74 kr  

 17,83 kr  

 8,39 kr  

15-20%r
Er

 9,44 kr  

 14,69 kr 

  16,78 kr  

 18,88 kr  

Lokal finansieringsgrad

An
sl

ut
ni

ng
sg

ra
d



51

Anslutningsgrad
Anslutningsgrad är hur stor andel av skolans elever som är anslutna till medlemsorganisationen. 
Anslutningsgraden räknas ut genom att man delar antalet medlemmar i medlemsorganisationen med 
antalet elever på skolan. Siffran för antalet elever på skolan tas från Skolverkets officiella statistik.  
  
 

Anslutningsgraden påverkar på vilken nivå medlemsorganisationen hamnar vertikalt, alltså siffran, 
i servicenivån.  

Lokal finansieringsgrad
Lokal finansiering är pengar till Sveriges Elevkårer som är avsedda för en eller flera elevkårer. Till 
exempel finns det skolor och kommuner som betalar för att Sveriges Elevkårer ska stötta elevkårens 
verksamhet på deras skolor via serviceavtal. Vi får även bidrag från regionala samarbetsorganisationer 
som går specifikt till de elevkårer som är medlemmar i den samarbetsorganisationen. Det kan till 
exempel handla om en verksamhetsutvecklartjänst i regionen. Lokal finansieringsgrad avgörs genom 
att räkna ut hur mycket lokal finansiering som ges per individuell medlem. 

Exempel:  Region Gävleborgs län ger 50 000 kr för medlemmar i Gävleborgs Elevkårer, som   
  gemensamt har 5000 individuella medlemmar. Anta att grundbeloppet² är 200 kr.  

Anledning till förändring 
Styrelsen har identifierat en problematik med servicemodellen, där två av de tre syften som finns i 
servicemodellen inte stimuleras av modellens utformning som den ser ut i dagsläget. Av den analysen 
styrelsen gjort är det syftena Incitamentsstruktur och Behovssegmentering som modellen inte till-
fredsställer fullt ut. 

Styrelsen ställer sig fortsatt bakom servicemodellens syfte och ser inte att det ska förändras. Däremot 
behöver förändringar göras i modellen för att den ska fylla det syftet. Som det beskrivs i avsnittet 
“bakgrund” har medlemmarna tidigare beslutat om servicemodellens parametrar medan styrelsen 
har ansvaret för resterande utformning. Därmed kommer propositionen t.ex. inte föreslå några föränd-
ringar för att förbättra kopplingen till syftet behovssegmentering utan det kommer att vara något som 
styrelsen ser över i samband med framtagandet av en ny parameter. 

Parametern grad av lokal finansiering skapar inte tillräckligt incitament för elevkårerna, så som den är 
utformad idag, för att stimulera elevkårerna i sin utveckling. Anledningen till detta är framförallt att 
parametern lokal finansiering i servicemodellen är komplex och svår att förstå. Det är också svårt att 

Antal elever på skolan Anslutningsgrad
Antal individuella 

medlemmar i 
organisationen

² Grundbeloppet är Sveriges Elevkårers intäkter från föregående år delat med det totala antalet individuella medlemmar 
föregående år. Den siffrans storlek som andel av grundbeloppet anger är den lokala finansieringsgraden i procent.

Den lokala 
finansieringen blir 

per medlem då: 
50 000 / 5 000  = 10

Och i andel
av grundbeloppet:

10 / 200 = 5%

Detta är den procentsats 
som utgör lokal 

finansieringsgrad 
i servicemodellen
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som elevkår arbeta med frågan då det i mångt och mycket handlar om externa faktorer som till 
exempel om hur Sveriges Elevkårer väljer att prioritera i den operativa verksamheten. 

En annan orsak till att servicemodellen inte stimulerar utvecklingen är att många av medlems-
organisationerna redan ligger i den högsta nivån av lokal finansieringsgrad och det finns därmed inget 
incitament att arbeta för att öka sin grad av lokal finansiering. 

Styrelsen anser att det är en lämplig tidpunkt att lägga fram den här propositionen i samband med att 
arbetet med att ta fram en ny strategi för Sveriges Elevkårer håller på att färdigställas. Det är viktigt att 
servicemodellen går i linje med den nya strategin. Därmed anser styrelsen att det är rätt tidpunkt för 
att göra förändringar i servicemodellen som stimulerar ett stärkande av elevkårerna i Sverige.

Ta bort grad av lokal finansiering
Det är styrelsen som har ansvar för att servicemodellen ska fungera väl och att den uppfyller sitt syfte, 
dock är det medlemmarna som beslutar om servicemodellens parametrar. Med det som bakgrund 
anser styrelsen att parametern grad av lokal finansiering ska tas bort och att styrelsen ska få uppdrag 
att utforma en ny servicemodell som går bättre i linje med dess syfte.
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Motion 1: Förbättrat samarbete 
med regionala samarbets- 
organisationer 
Motionär: Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Elevkårsverksamheten är idag beroende av många olika parter runt om i Sverige, däribland elevkårer
som samarbetar med varandra, större organisationer som Sveriges Elevkårer och näringslivet. Det
finns dock också organisationer som inte alltid syns; Sveriges Elevkårers regionala samarbetsorg-
anisationer. I dagsläget är deras huvudsaklig syfte att slussa in landstingsbidrag till Sveriges Elevkårer, 
ofta helt oavkortat. Ofta finns organisationen bara på papper, och bedriver inte någon egen verksamhet. 
Kandidaturer tillsätts från rekommendationer från Sveriges Elevkårers verksamhetsutvecklare med 
löften om att den som antar posten inte behöver göra något.

I år har en viktig organisation väckts upp, Stockholms Elevkårer (Stockholms regionala samarbetsorg- 
anisation) har efter deras årsmöte 2019 försökt utveckla sin verksamhet till att vara en mer självständig 
organisation. Genom de strukturer och omständigheter som finns i dagsläget har detta dock i flera fall 
visat sig vara svårt för dessa regionala samarbetsorganisationer. Vi anser att elevkårer skulle gynnas 
ifall Sveriges Elevkårer aktivt arbetar för att förbättra det löpande samarbetet med dessa organisationer 
genom förbättrade avtal, gemensamma event och en grundsyn om att de regionala samarbetsorg-
anisationerna inte jobbar för Sveriges Elevkårer utan med dem.

För att kunna tillgodose sina medlemsorganisationerna intressen, och etablera dem som seriösa
organisationer föreslår vi även att de regionala samarbetsorganisationer får närvaro-, yttrande, och
yrkanderätt på Sveriges Elevkårers årsmöten och kongress.

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta

att₁ verka för att öka det aktiva samarbetet med regionala samarbetsorganisationer.

att₂ ge regionala samarbetsorganisationer närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt på 
 Sveriges Elevkårers årsmöten och kongress.
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Motionssvar 1: 
Motionssvar till Viktor Rydberg Odenplans Elevkår angående 
Förbättrat samarbete med regionala samarbetsorganisationer
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill tacka Viktor Rydberg Odenplans Elevkår för motionen.

Sveriges Elevkårer samlar elevkårer på gymnasiet och syftar till att stärka dessa i deras arbete med 
att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Sveriges Elevkårer har en organisationsstruktur 
för att stärka elevkårerna genom medlemsförmånerna vilket också var utgångspunkten när organisa-
tionen 2004 valde att ta bort de regionala distrikten. Mer fokus på det vi strävar mot – framgångsrika 
elevkårer på varje gymnasieskola i Sverige.

För att på bästa sätt samordna resurser till elevkårerna i Sverige och genom det kunna bidra med den 
service som organisationen idag ger, för att stärka elevkårerna, sker all samordning av service och 
resurser via en central organisation – Sveriges Elevkårer. Det kan kallas för skalfördelar eller stor-
driftsfördelar, poängen är att vi genom denna nationella samordning kan med relativt blyga resurser 
ändå ha 348 elevkårer med över 120 000 enskilt anslutna som får support, ekonomiskt stöd, utbildning, 
mötesplatser och tvistlösning enligt medlemmarnas beslut om medlemsförmåner 2012 och 2014.

Sveriges Elevkårer har 19 samarbetsorganisationer vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för 
elevkårerna i den region samarbetsorganisationen finns. Varje samarbetsorganisation tecknar varje 
år ett avtal med Sveriges Elevkårer som innebär att Sveriges Elevkårer ska stödja de elevkårerna som 
finns inom samarbetsorganisationens geografiska område i utbyte mot att den regionala samarbets-
organisationen betalar Sveriges Elevkårer för det stödet som de får. Pengar som samarbetsorganisa-
tionerna har är lokala bidrag som Sveriges Elevkårer på nationell nivå inte kan söka. Pengarna som 
ges till Sveriges Elevkårer går sedan tillbaka till elevkårerna genom de medlemsförmåner som vi 
erbjuder alla elevkårer. Utan de pengarna kan Sveriges Elevkårer inte upprätthålla medlemsservicen 
på samma nivå som idag i de regioner där det finns samarbetsorganisationer. Detta är skalfördelarna.

I stadgan omnämns inte regionala samarbetsorganisationer, vilket innebär att de inte har något mandat 
kopplat till Sveriges Elevkårer som organisation utöver samarbetsavtalet som tecknas varje år. Så som 
motionärerna i den andra att-satsen föreslår kräver det förändringar av stadgan som ger samarbets- 
organisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte och kongress. Stadgeförändringen 
skulle innebära att de regionala samarbetsorganisationerna får ett mandat som kan liknas vid de 
distrikt som organisationen hade fram till 2004. Vad detta även kan innebära är att några elevkårer kan 
få större mandat, då det kan förekomma att en företrädare för en elevkår samtidigt sitter i en regional 
samarbetsorganisation, vilket innebär att en elevkår skulle kunna skicka fler ombud än vad som är 
bestämt för samtliga elevkårer, och därmed ett snedfördelat mandat på vem som har möjlighet att 
påverka under årsmöte eller kongress.

Vid en förskjutning i mandat till regionala samarbetsorganisationer genom en förändring av stadgan 
skulle resurserna som kan generera den typ av service som finns idag utarmas och centralorganisa- 
tionen därmed inte kunna upprätthålla de medlemsförmåner som medlemmarna beslutat om. Om 
verksamheten skulle upprättas genom regionala samarbetsorganisationer skulle vi inte kunna dra 
nytta av de skalfördelar vi gör idag.

Det är viktigt att komma ihåg att skalfördelarna inte är något som Sveriges Elevkårer använder för att 
”ta” från de medlemsorganisationer som finns i regionen, utan tvärtom, syftet är att kunna samordna 
alla våra resurser så att elevkårerna i Sverige får bättre service genom de av medlemmarna beslutade 
medlemsförmånerna.

En regional samarbetsorganisation är inte medlem i Sveriges Elevkårer, utan en fristående förening 
som Sveriges Elevkårer har samarbetsavtal med. Vad händer om en regional samarbetsorganisation inte 
vill ha ett avtal med Sveriges Elevkårer? Ingenting större än en skadad relation. 
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För Sveriges Elevkårer innebär förlusten av ett avtal att vi eventuellt mister ett års bidrag från regionen 
och/ eller kommunen. En regional samarbetsorganisation som förening äger inte medlemmarna, utan 
elevkårerna är medlemmar i Sveriges Elevkårer, och finns det en regional samarbetsorganisation 
som Sveriges Elevkårer har ett avtal med i den regionen så knyts de till den också. Står den regionala 
samarbetsorganisationen utan ett avtal med Sveriges Elevkårer är elevkårerna enbart medlemmar i 
Sveriges Elevkårer. T.ex. om en medlemsorganisation har sitt säte i Stockholms län blir de automatiskt 
medlemmar i Stockholms elevkårer.

Styrelsen ställer sig dock positiva till motionens första att-sats och att styrelsen uppdras verka för att 
öka det aktiva samarbetet med regionala samarbetsorganisationer. Styrelsen för Sveriges Elevkårer 
har under året gjort insatser för ett utvecklat samarbete mellan Sveriges Elevkårer och regionala sam-
arbetsorganisationer, och ser positivt på att fortsätta det arbetet.

När det gäller motionens andra att-sats föreslår styrelsen utifrån vad som redogjorts i denna text 
avslag. Den berör djupa frågor som vilken struktur vi bör ha på elevrörelsen, och vad och vilka vi finns 
till för. Styrelsen för Sveriges Elevkårer anser att vi finns till för de 348 elevkårerna och över 120 000 
enskilt anslutna medlemmar som elevkårerna gemensamt samlar, och vi ser därför att alla beslut ska 
syfta till att stärka och utveckla våra elevkårer på bästa möjliga sätt.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att bifalla motionens första att-sats

att avslå motionens andra att-sats
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Motion 2: Angående reseersätt-
ning till medlemsorganisationer  
Från Elevkåren Katedralskolan 
I dagsläget erbjuder Sveriges Elevkårer sina medlemsorganisationer reseersättning till organisationens 
nationella evenemang. Vi anser att reseersättningen borde utökas till att gälla alla event som arrangeras 
av Sveriges Elevkårer, såväl nationella evenemang som regionala utbildningar.

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår 
som genom att tillvarata elevernas akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för 
att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Vidare är Sveriges Elevkårers syfte att stärka 
elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för medlemmarna. För att uppnå 
syftet har Sveriges Elevkårer formulerat ett antal punkter att arbeta utifrån, bland dem finns följande:
”Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.” 
samt ”Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte.”

Vi anser att det nuvarande systemet gällande reseersättningar inte ger medlemsorganisationerna lika 
möjligheter att ta del av de förmåner Sveriges Elevkårer erbjuder. Elevkårer med en längre resväg 
missgynnas kontinuerligt av sin geografiska lokalisering då resekostnader är avsevärt högre. Detta 
resulterar i att elevkårer längre från utbildningsorten inte får samma möjligheter att utveckla den 
kunskapsgrund och få det utbyte av kunskaper som är viktigt för att kunna bedriva en bred verksamhet. 
För att det ska finnas förutsättningar att bedriva en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i 
Sverige, krävs att Sveriges Elevkårer skapar lika ekonomiska förutsättningar för alla elevkårer i så 
stor utsträckning som möjligt.

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta:

att elevkårer i Sverige ska få lika ekonomiska förutsättningar att ta sig till alla utbildningar   
 och nationella event som arrangeras av Sveriges Elevkårer.
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Motionssvar 2: 
Motionssvar till Elevkåren Katedralskolan angående 
reseersättning till medlemsorganisationer
Styrelsen för Sveriges Elevkårer välkomnar Elevkåren Katedralskolans motion och delar elevkårens syn 
på vårt uppdrag att skapa bättre förutsättningar för alla elevkårer att delta på våra evenemang.

Sveriges Elevkårer har under de senaste åren erbjudit medlemsorganisationer reseersättning till de 
nationella mötesplatserna. Styrelsen har under åren höjt ersättningen för kunna möjliggöra att fler 
elevkårer ska komma till våra mötesplatser.

Sverige är ett avlångt land med långa avstånd till olika städer. Det kan både vara tidskrävande och en stor 
kostnad att ta sig till de mötesplatser Sveriges Elevkårer arrangerar. Precis som Elevkåren Katedral-
skolan lyfter i motionen är det Sveriges Elevkårers syfte att samla elevkårerna i Sverige till gemensamma 
mötesplatser och ömsesidigt utbyte. Men också i det principprogram som togs beslut om 2016 valde 
medlemmarna att slå vakt om principen tillgänglighet och i takt med att vi växer i alla delar av Sverige 
är det av vikt att vi skapar förutsättningar för att kunna ta del av vårt utbud och genom att se över hur 
reseersättningen ser ut idag tror vi likt motionären att det kommer öka tillgängligheten samt möjligheten 
för fler att närvara.

Med ovanstående som utgångspunkt ser vi det som en självklarhet att bifalla motionen och ser med 
glädje på att förbättra elevkårernas ekonomiska förutsättningar att komma till våra mötesplatser.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att bifalla motionen
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Motion 3: Angående möjlighet för 
finansiellt bidrag till elevkårer i 
servicemodellens nivå A1
Från Westerlundskas elevkår 
Styrelser som bildas på skolor där det inte funnits en styrelse att ta över ifrån har en extra stor utmaning 
i att starta och bedriva verksamhet. Det finns inte existerande ramar för verksamheten eller etablerade 
rutiner, samt ingen kultur på skolan för elevkårsverksamhet. Heller inga medlemmar som ligger till 
grund för ett medlemsbidrag. Kostnader för bankkonto och liknande kan också vara ett stort hinder för 
möjligheten att få igång elevkårens verksamhet då de inte har några existerande tillgångar. 

För dessa elevkårer och i huvudsak styrelser skulle det vara till stor hjälp med ett finansiellt stöd som 
ges ut i samband med årsmötet och styrelsens bildning. Det skulle ge dessa elevkårer en chans att få 
igång den verksamhet de vill bedriva och möjliggöra för ett elevengagemang som består på dessa skolor. 

Det vi föreslår, för att möjliggöra för dessa elevkårer samt Sveriges elevkårers utveckling och expansion, 
är att införa ett finansiellt bidrag att söka för elevkårer som befinner sig i servicemodellens nivå A1. 
Med syfte att ge speciellt stöd till helt nystartade elevkårer och de där elevkårsverksamhet avstannat, 
och där en ny styrelse tillträder efter en period utan aktiv elevkår. Rimligt är enligt oss att bidraget 
baseras på antalet elever på skolan.

Förslag till beslut 
Med bakgrund av ovanstående föreslås årsmötet besluta:

att Sveriges Elevkårer ska erbjuda elevkårer som befinner sig i servicemodellens nivå A1 
 möjlighet att söka ett extra ekonomiskt bidrag från tidpunkten för elevkårens årsmöte.
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Motionssvar 3: 
Motionssvar till Westerlundskas elevkår angående möjlighet för 
finansiellt bidrag till elevkårer i servicemodellens nivå A1
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill tacka Westerlundskas Elevkår för motionen och att motionärerna 
lyfter en viktig fråga.

Sveriges Elevkårer arbetar aktivt för att möta alla medlemmars behov för alla ska kunna utvecklas 
och bli bättre. Det gäller små som stora och nya som gamla.

Det ekonomiska bidraget som styrs av servicemodellen bygger på ett incitament att öka i antalet med-
lemmar men precis som Westerslundskas Elevkår lyfter måste det finnas grundläggande förutsättningar 
att starta upp sin verksamhet och kunna påbörja värvningen av medlemmar. I servicemodellens nuvar- 
ande utformning får elevkårerna i A1 500 kr i ekonomiskt bidrag oberoende hur många medlemmar 
de har vilket bör täcka kostnader för bankkonto och mindre nödvändiga utgifter som motionären lyfter 
som exempel. Vi ser dock den problematik som motionärerna lyfter med eventuella avgifter kopplade 
till att starta ett bankkonto, och önskar att få ta med den feedbacken in i organisationen. Styrelsen ser 
dock inte att bidragssökande är den primära lösningen på det problemet.

Att administrera bidrag kräver resurser från både bidragstagaren och bidragsgivaren. I en nystartad 
elevkår bör fokus ligga på att få igång sin verksamhet och inte på att skicka in bidragsansökningar. Vi 
ser det också som mycket viktigt att den pott pengar Sveriges Elevkårer ger går till elevkårernas verk- 
samhet och inte till kostnader för att administrera bidrag. Vi tycker det är bra att motionären sätter fokus 
på problematiken men som förslaget är utformat tror styrelsen att det finns mer effektiva metoder för 
att komma åt problemet.

Styrelsen yrkar därför avslag och ber om medlemmarnas förtroende för att styrelsens i det tänkta 
arbetet med servicemodellens utformning tar detta i beaktning.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att avslå motionen
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Motion 4: Stryk målsättningar 
om medlemsavgifter i 
”Strategi 2020”!
Motionär: Norra Reals Elevkår
Bimotionär: VRG Odenplans Elevkår
11/10 2019
Vi anser att en elevkår borde finnas till för alla, och inte bara för de som har råd att betala. Då man som 
kår redan får bidrag från Sveriges Elevkårer per ansluten medlem, anser vi att den lilla försämring 
detta skulle ha ur ett ekonomiskt perspektiv är försumbar. Detta i förhållande till att alla skulle, vid ett 
avgiftsfritt medlemskap, ha möjlighet att inkludera sig i elevkåren. 

Vidare anser vi att detta mål är kontraproduktivt i förhållande till medlemsmålet (130 000 medlemmar i 
alla Sveriges elevkårer), då möjligheterna för elever att bli medlemmar minskar. Ifall en elevkår på sitt 
årsmöte vill införa en medlemsavgift ska detta vara tillåtet, men ett mål från paraplyorganisationen 
(Sveriges Elevkårer) som uppmuntrar detta anser vi som exkluderande. Målen finns i sin helhet 
beskrivna nedan.

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås Årsmötet besluta:

att i sin helhet stryka det strategiska målet ”Antal med medlemsavgift” från styrdokumentet   
 ”Strategi 2020”

Motion Årsmöte19 Sveriges Elevkårer 
 

Motionär: Norra Reals Elevkår 
Bimotionär: VRG Odenplans Elevkår 

11/10 2019 

 

Stryk målsättningar om medlemsavgifter i ”Strategi 2020”! 

Vi anser att en elevkår borde finnas till för alla, och inte bara för de som har råd att betala. Då 
man som kår redan får bidrag från Sveriges Elevkårer per ansluten medlem, anser vi att den 
lilla försämring detta skulle ha ur ett ekonomiskt perspektiv är försumbar. Detta i förhållande 
till att alla skulle, vid ett avgiftsfritt medlemskap, ha möjlighet att inkludera sig i elevkåren.  

Vidare anser vi att detta mål är kontraproduktivt i förhållande till medlemsmålet (130 000 
medlemmar i alla Sveriges elevkårer), då möjligheterna för elever att bli medlemmar minskar. 
Ifall en elevkår på sitt årsmöte vill införa en medlemsavgift ska detta vara tillåtet, men ett mål 
från paraplyorganisationen (Sveriges Elevkårer) som uppmuntrar detta anser vi som 
exkluderande. Målen finns i sin helhet beskrivna nedan. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Årsmötet besluta: 

att i sin helhet stryka det strategiska målet ”Antal med medlemsavgift” från styrdokumentet 
”Strategi 2020” 
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Motionssvar 4: 
Motionssvar till Norra Reals Elevkår och VRG Odenplans Elevkår 
angående att stryka målsättningar om medlemsavgifter i 
”Strategi 2020”
Styrelsen hörsammar det som Norra Reals elevkår med Viktor Rydberg Odenplans Elevkår framför. 
Styrelsen för Sveriges Elevkårer har sedan 2012 arbetat för att hitta ett mått som kan illustrera hur 
högt individuella medlemmar värderar sitt medlemskap, och hur engagerade individuella medlemmar 
är i elevkåren. När Sveriges Elevkårer tog fram Strategi 2020 under åren 2013–2014 låg fokus på en 
stark elevrörelse, vilket definierades som följande:

”En stark elevrörelse har medlemsorganisationer som är majoritetskårer med en stabilorganisation, stort 
inflytande, en bred verksamhet och medlemmar som värderar sitt medlemskap högt”

Styrelsen landade då i att medlemsavgift är ett sätt att kvantitativt följa hur högt medlemmar värderar 
sitt medlemskap, utifrån antagandet att om en gymnasieelev är villig att betala en viss avgift för sitt 
medlemskap, så ser individen ett värde i medlemskapet. Jämförelsen kan göras till studentkårer på 
universitet, där medlemsavgiften nästintill ses som en självklarhet. Ambitionerna var goda och syftade 
till att elevkårerna genom sin medlemsavgift skulle stärka sin relation till medlemmarna.

Men under åren då Sveriges Elevkårer började arbeta med Strategi 2020 insåg styrelsen att målet var 
svårarbetat. Insatser gjordes för att försöka få fart på målet, men signalen från majoriteten av våra 
medlemsorganisationer var tydlig: det är inte aktuellt. Anledningen är precis den som motionärerna 
beskriver, att en medlemsavgift skulle bli ett hinder för elevkåren att värva medlemmar. Och värvandet av 
medlemmar var viktigare än att ha en medlemsavgift. I dagsläget har vi 10 elevkårer med medlemsavgift.

Efter att i nästan tre års tid ha arbetat i motvind beslutade därför styrelsen i oktober 2017 att utreda 
ett borttagande av målet ”antal med medlemsavgift” samt att utreda möjligheterna att införa ett nytt 
mål som kan mäta individuella medlemmars engagemang. Utredningen av medlemsavgift landade i att 
styrelsen 2018 prioriterade bort arbetet med målet om medlemsavgift, och under 2019 har vi på andra 
sätt undersökt hur vi kan mäta individuella medlemmars engagemang. Resultaten av dessa andra sätt 
kommer speglas i Sveriges Elevkårers nästa strategi, som kommer att initieras efter Strategi 2020.

Då Sveriges Elevkårer idag inte längre arbetar med målet om medlemsavgift och inte heller inom synlig 
tid planerar att göra det, ser styrelsen därför att motionen bör anses besvarad.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att anse motionen vara besvarad
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Motion 5: Förbättrad medlems-
service för starka elevkårer
Huvudmotionär: Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Bimotionärer: 
Norra Reals Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Fler elevkårer startas för varje år som går, och de växer med stor hjälp av Sveriges Elevkårers
medlemsservice. De tillhandahåller utbildningar, mallar för formalia och en lokal verksamhetsutvecklare 
som för ett nära samarbete för att snabbt få igång elevkårsverksamheten. Problem uppstår dock när 
medlemsorganisationen anser sig vuxit ur skorna de en gång fått av Sveriges Elevkårer, och de förmåner 
som erbjuds inte längre räcker till.

Vad som nu föreslås är att Sveriges Elevkårer ska fortsätta sitt arbete genom en elevkårs hela utveck-
ling och framtid, genom att arbeta för mer omfattande och kvalitativ service till när elevkårerna växer 
ifrån den service som redan finns i dagsläget.

Programmet Hybris, vars syfte var att fungera som ett forum för idéutbyte och inspiration mellan
starkare elevkårer skulle enligt årsmötet 2017 utvärderas och omformas, något som inte gjordes.
Istället lades programmet ned utan någon plan för framtida program med liknande fokusområde,
något vi ser som väldigt olyckligt. Det var meningen att detta program skulle utveckla de större
elevkårerna vilket det tyvärr ej gjorde. Istället avskaffade man programmet i sin helhet och lade 
ner fokuset kring de starkare elevkårerna.

De utbildningar som idag erbjuds av Sveriges Elevkårer är ofta på en grundläggande nivå, vars
information, hos en mer etablerat elevkår, ofta omfattas i den överlämning avgående förtroendevalda
ger i början av ett nytt verksamhetsår. Därför önskar vi mer kvalitativ, och avancerade utbildningar
som går att anpassa i en större utsträckning till elevkår(en/erna) som tar del av den, inte nödvändigtvis 
en likformig powerpoint som ska fungera för alla. Det organisatoriska materialet är ofta riktade åt 
elevkårer i en tidig uppstartsfas, och är inte nödvändigtvis relevant för elevkårer som redan har väl- 
etablerade stadgar, reglementen och tillvägagångssätt för evenemangsplanering.

Vi föreslår tre konkreta förslag till en förbättring av den medlemsservice som finns idag.

Vi anser att grunden till utveckling ligger i ett fritt och löpande utbyte av idéer, således tror vi att
möjliggöra för detta idéutbytet genom lokala och nationella event för starka elevkårer skulle gynna
deltagarna avsevärt. Summa summarum vill vi att Sveriges Elevkårer jobbar med det årsmötet 2017
uppdrog de att göra; omforma och förnya Hybris.

Vi föreslår också att centralisera och förenkla relationer till stora näringslivspartners för starka
elevkårer så man kan enklare minska den andel dubbelt arbete som kan uppstå inför enskilda event,
och således frigöra tid för att utveckla sin elevkårsverksamhet. Det kan handla om assistans i inköp av
mat av grossisthandlare till förmånliga priser, underlättande när en elevkår skall hyra en lokal, eller
kontakter med intressanta föreläsare.

Det sista vi föreslår är ett sätt för oss som starka elevkårer att utvecklas, och samtidigt gynna andra.
Genom ett aktivt mentorskap med mindre starka elevkårer kan vi inte bara lära oss hur vi hjälper 
andra, och applicera lösningar till hinder som mindre etablerade elevkårer kan stöta på, utan även
bygga ett större kontaktnät och underlätta samarbeten elevkårerna sinsemellan. Trots att de starka 
elevkårerna inte är många är målet för oss att de ska bli fler. Men när toppen är nådd vill vi se Sveriges 
Elevkårer vid vår sida för att bryta oss genom glastaket och hitta nästa mål; nästa topp att klättra.
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Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta

att₁ uppdra styrelsen att verka för mer omfattande och kvalitativ service för 
 starka elevkårer i Sverige.

att₂ uppdra styrelsen att verka för att skapa flera lokala och nationella mötesplatser 
 för starka elevkårer.

att₃ uppdra styrelsen att verka för att utveckla ett kontaktnätverk för att sammanföra större 
 aktörer i näringslivet med starka elevkårer.

att₄ uppdra styrelsen att verka för att utveckla ett forum för eventuella mentorskap mellan 
 starka och mindre etablerade elevkårer.
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Motionssvar 5: 
Motionssvar till Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Norra Reals 
Elevkår och Kungsholmens Gymnasiums Elevkår angående 
förbättrad medlemsservice för starka elevkårer
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill tacka Viktor Rydberg Odenplans Elevkår för motionen.

De senaste fem åren har elevrörelsen vuxit på alla fronter. Stora och välutvecklade elevkårer blir fler, 
samtidigt som vi har många mindre och inte lika etablerade elevkårer. I Strategi 2020 som nu börjar 
närma sig sitt slut har ett stort fokus varit att växa i antal elevkårer och i enskilt anslutna. Strategin har 
gett resultat. Elevrörelsen är idag större än någonsin. En naturlig konsekvens av en intensiv tillväxt i 
medlemmar den senaste femårsperioden är att organisationen befinner sig i ett läge som kan liknas 
med växtvärk. Vi har många elevkårer som har ganska olika behov och behöver olika typer av stöd för 
att utvecklas. Det ger oss nya utmaningar som är svåra att möta enhetligt.

2015–2017 hade Sveriges Elevkårer ett program som gick under namnet ”Hybris”, och som riktade sig 
till elevkårerna i nivå 5 i servicemodellen. Programmet sträckte sig över ett år, och tog in 8 elevkårer. 
Innehållet var nätverk mellan elevkårerna, utbildning samt projekt mellan två elevkårer och en extern 
part från näringslivet som stöd.

På Årsmöte17 beslutade medlemmarna att se över Hybris i sin nuvarande form, och styrelsen valde 
då att inte genomföra projektet under 2018, för att istället utreda programmets brister och skapa en 
förståelse för behoven hos medlemsorganisationerna som deltagit i Hybris. Utifrån det arbetet kunde 
styrelsen konstatera att en utformning av ett nytt Hybris inte skulle kunna möta de behov som elev-
kårerna i nivå 5 i servicemodellen gett uttryck för. Styrelsen gjorde då tolkningen av medlemsbeslutet 
från 2017 att syftet med översynen var att tillgodose elevkårerna i nivå 5 den medlemsservice som 
mötte behoven av mer avancerad medlemsservice i stort. Tidigare var Hybris den enda satsningen för 
avancerad medlemsservice som fanns i organisationen, och styrelsen såg att behovet vuxit sig större 
än vad ett projekt som Hybris skulle kunna erbjuda. Styrelsen landade i att starka elevkårers behov 
kan mötas bättre genom att kontinuerligt få avancerad medlemsservice i den ordinarie servicen som 
ges och inte enbart genom punktinsatser.

I debatten som fördes i samband med motionen om Hybris under Årsmöte17 framkom även att nystart- 
ade och mindre utvecklade elevkårer ansåg sig behöva mer, eller en annan typ av medlemsservice för 
att bli tillfredsställda i sin utveckling. Styrelsen ville därför ta ett helhetsgrepp kring utmaningen för 
Sveriges Elevkårer att möta alla medlemsorganisationers behov. Därför påbörjade styrelsen i led med 
medlemsbeslutet från Årsmöte17 i oktober 2018 en satsning för ”extra medlemsservice” som syftar till 
att göra en omfattande behovsanalys, utforma en ny utbildningsstrategi och samordna avdelningar inom 
organisationen för att anpassa vårt utbud idag till de behov som elevkårerna har, stora som små.

Sveriges Elevkårer har alltså sedan en tid tillbaka interna processer på gång i led med medlemsbeslutet. 
Det är tidskrävande, men vi tror det arbetet vi gör nu kommer kunna långsiktigt och framgångsrikt gynna 
alla elevkårer oavsett storlek och utmaningar. Utöver arbetet med ”extra medlemsservice” som ett 
led i årsmötesbeslutet från 2017 har även styrelsen sedan maj 2018 arbetat med framtagandet av en 
ny strategi som ska ta över efter Strategi2020. Mycket av den problembeskrivning som har framkommit 
i utredningen av Hybris har arbetats vidare med i den nya strategin. Även om vi inte ännu är redo att 
presentera den nya strategin för medlemmarna vill vi vara öppna med att fokus kommer vara att möta 
alla elevkårers behov, såväl de små som stora elevkårerna. Därmed kommer vi framöver arbeta för 
kvalitativ och behovsanpassad medlemsservice. Styrelsen ser positivt på att få ytterligare stöd i att 
verka för avancerad medlemsservice.
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När det kommer till mentorskapet som efterfrågas av motionärerna vill styrelsen understryka att 
det finns inget idag som hindrar elevkårer att utbyta erfarenheter och idéer. Vi tror inte att förmågan 
vilar på Sveriges Elevkårer att samordna ett sådant forum. Vi uppmuntrar och stöttar gärna sådana 
initiativ men anser att det blir bäst effekt om det kommer från en gemensam vilja hos elevkårerna. Vi 
uppmuntrar elevkårerna som är intresserade av ett sådant utbyte att nyttja de mötesplatser som finns 
idag, nationellt och regionalt, för att knyta kontakter mellan elevkårer och hitta gemensamt utbyte.

Motionärerna föreslår att Sveriges Elevkårer ska verka för att utveckla ett kontaktnät för att sammanföra 
aktörer i näringslivet med starka elevkårer vilket styrelsen anser går emot vårt syfte så som det uttrycks 
i stadgan. Vi har också svårt att se hur det skulle göras och vad det kommer innebära i resurser. Det är 
viktigt att komma ihåg att Sveriges Elevkårer ska verka för alla elevkårer i Sverige, och sammanhåll-
ningen i elevrörelsen är en viktig princip. Styrelsen ser därmed risker i att ett sådant arbete endast ska 
erbjudas till starka elevkårer.

Vi har i dagsläget mycket goda förutsättningar att ta oss an de utmaningar som finns i hela elevrörelsen. 
Det är dock viktigt att göra prioriteringar som verkligen kommer gynna arbetet för att möta de behov 
som påtalats under en längre tid och det som föreslås i motionens tredje och fjärde att-sats ser vi inte 
som sådana prioriteringar. Däremot ser vi att motionens första och andra att-sats kommer gynna det 
fortsatta arbetet för att möta elevrörelsens utmaningar. Styrelsen föreslår bifall för att-sats ett och två 
i motionen men avslag för att-sats tre och fyra.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att bifalla motionens första och andra att-sats

att avslå motionens tredje och fjärde att-sats
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Motion 6: Bättre anpassad 
medlemsservice för Sveriges
starkare elevkårer 
Huvudmotionär: Hulebäcks Elevkår (Göteborg)
Bimotionärer: 
Elevkåren Katedralskolan (Skara) 
Ingrid Segerstedts Elevkår (Göteborg)
Malmö Latins Elevkår (Malmö)
Under Årsmöte17 beslutades det att uppdra styrelsen att under 2018 grundligt utvärdera och omforma 
projektet Hybris. Projektet skapades från början för att utveckla Sveriges starkaste elevkårer genom 
ett inspirationsutbyte med en annan elevkår och en extern part. 2018 har passerat och under Kongress18 
presenterades inga nyheter om projektet, någonting som vi tycker var väldigt tråkigt.

Idag erbjuder Sveriges Elevkårer följande fem medlemsförmåner;

• Support
• Utbildning
• Material
• Tvistlösning
• Ekonomiskt stöd

Många starka elevkårer har redan tydliga visioner, strategier och mål. Efter ett årsmöte får de nya 
styrelserna ofta en ordentlig överlämning och elevkåren är stabil från år till år. Självklart använder 
även de starka elevkårerna sig av medlemsförmånerna, men utbildningarna blir lätt knapphändiga och 
fyller inte dem kunskapsluckorna som ofta finns hos de starka elevkårerna. Det ekonomiska bidraget 
spelar inte någon större roll heller då det inte utgör en så stor del av intäkterna under året. Material för 
att anordna event och till exempel söka sponsorer kanske ofta är riktat mot svagare elevkårer vilket 
bidrar till att de starka elevkårerna sällan utvecklas av detta.

Ibland ser vi verksamhetsutvecklare som arbetat länge och själva skapar material i form av workshops 
eller liknande och försöker utveckla även oss starkare elevkårer, men detta är inte någonting som 
dyker upp särskilt ofta och speciellt inte i städer med hög personalomsättning.

De starka elevkårerna, precis som alla andra elevkårer, bör också få stödet som behövs för att ta med-
lemsorganisationerna till en högre nivå, men tyvärr är det inte möjligt idag. Det krävs omtanke i frågan 
och medlemsförmånerna behöver revideras så att även de starka elevkårerna gynnas av medlemskapet i 
Sveriges Elevkårer. Utan utveckling inom medlemsorganisationen känns inte medlemskapet i Sveriges 
Elevkårer så viktigt längre.

Idéutbytet starka elevkårer emellan eller utbytet elevkår – extern part tror vi är den avgörande faktorn 
till nytänkande och drivande. Därför anser vi att styrelsen bör uppdras att starta upp mötesplatser för 
elevkårerna som är starka, enbart i syfte att få inspiration och utbyta idéer.

Dessa mötesplatser anser vi bör vara nationella då många redan har kontakt med starka elevkårer 
lokalt och verksamheten hos elevkårer ofta skiljer sig regionalt. Det är nu dags för Sveriges Elevkårer 
att börja jobba med en tydligare strategi för att arbeta med Sveriges starkare elevkårer. De starka 
elevkårerna må vara få, men även de är medlemmar.
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Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta

att uppdra styrelsen att arbeta för bättre anpassad service för de starka elevkårerna i Sverige.

att uppdra styrelsen att verka för att skapa fler lokala och nationella mötesplatser för de starka  
 elevkårerna med syfte att verka för utbyte organisatoriskt.
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Motionssvar 6: 
Motionssvar till Hulebäcks Elevkår, Elevkåren Katedralskolan, 
Ingrid Segerstedts Elevkår och Malmö Latins Elevkår angående 
bättre anpassad medlemsservice för Sveriges starkare elevkårer
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill tacka Hulebäcks Elevkår och de övriga motionärerna för motionen.

Precis som motionärerna skriver var syftet med Hybris att kunna erbjuda något extra till elevkårer i 
servicemodellens nivå 5 utöver den ordinarie medlemsservicen för att möta dessa elevkårers behov att 
utvecklas ytterligare. På årsmötet 2017 ansågs programmet inte möta elevkårernas behov och Årsmöte17 
uppdrog styrelsen att utvärdera och omforma Hybris i sin nuvarande form. I det utvärderingsarbete 
som styrelsen gjort kunde analysen göras att ett program likt Hybris inte kommer kunna möta de 
behov som framkommit i utvärderingsarbetet med tidigare deltagare av programmet.

Därmed valde styrelsen i oktober 2018 att påbörja ett arbete som tog ett helhetsgrepp kring de medlems- 
förmåner vi har för att kunna definiera tydligt vilka behov som finns hos alla medlemsorganisationer 
samt ta fram en strategi för att möta behoven.

Precis som motionärerna ser vi ett stort värde i gemensamma mötesplatser för elevkårer, det är där 
många erfarenheter utbyts och nya idéer föds. Det har också varit något som medlemmar under en 
längre tid har efterfrågat och våra loka mötesplatser har under de senaste åren ökat genom till exempel 
gemensamma utbildningsdagar men även på regional basis ses möjligheten över att hitta olika och nya 
forum för elevkårer att mötas på. Styrelsen ser det som positivt att få uppdraget att verka för att skapa 
fler lokala och nationella mötesplatser för mer utbyte inom elevrörelsen.

Vi har en förståelse för att många medlemmar upplever att olika behov inte har möjlighet att mötas, 
och vi hör viljan i att få en bättre anpassad medlemsservice för starkare elevkårer. Att driva förändrings- 
processer som på lång sikt ska gynna alla elevkårer kräver ett gediget arbete. Vi ser det som en högt 
prioriterad fråga att arbeta med att förbättra vår medlemsservice för att bättre kunna utveckla elevkår- 
erna i Sverige och välkomnar denna motion som vi ser kommer att kunna gynna det påbörjade arbetet 
med extra medlemsservice och yrkar därför bifall till motionen i sin helhet.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att bifalla motionen



69

Motion 7: Sammanföring av 
internationell elevkårsverksamhet 
Huvudmotionär: Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Bimotionärer: 
Norra Reals Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Södra Latins Elevkår
Sverige elevkårsverksamhet gynnas mycket av det idéutbyte som sker mellan elevkårer på nationella
event, men till slut kan inbitna svenska ideal eller gamla tillvägagångssätt hämma oss i vår utveckling.
Det här idéutbytet bör inte begränsas av landsgränser, utan Sveriges Elevkårer bör vara i framkant för
att sammanföra internationell elevkårsverksamhet, för ett nytänkande och givande kulturellt idéutbyte.

Vi är medvetna om att den elevkårsverksamhet som bedrivs i Sverige är unik och inte existerar i samma 
utsträckning på gymnasial nivå i t.ex våra nordiska grannländer. Men vi vill ändå hävda att sammanföra 
drivna gymnasieelever från andra länder med Sveriges elevkårsverksamhet för att i längden stärka 
elevledd verksamhet där är gynnsamt för oss båda. För oss, då vi kan lära oss mer om det internationella 
skolväsendet, och för de, då vi kan inspirera till fler elevledda organisationer i utlandet.

För att konkretisera projektet, och sätta en långsiktig prägel motionerar vi även att lägga till detta i 
syftet för Sveriges Elevkårer i organisationens stadga.

Den elevkårsverksamhet vi bedriver i Sverige är något vi ska vara stolta över, så låt oss sprida den och
löpande återkoppla och låta oss inspireras under internationella samlingar av ungdomar som brinner
för sina elevers bästa.

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår vi årsmötet besluta

att₁ uppdra styrelsen att formativt verka för att sammanföra internationell
 elevkårsverksamhet.

att₂ uppdra styrelsen att verka för att anordna ett evenemang för att samla internationella 
 elevkårer på en lokal mötesplats.

att₃ lägga till i stadgans paragraf 1, mom 1. “Sammanföra internationell elevkårsverksamhet till  
 gemensamma mötesplatser”.

att₄ erbjuda reseersättning till de internationella mötesplatserna till medlemsorganisationerna.
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Motionssvar 7: 
Motionssvar till Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, 
Norra Reals Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums Elevkår 
och Södra Latins Elevkår angående sammanföring av 
internationell elevkårsverksamhet
Sveriges Elevkårer har genom åren på olika sätt arbetat med internationella frågor. Vi hade under 
många år ansvar för Operation Dagsverke och var med och formade en internationell insamlingsrörelse 
för allas rätt till utbildning. På Årsmöte13 beslutades det om att inrätta ett internationellt utskott i 
Sveriges Elevkårer, vars syfte skulle vara att ha ansvar för det internationella arbetet. Utskottet lades 
enligt ett medlemsbeslut ned under Kongress16 på grund av stora utmaningar att arbeta framgångs-
rikt med ett internationellt arbete. En av utskottets primära uppgifter var att ta aktiv del i det nordiska 
samarbetet, men då det i det nordiska samarbetet rådde stor brist på struktur och syfte fick Sveriges 
Elevkårer inte ut något av det varken till Sveriges Elevkårer eller till elevkårerna i Sverige.

Det är idag stadgan för Sveriges Elevkårer som reglerar Sveriges Elevkårers internationella arbete, 
och enligt stadgan har styrelsen ansvar för att bedriva det internationella arbetet, och då framförallt 
det nordiska samarbetet för allas rätt till utbildning.

Idag är det således styrelsen som ansvarar för och bedriver det internationella arbetet. Vi kan i det 
arbetet se att ett aktivt samarbete de nordiska länderna emellan stagnerat något. Väsentlig utveckling 
har således inte skett sedan 2016. Det som föreslås i motionen är att samordna och sammanföra 
elevkårer från andra länder med elevkårerna i Sverige. Detta ser vi som en omöjlig uppgift. Dels så 
skiljer sig engagemang bland elever väsentligt mellan de nordiska länderna, och utanför de nordiska 
länderna är det svårt att redogöra för en bild av vad elevers organisering är. Historia och kultur kopplat 
till folkrörelser, organisering och civilsamhälle är också så annorlunda att det är svårt att jämställa det 
engagemang som finns bland elevkårerna i Sverige med något annat land. Strukturen för att få till ett 
sammanförande är således oerhört begränsad och skulle kräva väldigt mycket resurser i form av tid, 
pengar och engagemang från Sveriges Elevkårer. Det skulle innebära att något annat måste prioriteras 
bort.

Att ha en drivande och sammankallande roll skulle för Sveriges Elevkårer vara en resurskrävande 
uppgift som i sig inte kommer garantera ett resultat som vi antar ligger i ambitionen hos motionärerna.

Styrelsen anser istället att fokus bör ligga på att ge alla elevkårer i Sverige kvalitativ medlemsservice 
och vi tror att de utmaningar som vi ser idag och som vi redogör för i såväl propositioner som motionssvar 
är tillräckliga för att möta vår tillgång till resurser.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att avslå motionen
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Motion 8: Rättvis behandling 
av elevkårsverksamhet av 
myndigheter 
Huvudmotionär: Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Bimotionärer: 
Norra Reals Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Södra Latin Elevkår
Det kan ibland vara svårt för elevkårer att visa sig starka inför myndigheter då förutfattade meningar och 
generaliseringar skapar vilseledande tankar om vad en elevkår är, och vad de är kapabla till. Detta har 
synliggjorts genom t.ex. Stockholms Stads bemötande av förfrågningar om att boka en lokal förvaltad 
av idrottsförvaltningen av vad de kallar en “ungdomsorganisation”.

Deras argumentation följer en gammal, och konservativ syn på att ungdomar bara är ungdomar, och kan 
därför inte anförtros med ett sådant ansvar. Eftersom de haft problem med några specifika ungdomar 
som bokat idrottsplatser och inte behandlat dem med respekt eller följt deras regler har de beslutat att 
inte tillåta någon organisation ledd av ungdomar att boka de fastigheter som omfattas av idrottsförvalt-
ningen. För att simplifiera: Någon annan gör något de inte borde, därför bestraffas hela den grupp de 
forcerat in oss i kollektivt, enbart baserat på åldern av de som leder organisationerna. Detta anser vi 
vara grovt diskriminerande, och vi vädjar om Sveriges Elevkårers stöd i denna fråga.

En av styrelsens propositioner inför årets årsmöte var att anta den nationella uppmaningen erkänna 
elevkår som den legitima organisationsformen för elever som Förutsättningsfråga för Sveriges Elevkårer 
och elevkårerna i Sverige 2020/2021, något vi som motionär ser väldigt positivt på. Vi kan dock anse att 
den inte direkt omfattar det problem vi uppmärksammat. Därför lägger vi fram ett tydligt förslag om 
att verka för att elevkårer även ska behandlas som en fullvärdig juridisk person, och inte endast bara 
erkänna oss som den legitima organisationsformen för elever.

Ungdomar är inte alltid bara ungdomar, och det synsättet hämmar utvecklingen av
elevkårsverksamheten i Sverige och bör inte tolereras.

Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta

att uppdra styrelsen att verka för att myndigheter, såväl på kommunal-,landstings- och riksnivå  
 behandlar elevkårer som en fullvärdig ideell organisation och juridisk person.
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Motionssvar 8: 
Motionssvar till Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Norra Reals
Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums Elevkår och Södra Latins 
Elevkår angående rättvis behandling av elevkårsverksamhet 
av myndigheter
Styrelsen håller med motionärerna i problembeskrivningen gällande elevkårers bemötande från 
omvärlden. Vi upplever också att fördomar ständigt behöver motbevisas och ser det som vår främs- 
ta uppgift att arbeta tillsammans med elevkårerna i Sverige för att bredda och nyansera bilden av 
vad ungas engagemang och elevers organisering innebär. Därför är principfrågor som att förstå och 
se elevkåren som en fullvärdig ideell organisation, och med det även juridisk person med organisa-
tionsnummer, centrala för elevkårernas möjlighet att existera och bedriva verksamhet. Omvärldens 
bemötande och syn på elevkårer är avgörande för en elevrörelse som kan växa och finnas för en lång 
tid framöver.  Med tanke på att det är en så pass central fråga har Sveriges Elevkårer genom flera 
styrande dokument tydliggjort vår uppgift att arbeta med frågan om elevkårers förutsättningar, där en 
avgörande förutsättning är just det som motionärerna beskriver; omvärldens bemötande. Här följer en 
beskrivning av hur vi på olika sätt arbetar för en rättvis behandling av elevkårer från omvärlden:

Syftesparagrafen
I första paragrafen i Sveriges Elevkårers stadga säkerställs vårt syfte, vad vi finns till för och varför. 
Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid 
för sina medlemmar. Att arbeta för att stärka elevkårerna kan göras på många olika sätt, och därför 
har medlemmarna beslutat om särskilda underpunkter som tydliggör vad Sveriges Elevkårer ska göra 
för att stärka elevkårerna.

Två av underpunkterna är att Sveriges Elevkårer ska
•  Verka för en fri 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

I arbetet att verka för en fri och självständig organisering innebär det att elevkår ses som en fristående 
ideell organisation, det är själva utgångspunkten i fri och självständig organisering av elever.

Sveriges Elevkårers företrädande roll kan låta bred i syftesskrivningen, men Sveriges Elevkårer arbetar 
med företrädandet på många olika sätt beroende på vilken målgrupp vi arbetar med. I det ingår att vi 
arbetar med myndigheter och offentliga företrädare på samtliga nivåer i samhället. Exempel på det är 
att vi har dialoger med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Skolverket, samt att vi 
träffar regionala och kommunala företrädare på regelbunden basis.

Förutsättningsprogrammet
Ytterligare ett led i att arbeta med syftesparagrafen är Sveriges Elevkårers förutsättningsprogram 
(finns som bilaga i handlingarna), som beslutades av medlemmarna på Kongress14. Förutsättningsfrågor 
för fri och självständig organisering samlas under 7 rubriker med 26 uppmaningar till beslutsfattare på 
nationell, regional och kommunal nivå. Beslutsfattarna är såväl myndigheter som folkvalda politiker.

I arbetet med förutsättningsprogrammet ingår det att verka för att dessa ska behandla elevkårer som 
en fullvärdig ideell organisation på många olika sätt. Vi verkar för att i skollagen säkerställa elevers 
rätt att få organisera sig självständigt i elevkårer och ideella föreningar, vi vill att rektorsutbildningen 
ska tillhandahålla kunskap om elevers rätt att organisera sig och vi vill att kommuner och regioner 
lokalt investerar i och skapar förutsättningar för elevkårer att existera och bedriva verksamhet. I det 
arbetet ingår att styrelsen arbetar för att informera samtliga målgrupper om elevkårer och det pågår 
ett ständigt påverkansarbete för att få bättre förutsättningar för elevkårer.
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Förutsättningsfrågan 2017–2019
Då förutsättningsprogrammet är omfattande och innehåller många punkter upplevde styrelsen det 
som svårarbetat, och såg ett behov för elevrörelsen att kraftsamla kring en uppmaning att särskilt 
fokusera på under de kommande två åren. På årsmöte17 beslutade organisationen att välja två frågor 
från rubriken Föreningsfrihet att särskilt arbeta med. Under två år har Sveriges Elevkårer därför aktivt 
arbetat med att skriva in i skollagen eller motsvarande att elever har rätt att självständigt organisera 
sig i elevkårer och att skolhuvudmän ska förtydliga på lokal nivå att elever har föreningsfrihet och att 
kränkningar av den inte tolereras.

Förutsättningsfrågan har varit styrande för styrelsens företrädande arbete. Styrelsen har i samtliga 
möten med skolhuvudmän på lokal nivå lyft frågan om elevkår som ideell förening och dess möjlig-
heter att verka, samt på nationell nivå till såväl myndigheter som riksdagspolitiker redogjort för den 
problembild vi har av elevers möjligheter att i ideella föreningar organisera sig i skolan.

Styrelsen arbetar ständigt med att skapa förståelse för elevkårer som fullvärdiga ideella föreningar 
och juridiska personer, genom att informera om och argumentera för värdet med elevkårer samt er-
bjuder stöd genom vår medlemsförmån tvistlösning till enskilda elevkårer gentemot externa aktörer. 
Vi planerar inte att sluta med det arbetet. Styrelsen ser det som sin främsta och viktigaste uppgift att 
arbeta för att elevkår på alla nivåer i samhället bemöts med det erkännande och den respekt de förtjänar.

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Årsmöte19

att anse motionen vara besvarad
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  Valbilaga
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Kära medlemmar, 
Nu är det snart dags för Årsmöte19 där vi kommer att debattera och fatta viktiga beslut om organisa-
tionens framtid. Ett särskilt sådant är valet till ny valberedning för Sveriges Elevkårer mandatperioden 
2020-2021. Fem nya personer ska väljas och det har varit vårt jobb att bistå er i ert beslut genom att 
presentera ett förslag vi hoppas ni vill ställa er bakom.

Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning. Den innehåller en presentation 
av valberedningens arbete, information om de kandidater som är valbara till valberedningen samt en 
motivering av förslaget. 

I våras utlyste vi möjligheten att kandidera till förtroendeuppdraget som valberedare, inklusive en 
beskrivning av vad vi letade efter till posterna. Den kravprofil och information om uppdraget som vi 
tog fram publicerades på organisationens hemsida och spreds även i sociala medier. Vi presenterade 
uppdraget och möjligheten att kandidera under Sveriges Elevkårers största årliga mötesplats Upptakt19. 
Vi har löpande mottagit tips om och aktivt kontaktat personer vi anser borde kandidera till valberedningen, 
fram till kandidaturstoppet den 27 september 2019. Vi har genomfört intervjuer med alla som valde att 
kandidera. Vi har avslutningsvis, utifrån intervjuerna, utvärderat kandidaterna och presenterar nu vårt 
förslag i denna valbilaga. 

På kommande sidor kan ni läsa vår motivering till förslaget och kandidaternas presentationer av sig 
själva. Vi uppmanar er att kontakta kandidaterna om ni har frågor – så att ni känner er trygga i valet 
av ny valberedning. 

Har ni frågor eller funderingar till oss i den avgående valberedningen är ni välkomna att kontakta 
valberedningens ordförande (oliver.abrink@sverigeselevkarer.se).

Vi ses på årsmötet! 

Valberedningen,
Oliver Åbrink, Amanda Karlberg, Elenor Söderberg, Katja Holböll & Julia Skånberg
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Motivering till förslag 
på ny valberedning
En valberedning behöver vara införstådd i organisationens principer och förstå de framtidsutmaningar 
organisationen står inför. Den behöver också kunna tänka långsiktigt och strategiskt och ha en förmåga 
att skapa kontakter och upprätthålla relationer. Vårt förslag innehåller fem personer som tillsammans 
besitter dessa kvaliteter och som kompletterar varandra för att skapa en helhet. 

Frida Hallberg Olsson är vårt förslag till ordförande. Frida har från flera håll följt elevrörelsen 
under lång tid och har en djup förståelse för hur Sveriges Elevkårer fungerar och vad organisationen 
behöver. Med sin sprudlande entusiasm och sitt driv anser vi att Frida är rätt person att leda valbered-
ningens arbete under de kommande två åren.

Amaryllis Kargioti är en positiv och driven person som håller elevrörelsen varmt om hjärtat. Hon 
har en god förståelse för Sveriges Elevkårer som organisation och delar dess värderingar. Med sin 
sociala kompetens, starka integritet och erfarenhet av rekrytering är vi övertygade om att Amaryllis 
kommer att göra ett strålande arbete som ledamot i valberedningen.

Benjamin Malinowsky visade under sin kandidatur prov på stor kunskap om Sveriges Elevkårer och 
elevrörelsen. Med ambitioner om att skapa en elevrörelse där fler känner sig representerade och med 
tidigare erfarenheter av rekrytering och att skapa starka team är vi övertygade om att Benjamin kommer 
att göra ett bra jobb som ledamot och tillföra kunskap och perspektiv till nästkommande valberedning.

Eskil Brinkmann har med sitt intresse för elevrörelsen och sin analytiska sida kvaliteter som 
behövs i valberedningen. Som representant från en kår i norr kan han även bidra med nya perspektiv. 
Med ständig nyfikenhet och stor noggrannhet kommer Eskil att ta sig an uppdraget som ledamot 
i valberedningen.

Maja Lindgren imponerade under intervjun genom att med glädje, inspiration och stor integritet 
berätta om varför hon passar som ledamot i valberedningen. Maja besitter stor social kompetens, är 
driven och har med fötterna kvar i elevrörelsen den närhet till medlemmarna som varje valberedning 
behöver.

Vi hoppas att ni, precis som vi, anser att förslaget rymmer personer med gedigen erfarenhet av 
Sveriges Elevkårer från olika håll, erfarenhet av valberedningsarbete och rekrytering i professionellt 
hänseende, närhet till medlemmarna, geografisk spridning, erfarenhet från andra organisationer men 
framför allt annat ett brinnande engagemang för Sveriges Elevkårer. 

Med denna motivering lämnar vi med varm hand över förslaget till er medlemmar. 
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Ordförande: Frida Hallberg Olsson
Födelseår:   1995

Gymnasieexamen:  2015

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande [2014–2015]

Övriga erfarenheter: Juristprogrammet [pågående]

  Medie- och Kommunikationsvetenskap [2017–2018]

  Verksamhetsutvecklare och administrativ säljare  
  på Sveriges Elevkårer [2016–2017, 2019]

  Kommunikationsansvarig Den Götheborgske Spionen [2018]

Frida säger:
Jag heter Frida och söker ert förtroende för att bli ordförande i valberedningen för Sveriges Elevkårer. 

Under mitt sista år i gymnasiet var jag ordförande för Elevkåren Katedral och min långa resa inom 
elevrörelsen tog sin början. Efter tiden i min elevkår fortsatte min resa i organisationen som verksamhets- 
utvecklare, och därefter har jag även hunnit med att vara konferencier för Upptakt18 liksom arbetat 
som administrativ säljare. Jag må redan ha sett organisationen från många perspektiv – men hoppas 
nu få uppleva den från ännu ett, och växa ännu mer tillsammans med Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer är en otrolig organisation som knyter samman människor från hela vårt avlånga 
land, där alla drivs av engagemang, vision, kreativitet och det gemensamma målet för en mer givande 
skoltid präglad av elevdemokrati. Därför tror jag på en bredare rekryteringsbas, valberedningen 
behöver arbeta ännu hårdare för att sänka tröskeln till att söka ett förtroendeuppdrag, och nå ut till 
alla som vill söka.

Utifrån mina erfarenheter av organisationen, dess historia och insikten i vad som krävs för att nå nya 
mål och strategier – anser jag att jag har vad som krävs för att leda valberedningen de kommande 
två åren. Jag ser mycket fram emot att träffa och prata med alla er medlemmar under årsmötet. 

Med vänliga hälsningar, 
Frida Hallberg Olsson
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Ledamot: Amaryllis Kargioti
Födelseår:   2000

Gymnasieexamen: 2019

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Lundellska skolan

Elevkår:   Skrapans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande [2018–2019], vice ordförande [2017–2018]

Övriga erfarenheter: Platschef Nordic Wellness [pågående]

  Praktikant under Almedalsveckan med 
  Sveriges Elevkårer [2019]

  Ledamot i Uppsalas Elevkårer [2017–2018] 

  Ledarskapsprogrammet RWA & LevelUp [2017]

Amaryllis säger:
Hej kära medlemmar!

Jag kommer ihåg min allra första dag i gymnasiet. En dag full med spänning och nervositet. Ny skola, 
nya klasskamrater, nya lärare. Innan jag träffade min klass den dagen togs jag emot av ett par elever 
som stod i entrén – elevkåren. De såg mig och välkomnade mig till livets bästa tre år. Jag ville också vara 
en del av den gemenskapen på skolan, så jag sökte till påverkansutskottet som sekreterare. Några 
månader senare blev jag vald till vice-ordförande i elevkårsstyrelsen och ett år efter blev jag ordförande 
för Skrapans elevkår i Uppsala.  

När jag tänker på min gymnasietid tänker jag på elevkåren. Under åren har jag ägnat min tid åt events, 
utbildningar, föreläsningar, skoldebatter, medlemskvällar mm. Jag brann för rättvisa, kunskap och 
gemenskap. Jag visste hur viktigt det var att finnas på plats för eleverna och ständigt jobba för en mer 
givande skoltid, samtidigt som jag träffade nya människor och skaffade vänner för livet.

Elevrörelsen blev en stor del av mig själv, därför kändes det otroligt tråkigt att lämna något så stort, 
något som har varit med och format den jag är idag. Utan elevkåren hade jag aldrig fått det jobbet som 
jag har nu - platschef på Nordic Wellness, Sveriges största gymkedja.  Med alla år på nacken och mina 
erfarenheter inom ledarskap och personalfrågor är jag redo att ta mitt engagemang till nästa steg. 
Jag hoppas att jag får ert förtroende att fortsätta vara en del av Sveriges Elevkårer!

Allt gott!
Amaryllis Kargioti
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Ledamot: Benjamin Malinowsky
Födelseår:   2001

Gymnasieexamen:  2020

Boendeort:   Stockholm

Skola:   Södra Latin

Elevkår:   Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ekonomiansvarig [pågående]

Övriga erfarenheter: Regionchef tillika rekryterare för Ung Omsorg [pågående]

  Valberedningsledamot för Södra Latins Unga Musiker   
  [pågående]

  Ledarskapsprogrammet Level Up [pågående]

Benjamin säger:
Ärade företrädare för elevkårer i Sverige, 

Jag anser att föreningsfrihet och elevdemokrati är stadgan i en elevkår. Jag var engagerad för elever i 
grundskolan, men det fanns inget att förändra med, det fanns ingen elevkår. Det förändrades till gym-
nasiet: det fanns en elevkår av förenade estetettor och teoretikertreor. Jag antar utmaningen att vara 
en del av Sveriges Elevkårers valberedning. Jag kommer att sträva efter en styrelse med representation 
från nordligaste till sydligaste Sverige och att ge dem förutsättningar att ge stadga och struktur till 
elevkårer och moderorganisationen. 

En valberedning ska rekrytera strategiskt efter principprogram och en nyanserad kravprofil. Jag är väl 
förtrogen med Sveriges Elevkårers principprogram och har en god förståelse för moderorganisa-
tionens utmaningar. Jag har rekryterat inom föreningar och företag och det har givit mig kompetens att 
rekrytera till enade team. Jag är pragmatisk och för ett grundligt resonemang med valberedningen och 
väger kandidatens goda förmågor mot mindre goda förmågor. 

Jag studerar vid Södra Latin och det faktumet är en styrka - för det är fördelaktigt för Sveriges Elevkårers 
valberedning att en valberedare har en tydlig koppling till elever och elevkårer. Jag kommer att sträva 
efter en vidare rekryteringsgrund och entusiasmera företrädare till att kandidera till förtroendeuppdrag i 
Sveriges Elevkårer. 

Jag talar gärna med er företrädare inför årsmötet i november. 

Med vänliga hälsningar, 
Benjamin Malinowsky
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Ledamot: Eskil Brinkmann
Födelseår:   2000

Gymnasieexamen:  2019

Boendeort:   Umeå

Skola:   Minervagymnasium

Elevkår:   Elevkåren Theta

Uppdrag i elevkåren:   Vice ordförande [2017–2018], Ekonomiansvarig [2018–2019],  
  valberedningsledamot [pågående]

Övriga erfarenheter: Ordförande Västerbottens elevkårer [pågående]

  Deltagare ledarskapsprogrammet Level Up [2018–2019] 

  Deltagare ledarskapsutbildning Changemakers Camp   
  [2019–2020]

Eskil säger:
När jag började gymnasiet visste jag knappt vad en elevkår var, men för att göra min skoltid roligare 
beslutade jag mig för att söka till kårstyrelsen. Jag blev vald till viceordförande på ett extrainsatt 
årsmöte och skickades nästan omedelbart till Årsmöte17. Då var jag helt ny i elevkåren, som genast 
lämnade starka intryck.

Jag slogs av skillnaderna i elevkårsvärlden. Vid frukosten på Årsmöte17 lyssnade jag till när Malmökårer 
diskuterade om hur stereotyper och skolrivaliteter lett till ett samarbete med Lidl. Samtidigt två bord 
bort satt en Kirunabo och drack kaffe på fat och berättade om skolans raketutskott. På galan satt jag 
med en kår från Stockholm och en från Ånge. Stockholmskåren hade 133% medlemskap. Ångekåren 
var nyuppstartad. Trots alla skillnader var det gemenskapen, engagemanget och öppenheten som slog 
mig. Vi var alla där för att vi alla brinner för samma sak: Elevrörelsen.

Hur en styrelse på elva personer kan representera 348 medlemsorganisationer och 121 000 gymna-
sister är för mig en rolig fråga. Något av det bästa med elevkårsrörelsen är alla olika perspektiv och 
människor jag mött och möter längs vägen. Jag söker till valberedningen för att jag vill möta människor 
som vill driva Sveriges Elevkårer vidare. Jag gillar utmaningen som finns i varje valberedning. Hur en 
kandidat väljs utifrån erfarenhet och representation.

Jag är en öppen person och har lärt mig att ta alla chanser jag får. Jag ser det som en stor ära att ligga 
som valberedningens förslag och hoppas ni tycker jag är rätt person för uppdraget.

Bästa hälsningar,
Eskil Brinkmann
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Ledamot: Maja Lindgren
Födelseår:   2001

Gymnasieexamen:  2020

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Sekreterare [pågående]

Övriga erfarenheter: Ordförande Uppsalas Elevkårer [pågående] 

Maja säger:
Kära medlemmar!

Min elevkårsresa började med att sitta och dela ut skolkataloger i entrén, vilket jag kanske inte reflekt- 
erade över då, men som senare skulle visa sig vara mitt livs bästa beslut. Detta var det som skulle leda 
till möjligheter, kunskaper och kontakter jag aldrig hade fått på något annat sätt. Mycket av det jag har 
fått från att vara kåraktiv i form av utbildningar, workshops och erfarenheter är just på grund av Sveriges 
Elevkårer. Att jag nu idag har möjligheten att skriva till alla er för att be om ert förtroende känns 
surrealistiskt och underbart. 

Jag är sekreterare i min egen kår, Elevkåren Katedral, och jag sitter som ordförande för Uppsalas 
Elevkårer. Båda dessa poster har visat mig det otroliga engagemang som finns bland unga och detta 
är något jag vill ta vara på genom valberedningen. Mina uppdrag har även lärt mig mycket om vad som 
krävs av en styrelse för att den ska fungera - något jag kommer ta med mig i detta uppdrag. Jag vet att 
jag skulle göra ett bra jobb då jag är både öppensinnad och kritisk, vilket är vitalt i en valberedning. 

Att få sitta som förtroendevald och vara del av att värna och utveckla den här organisationen skulle 
vara en dröm. Jag brinner för kårlivet och allt som har med det att göra. Min tacksamhet för Sveriges 
Elevkårer och hur det har format mig gör att jag vill ge tillbaka till alla er nuvarande och framtida 
medlemmar. Därför finner jag det så otroligt värdefullt och ödmjukt att ens få möjligheten att få ta 
del i valprocessen kring styrelsen för en av Sveriges viktigaste organisationer. 

Jag hoppas jag kan få ert förtroende för detta viktiga uppdrag! Ta hand om er så syns vi på årsmötet!

Allt gott,  
Maja Lindgren
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Ej längre valbara kandidater:
Irie Törnqvist, 2000, Drottning Blankas Gymnasium
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  Bilagor
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Förutsättningsprogrammet
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Bilaga till servicemodell 
Servicemodell 
Det ekonomiska stödet baseras på Servicemodellen. Modellen är uppbyggd efter tre parametrar; 
grundbelopp, anslutningsgrad och lokal finansieringsgrad. Beroende på medlemsorganisationens 
anslutningsgrad och lokala finansieringsgrad hamnar medlemsorganisationen på en viss servicenivå. 
Medlemsorganisationen får då så många kronor per medlem som anges för den servicenivån.

Grundbelopp 

Grundbeloppet visar hur stor del av intäkterna som varje individuell medlem står för. Grundbeloppet är 
Sveriges Elevkårers intäkter från föregående år delat med det totala antalet individuella medlemmar 
föregående år. Grundbeloppet ändras varje år baserat på Sveriges Elevkårers ekonomi och antalet 
individuella medlemmar. 

Grundbeloppet påverkar summorna på de olika servicenivåerna i servicemodellen.  

Summorna i servicemodellen ändras alltså varje år eftersom grundbeloppet ändras. Matrisen nedan 
visar hur många procent av grundbeloppet som olika servicenivåerna ska ligga på. Matrisen nedan är 
alltså konstant. 

GrundbeloppOmsättning (intäkter) år X Individuella medlemmar år X

Exempel
Medlemsorganisationen

har servicenivå C2 
- den får då 7,34 kr per

 individuell medlem.

500 kr*
10%

0%
A

1

2

3

4

5

 5,25 kr  
 10-50%

  10,49 kr  
 50-75%

 12,59 kr 
 75-90%r

 14,69 kr 
 90%r

 5,25 kr  

0-5%
B

 6,29 kr 

 11,54 kr 

 13,64 kr 

 15,74 kr  

 6,29 kr 

5-10%
C

 7,34 kr 

 12,59 kr  

 14,69 kr 

 16,78 kr 

 7,34 kr 

10-15%
D

  8,39 kr 

 13,64 kr 

 15,74 kr  

 17,83 kr  

 8,39 kr  

15-20%r
Er

 9,44 kr  

 14,69 kr 

  16,78 kr  

 18,88 kr  

Lokal finansieringsgrad

An
sl

ut
ni

ng
sg

ra
d
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Anslutningsgrad 
Anslutningsgrad är hur stor andel av skolans elever som är anslutna till medlemsorganisationen. 
Anslutningsgraden räknas ut genom att man delar antalet medlemmar i medlemsorganisationen med 
antalet elever på skolan. Antalet elever på skolan tas från Skolverkets officiella statistik.  
  
 

Anslutningsgraden påverkar på vilken nivå medlemsorganisationen hamnar vertikalt, alltså siffran, 
i servicenivån.  

Lokal finansieringsgrad 
Lokal finansiering är finansiering till Sveriges Elevkårer som är ämnade för en begränsad grupp av 
Sveriges Elevkårers medlemmar eller en begränsad grupp elever. Till exempel så finns det skolor och 
kommuner som betalar för att Sveriges Elevkårer ska bedriva verksamhet på deras skolor via service- 
avtal. Det finns också regionala samarbetsorganisationer som ger bidrag till Sveriges Elevkårer för 
service som ges till medlemsorganisationer som är medlemmar i de lokala samarbetsorganisationerna. 
Lokal finansiering räknas ut genom att räkna ut hur mycket lokal finansiering som ges per individuell 
medlem. Den siffrans storlek som andel av grundbeloppet anger den lokala finansieringsgraden 
i procent.  

Exempel:  Region Gävleborgs län ger 50 000 kr för medlemmar i Gävleborgs Elevkårer, som 
  gemensamt har 5000 individuella medlemmar. Anta att grundbeloppet är 200 kr.

500 kr1

2

3

4

5

A B C D E

2,5 %  

  5,0 %  

 6,0 % 

 7,0 %

 2,5 %  

 3,0 % 

 5,5 % 

 6,5 % 

 7,5 %  

 3,0 % 

 3,5 % 

 6,0 % 

 7,0 % 

 8,0 % 

 3,5 % 

  4,0 %

 6,5 % 

 7,5 %  

 8,5 %  

 4,0 %  

 4,5 %

 7,0 %

  8,0 %  

 9,0 % 

Exempel
Grundbeloppet 2018 var 209,80 kr. 

209,80 * 3,5 % = 7,34 kr.
Detta är grunden för 

servicemodellen.

Antal elever på skolan Anslutningsgrad
Antal individuella 

medlemmar i 
organisationen

Den lokala 
finansieringen blir 

per medlem då: 
50 000 / 5 000  = 10

Och i andel
av grundbeloppet:

10 / 200 = 5%

Detta är den procentsats 
som utgör lokal 

finansieringsgraden 
i servicemodellen
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 Ordlista för Årsmöte19
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 årsmötet om medlemmarna anser att styrelsen 
har skött sitt uppdrag utan allvarliga förseelser. Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet innebär att med-
lemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Debatten om ansvars-
frihet föregås av att den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna presenterar sina revisions-
berättelser.   
Arbetsordning - Bestämmer vilka regler som gäller under mötet och hur det ska genomföras. 
Andragångstalare - Talare som under en debatt talar för andragången. 
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 - Nekande av yrkande, motion eller proposition.
Balansräkning - Visar i sammandrag Sveriges Elevkårers samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
samt eget kapital på balansdagen. 
Bifall - Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. 
Begära ordet - Någon som vill prata på ett möte begär ordet. Annat uttryck för att begära ordet är att 
sätta upp sig på talarlistan. 
Bokslut - Ekonomisk sammanställning med balansräkning och resultaträkning.
Bordläggning - Ärendet skjuts upp. Årsmötet kan besluta om att skjuta upp ett ärende till kongressen 2020. 
Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen föreslås av styrelsen 
och fastställs slutgiltigt av årsmötet.
Enhälligt beslut - Då alla röstar på samma förslag.
Föredragare - Förtroendevald eller ombud som föredrar en proposition eller motion.
Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till årsmötet. Regleras i arbetsordningen. 
Förtroendevalda - I Sveriges Elevkårer finns det tre grupper av förtroendevalda: Styrelsen, revisorerna 
och valberedningen. De är valda vid kongress eller årsmöte.
Förstagångstalare - Person som talar för första gången i en debatt. Har förtur framför andragångstalare. 
Huvudförslag - Alla yrkanden ställs mot varandra i en ordning som gör att det motförslag med störst 
stöd ställs emot huvudförslaget. Regleras i arbetsordningen.
Justerare - Kontroll av att årsmötesprotokollet är riktigt görs av dem som är valda till justerare. 
Kontrollen innebär att det som beslutats är det som skrivs ner. Årsmötet 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. 
Kandidat - Valbar person som söker till ett uppdrag. Till exempel kandidater till valberedningen. 
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. 
Lekmannarevisor - Person som valts av medlemmarna för att kunna granska föreningens verksamhet 
mellan årsmöte och kongress. 
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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 - Innebär längden på den tid en förtroendevald har sitt uppdrag. Förtroendevalda i 
Sveriges Elevkårer har en mandatperiod på två år. Styrelsen och revisorerna sitter mellan kongress 
och kongress, medan valberedningen sitter mellan årsmöte och årsmöte. 
Motion - Förslag till årsmötet från medlemmarna. 
Mötespresidium - De som leder årsmötet. 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 
årsmötet om årsmötet beslutar så med 5/6-delars majoritet och regleras i stadgan. 
Ombud - Deltagare på årsmötet som representerar en elevkår. 
Omröstning - Omröstning kan vara öppen såsom genom acklamation, votering eller protokoll-
omröstning. 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 årsmötessalen för att fatta beslut.
Plädering - Talar för en kandidat inför ett val till förtroendeuppdrag. 
Proposition - Styrelsens förslag till årsmötet. 
Replik - Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Det är mötes-
presidiet 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. 
Resultaträkning - Visar årets ekonomiska intäkter och kostnader.
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.
Räkenskapsår - Är mellan 1 januari och 31 december och omfattar Sveriges Elevkårers bokföring och 
avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.
Röstlängd - Förteckning över de röstberättigade på årsmötet. Endast de elevkårer som finns med 
i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på årsmötet. Röstlängden justeras 
löpande under årsmötet. 
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 årsmötet; en sakupplysning 
går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen.
Stadgar - Föreningens regelverk. 
Streck i debatten - Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras, 
det regleras i arbetsordningen.
Talartid - Tidsbegränsning för talare under en debatt eller plädering. 
Talarlista - Lista, som förs av mötespresidiet, över de som begärt ordet under ett möte.
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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 verksam-
heten under det gångna året.
Verksamhetsår - Tiden mellan årsmöte och kongress. 
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.
Yrkandestopp - Inga förslag får inkomma. Sätts inför att en fråga ska diskuteras. 
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.
Årsredovisning/årsbokslut - Den löpande bokföringen avslutas för aktuellt räkenskapsår. Den 
sammanställda informationen redovisas i en balans- och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår.
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STADGA 
 Sveriges Elevkårer
SENAST REVIDERAD PÅ KONGRESS18

Stadga
Sveriges Elevkårer
§ 1 SYFTE
mom 1 Sveriges Elevkårers 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 skol-  
  väsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska   
  beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.

§ 2 ORGANISATION
mom 1 Sveriges Elevkårers juridiska namn är Sveriges Elevkårer.

mom 2 Sveriges Elevkårers officiella namn på engelska är Swedish Federation 
of Student Unions.

mom 3 Sveriges Elevkårer har sitt säte i Stockholm.

mom 4 Sveriges Elevkårer verkar inom hela landet.

mom 5 Sveriges Elevkårers högst beslutande organ är kongressen och årsmötet 
och därefter styrelsen för Sveriges Elevkårer.

mom 6 Sveriges Elevkårer är partipolitiskt och religiöst obunden.

mom 7 Medlemsorganisationerna i Sveriges Elevkårer är autonoma.

§ 3 MEDLEMSKAP
mom 1 Elevkårer och elevråd på gymnasieskolor kan bli medlemmar i Sveriges
Elevkårer. Elevkårer och elevråd är demokratiska organisationer som genom att 
tillvarata sina medlemmars intressen skapar en mer givande skoltid.

mom 2 Styrelsen beviljar medlemskap baserat på en komplett ansökan. Styrelsen 
beslutar vad som ingår i en komplett ansökan. Se bilaga 1.

mom 3 För nya medlemmar, det vill säga organisationer som inte är medlemmar 
under innevarande kalenderår, beviljas medlemskap för det kalenderår under vilket 
medlemsansökan skickats in samt nästkommande kalenderår.

mom 4 För organisationer som för närvarande är medlemmar beviljas medlemskap 
för kalenderåret efter att medlemsansökan skickats in.

mom 5 Ekonomiskt stöd utbetalas inte till nya medlemmar under det kalenderår då 
de skickar in sin första medlemsansökan utan först året därpå. Det innebär att med-
lemskap behöver förnyas varje år för att det ekonomiska stödet ska utbetalas varje år.

mom 6 Medlemskap upphör med omedelbar verkan om elevkårs- eller elevrådsstyr- 
elsen skriftligen meddelar styrelsen för Sveriges Elevkårer att utträde ur organisatio-
nen önskas. Förnyas inte medlemskapet upphör det nästkommande kalenderår.

4 § ENSKILD ANSLUTNING
mom 1 Elever som tillhör en medlemsorganisation kan bli enskilt anslutna i 
Sveriges Elevkårer.

mom 2 Enskild anslutning upphör om

 •  den enskilt anslutne meddelar styrelsen för Sveriges Elevkårer att utträde 
  ur organisationen önskas

 •  den enskilt anslutne inte längre tillhör en medlemsorganisation 
  vid årsskiftet.

mom 3 Enskild anslutning gäller kalenderårsvis.

5 § KONGRESS OCH ÅRSMÖTE
mom 1 Alla jämna årtal har Sveriges Elevkårer kongress och varje ojämnt 
årtal årsmöte.

mom 2 För att kongressen eller årsmötet ska vara beslutsmässig ska hälften av org- 
anisationens medlemsorganisationer närvara eller ha avsagt sig sitt mandat.

mom 3 Kongressen eller årsmötet ska hållas i november varje år.

mom 4 Kongressen ska utlysas av styrelsen för Sveriges Elevkårer till alla
medlemsorganisationer senast 15 veckor innan kongressens öppnande och årsmötet 
till alla medlemsorganisationer senast 12 veckor innan årsmötets öppnande.

mom 5 Elevkårer och elevråd som är medlemmar i Sveriges Elevkårer den 30 juni 
har rätt till ett mandat på samma års kongress eller årsmöte.

mom 6 Om ett ärende ska tas upp på kongress eller årsmöte måste det ha lyfts i en 
proposition eller en motion. En proposition eller en motion som inkommit för sent 
kan behandlas av kongressen eller årsmötet om denna/detta med minst fem sjättedel- 
ars majoritet beslutar att ta upp den.

mom 7 Styrelsen för Sveriges Elevkårer har rätt att lägga propositioner till 
kongressen eller årsmötet.

mom 8 Propositionerna ska skickas till alla medlemsorganisationer senast 15 veckor 
innan kongressens öppnande och senast 10 veckor innan årsmötets öppnande.

mom 9 Medlemsorganisationer har rätt att lägga motioner till kongressen 
och årsmötet.

mom 10 Motioner ska vara inkomna till Sveriges Elevkårer senast tio veckor innan 
kongressens öppnande och senast sex veckor innan årsmötets öppnande.

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.

mom 12 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.

mom 13 Ombuden för medlemsorganisationerna, styrelsen för Sveriges Elevkårer, 
revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen 
och årsmötet.

mom 14 Åtminstone dessa punkter ska behandlas på kongressen:

 •  Kongressens öppnande

 •  Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
  för kongressen

 • Fråga om kongressen 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 den avgående styrelsen för Sveriges Elevkårer för  
  det senaste verksamhetsåret

 •  Val av ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

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

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

 •  Val av revisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

 •  Kongressens avslutande. 

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
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 •  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 mandat-  
  period om två år.

mom 16 Det ska skrivas ett protokoll vid kongressen och årsmötet. Protokollet ska 
vara justerat senast en månad efter kongressen eller årsmötets avslutande och då 
göras tillgängligt för alla medlemsorganisationer.

mom 17 Alla dokument som kongressen eller årsmötet har antagit ska vara 
renskrivna senast en månad efter kongressens eller årsmötets avslutande och då 
göras tillgängliga för alla medlemsorganisationer.

mom 18 Styrelsen för Sveriges Elevkårer fastställer deltagaravgiften för ombuden 
vid kongressen eller årsmötet.

mom 19 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen för Sveriges Elevkårer, revisorerna 
eller en majoritet av medlemsorganisationerna begär det.

mom 20 För det extra årsmötet gäller motsvarande föreskrifter som för det ordinarie 
årsmötet, med undantagen att

 • det extra årsmötet ska kallas till av styrelsen för Sveriges Elevkårer senast   
  nio veckor innan det extra årsmötets öppnande. Eventuella propositioner ska  
  skickas ut i samband med kallelsen

 • motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan det extra 
  årsmötets öppnande

 • alla handlingar ska skickas till medlemsorganisationerna senast tre veckor   
  innan det extra årsmötets öppnande

 • det extra årsmötet kan hållas när som helst under året.

6 § STYRELSEN FÖR SVERIGES ELEVKÅRER
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer väljs av kongressen.

mom 2 Styrelsen är ansvarig inför kongressen och årsmötet.

mom 3 Styrelsens funktion är att styra och leda organisationen, genom att förvalta 
och utveckla den samma.
mom 4 Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet, ekonomi och demokrati.

mom 5 Styrelsen 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.

mom 6 Till styrelsen väljer kongressen elva ledamöter. Av ledamöterna väljs ordföran-
de, vice ordförande och andra vice ordförande i separata val.

mom 7 Om ordföranden avgår träder vice ordförande i dennes ställe.

mom 8 Om vice ordförande avgår eller tillträder som ordförande, väljer styrelsen 
inom sig en ny vice ordförande.

mom 9 Om andra vice ordförande avgår eller tillträder som ordinarie vice ordförande, 
väljer styrelsen inom sig en ny andre vice ordförande.

mom 10 Vid sådant tillfälle att både organisationens ordförande och vice ordförande 
avgår tillträder andra vice ordförande som ställföreträdande ordförande till det att 
styrelsen kan tillförordna en ny ordförande inom sig.

mom 11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller revisorerna kallar till möte 
eller då en majoritet av styrelsens ledamöter begär det.

mom 12 Styrelsen är beslutsmässig om en kallelse har skickats till alla ledamöter i 
styrelsen, valberedningen samt revisorer minst en vecka före mötets öppnande och 
hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid mötets aviserade öppnande.

mom 13 Styrelseledamöter äger full närvaro-, förslags-, yttrande-, och rösträtt.

mom 14 Protokoll från styrelsens möte ska finnas justerade och tillgängliga för 
medlemmarna, vid begäran, senast fyra veckor efter mötet avslutats.

mom 15 Ett sammanfattande protokoll från styrelsens möte ska finnas anslaget för 
medlemmarna senast fyra veckor efter mötet avslutas.

mom 16 Ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande uppbär arvode för 
genomförandet av sitt uppdrag.

mom 9 Valberedningen har rätt att ta del av all verksamhet som 
organisationen anordnar.

mom 10 Valberedningen skall kallas till styrelsens sammanträden där de äger 
närvaro- och yttranderätt.

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

 •  till medlemmarna utlysa möjligheten att kandidera till förtroendepost

 •  sprida information och kunskap till medlemmarna om organisationens för- 
  troendeuppdrag 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.

mom 12 Valberedningens ordförande uppbär ett arvode på ett halvt (1/2) 
prisbasbelopp per år.

mom 13 Nyvald valberedning tillträder den 1:a januari det på efter årsmötet 
påföljande kalenderåret.

8 § REVISION
mom 1 Lekmannarevisorer väljs av kongressen.

mom 2 Lekmannarevisorerna ska vara två till antalet.

mom 3 Varje lekmannarevisor ska ha en personlig suppleant.

mom 4 Lekmannarevisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som 
Sveriges Elevkårer anordnar.

mom 5 Lekmannarevisorernas uppgift är att

 •  ha insyn i Sveriges Elevkårer räkenskaper, verksamhet och bokslut. Styrel-  
  sen för Sveriges Elevkårer ska vara lekmannarevisorerna så behjälpliga att   
  det blir möjligt

 •  kontrollera och godkänna rapporter till styrelsen

 •  avlämna en revisionsberättelse senast fyra veckor före kongressen och 
  årsmötets öppnande. Samt i sin revisionsberättelse:

mom 17 Ordförandes arvode är vid tillträdet sju (7) prisbasbelopp per år. Denna 
summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt åtta och ett halvt (8,5) 
prisbasbelopp.

mom 18 Vice ordförandes arvode är vid tillträdet fem och ett halvt (5,5) prisbasbe-
lopp per år. Denna summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt sju 
(7) prisbasbelopp.

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.

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

7 § SVERIGES ELEVKÅRERS VALBEREDNING
mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.

mom 2 Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande för 
valberedningen väljs i ett separat val.

mom 3 Valberedningens ordförande är sammankallande för valberedningen.

mom 4 Om valberedningens ordförande avgår väljer valberedningen inom sig 
en ny ordförande.

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

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.

mom 7 Vad gäller kandidaturer till revisorer och valberedning står det valbered-
ningen fritt att forma innehållet i dessa presentationer.

mom 8 Parallellt med presentationen av valbara kandidater ska även samtliga personer 
som dragit tillbaka sin kandidatur listas med namn, födelseår och gymnasieskola.
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 •  beskriva hur revisionen gått till

 •  i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med 
  kongressens, årsmötets beslut eller organisationens stadgar, påvisa det för   
  kongressen eller årsmötet

 •  i de eventuella fall då organisationen grovt missköts i annat avseende, påvisa  
  det för kongressen eller årsmötet

 •  uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

mom 6 I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas skriftligt till styr- 
elsen, som i sin tur ska inhämta skriftlig bekräftelse från den personliga suppleanten 
att denna tillträder i ordinarie lekmannarevisors ställe. Om suppleanten avböjer 
tillträde ska styrelsen vända sig till den andra suppleanten. Besked om avgång och 
tillträde ska anslås för medlemmarna.

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

mom 8 Kongressen ska välja en auktoriserad revisor.

mom 9 Den auktoriserade revisorn har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Sveriges 
Elevkårers arrangemang och möten i samma ordning som lekmannarevisorerna.

mom 10 Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska organisationens års-
redovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning.

mom 11 Den auktoriserade revisorn ska avlämna revisionsberättelse i samma ord-
ning som lekmannarevisorerna.

mom 12 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 
1:a januari det på efter kongressen påföljande kalenderåret.

9 § OMRÖSTNING
mom 1 Om inget annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.

mom 2 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda 
röster. Nedlagda röster räknas bort.

mom 3 Vid lika röstetal vinner den mening organets ordförande eller dennes er-
sättare förespråkar. Det gäller dock inte vid personval eller under kongressen och 
årsmötet. Då ska man istället lotta.

mom 4 En protokollsomröstning innebär att varje ledamots röst redovisas i pro-
tokollet. En protokollsomröstning ska genomföras i sakfråga på kongressen och 
årsmötet då minst en sjättedel av ombuden begär det.

mom 5 Namnupprop innebär att varje ledamot öppet redovisar sin röst och att varje 
röst redovisas i protokollet. Namnupprop genomförs i styrelsen för Sveriges Elevkårer 
då minst en sjättedel av ledamöterna begär det.

mom 6 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.

mom 7 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal personer som ska väljas.

mom 8 Vid personval gäller att:

 •  varje person som ska väljas måste få egen majoritet

 •  om inte tillräckligt många personer får egen majoritet i första valomgången  
  ska man tillsätta resten av platserna genom en andra valomgång. I den andra  
  valomgången deltar en kandidat mer än antalet platser som ska tillsättas och  
  urvalet baseras på flest antal röster i första valomgången

 •  om flera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröst- 
  ning mellan dem

 •  vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.

mom 9 Beslut om uteslutning eller avstängning fattas med 2/3 majoritet både i styr- 
elsen för Sveriges Elevkårer och på kongressen eller årsmötet.

10 § VALBARHET
mom 1 Alla är valbara till samtliga uppdrag inom Sveriges Elevkårer.

mom 2 Revisorer får inte ha styrelse- eller valberedningsuppdrag inom 
Sveriges Elevkårer.

mom 3 Valberedningens ledamöter får inte ha styrelse- eller revisorsuppdrag inom 
Sveriges Elevkårer.

mom 4 En revisor, valberedare eller styrelseledamot kan inte anställas av Sveriges 
Elevkårer, företag ägda av Sveriges Elevkårer eller verksamheter med nära anknyt-
ning till Sveriges Elevkårer.

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.

11 § SPARFOND
mom 1 Vid varje årsboksluts upprättande ska Sveriges Elevkårer avsätta 20% av 
föregående räkenskapsårs försäljningsintäkter från utbildningar och evenemang i en 
separat sparfond förutsatt att beloppet ryms inom årets resultat. Ryms inte beloppet 
inom årets resultat ska istället 50% av resultatet avsättas. Om resultatet är negativt 
ska inget belopp avsättas till sparfonden vid aktuellt årsbokslut.

mom 2 Styrelsen ska, på inrådan av extern expertis, säkerställa att kapitalet i spar-
fonden förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt och ska särskilt beakta sparan-
deformer som innebär låg risk.

mom 3 Avkastningen på kapital från sparfonden får nyttjas till den löpande verk-
samheten. Om styrelsen vill ta sådan avkastning i anspråk ska detta ske i samband 
med upprättandet av årsbokslutet.

mom 4 Kapital som förvaltas i sparfonden får inte nyttjas till den löpande verksam-
heten annat än när så beslutas i enlighet med denna paragraf.

mom 5 Ianspråktagande av kapital från sparfonden måste i förhand beslutas av 
ordinarie kongress eller årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

mom 6 Sparfondens storlek och utvecklingen ska redovisas separat på varje ordinarie 
kongress och årsmöte.

12 § UTESLUTNING
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan utesluta en medlemsorganisation om 
den motverkar organisationens syfte så som det kommer till uttryck i stadgan.

mom 2 Beslut om uteslutning gäller fram till nästa kongress eller årsmöte som 
beslutar om uteslutningen ska fortsätta gälla.

mom 3 En medlemsorganisation som under pågående verksamhetsår uteslutits har 
närvaro- och yttranderätt på följande kongress eller årsmöte.

mom 4 Styrelsen för Sveriges Elevkårer får inte besluta att utesluta en medlemsorg- 
anisation utan att först berätta för elevrådets eller elevkårens ordförande varför man 
funderar på att göra det. Denne ska också ha fått möjlighet att yttra sig om anklag- 
elserna inför styrelsen för Sveriges Elevkårer och revisorerna innan beslutet fattas.

13 § AVSTÄNGNING
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan avstänga en person från all verksamhet 
om personen motverkar organisationens syfte så som det kommer till uttryck 
i stadgan.

mom 2 Revisorer kan inte avstängas.

14 § REDOVISNINGSÅR
mom 1 Organisationens bokföringsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

mom 2 Sveriges Elevkårer verksamhetsår löper jämna år mellan kongress och 
årsmöte och ojämna år mellan årsmöte och kongress.

mom 3 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.

15 § TOLKNING AV STADGAN
mom 1 Under pågående verksamhetsår är det styrelsen för Sveriges Elevkårers tolk-
ning av denna stadga som gäller.

mom 2 Under pågående kongress eller årsmöte är det styrelsen för Sveriges Elev-
kårers tolkning av denna stadga som gäller så länge kongressen eller årsmötet inte 
beslutar att tolka annorlunda.

16 § ÄNDRING AV STADGAN
mom 1 För att ändra i den här stadgan krävs ett beslut med minst två tredjedelars 
majoritet på en ordinarie kongress eller ett ordinarie årsmöte, eller beslut med enkel 
majoritet på en kongress och ett årsmöte som efterföljer varandra.

mom 2 Stadgeändringen träder i kraft när protokollet från kongressen eller årsmötet 
är justerat om inte kongressen eller årsmötet beslutar annorlunda.

17 § UPPLÖSNING
mom 1 För att Sveriges Elevkårer ska kunna upplösas måste det föreslås i en 
proposition eller en motion.

mom 2 Beslut om upplösning ska tas av en kongress samt ett årsmöte som efterföljer 
varandra, med minst tre fjärdedelars majoritet vid båda tillfällena.

mom 3 Kongressen eller årsmötet som beslutar om upplösningen beslutar också vad 
som händer med organisationens tillgångar.
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Inledning
Syftet med detta dokument är att beskriva vilka principer som vägleder 

elevrörelsen i det dagliga arbete som utförs. Principerna gäller för alla som är en 

del av elevrörelsen, alltså såväl Sveriges Elevkårer som elevkårerna i Sverige. De 

berättar om både organisatoriska grunder och moraliska ramar. Principerna skrivs 

inte i en hierarkisk ordning. Det är istället upp till var och en som använder dem att 

lyfta fram de som för stunden är viktigast att bli påmind om. Ingen princip är min-

dre viktig, men vissa principer kan komma att få större betydelse i olika samman-

hang. Principerna fungerar såväl som en ledstjärna att eftersträva men begränsar 

också hur elevrörelsens verksamhet får utföras. 

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 ryggraden 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. 

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.

Medlemsfokus
Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga 

andra. Att som medlem få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är 

centralt i elevrörelsen. Det är medlemsviljan 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.

Principprogram för 
elevrörelsen
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Långsiktighet
Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges 

Elevkårer som elevkårerna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla 

det som våra företrädare byggt upp, men också lägga grunden för kommande gen-

erationers engagemang. Den höga genomströmningen av unga medlemmar, förtro-

endevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kompetenser 

lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på 

lång sikt.

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 sam-

las många olika typer av individer, med olika bakgrunder, 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.

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 bety-

der 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.

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.






