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  information



 Hej
Varmt välkommen till Årsmöte19! I detta dokument hittar du 
all information som kan vara bra att veta inför årsmöteshelgen. 
Informationen går ut till alla anmälda deltagare.

 Tid och plats
Årsmöte19 äger rum den 22–24 november på Linnéuniversitetet i Växjö - P G Vejdes väg, 351 95 Växjö. 
Incheckningen öppnar fredagen den 22 november klockan 13.00 och stänger klockan 15.00. Ni hittar 
incheckningen och infodisken i M-husets entré. Arrangemanget avslutas söndagen den 24 november 
ca. klockan 14.30. Årsmötessalen, plenum, kommer att vara i IKEA-salen i N-huset, N-huset ligger i 
anslutning till M-husets entré. I slutet av informationen hittar du en karta samt ett program för helgen.

Hinner du inte till Växjö under incheckningstiden 13.00–15.00? Kontakta då projektchef Josefin Liv.

Josefin.liv@sverigeselevkarer.se

 Resor 
Deltagare köper och planerar sina resor själva. Sveriges Elevkårer bekostar delar av resekostnaderna 
förutsatt att den billigaste och mest tidseffektiva resan valts. Du kan läsa mer om detta på hemsidan, 
där hittar du också blanketten med kompletta villkor. Du hittar den även här: 

https://sverigeselevkarer.se/media/1769/reseersattning-arsmote19.pdf ,eller på vår hemsida 
www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote19 . 

Reseblanketten måste vara utskriven och lämnas in till infodisken under årsmöteshelgen för att 
vara giltlig. Observera att Sveriges Elevkårer inte kan skriva ut blanketten på plats och att ersättningar 
inlämnade efter helgen inte kommer att godkännas.

Linnéuniversitet ligger en 15-minuters bussresa från Växjö station. Ta Linje 3 (mot Universitetet) och 
kliv av vid hållplatsen Linnéuniversitetet, eller ta Linje 1 eller 5 (båda mot Teleborg) och kliv av vid hållplats 
Teleborg C. Ett tips är att ladda ner Länstrafiken i Kronobergs egen app för bästa reshjälp.

 Kostnad
Årsmöte19 är kostnadsfritt och riktar sig endast till våra medlemsorganisationer. Sveriges Elevkårer 
står för mat och boende under hela helgen.

 Boende och mat
Hela arrangemanget serverar lakto-ovo vegetarisk mat om inget annat angetts i anmälan. Vi kan inte 
garantera specialkost till deltagare som blivit anmälda eller angett ändringar i sin anmälan efter sista 
anmälningsdag den 8 november. Alla måltider serveras av universitetsrestaurangen Restaurang Kristina, 
antingen i deras restaurang på Linnéuniversitetet eller i M-husets entré. Var måltiden serveras 
presenteras i praktisk info på plats.

Sovsalarna ligger i Teleborg Centrum skolan - Smedsvägen 71, 352 54 Växjö.  Teleborg Centrum skolan 
ligger en 10-minuters promenad från Linnéuniversitetet. Deltagare sover på klassrumsgolv där ingen 
sovutrustning finns, därför behöver detta vara en del av din packning. Medarbetare från Sveriges Elevkårer 
finns på plats hela nätterna. 

https://sverigeselevkarer.se/media/1769/reseersattning-arsmote19.pdf
www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote19


Boendet kommer att vara öppet och bemannat under följande tider:

Fredag 22/11 klockan 21.00–09.00
Lördag 23/11 klockan 22.30–07.45

Den packning ni har med er till universitet under fredag eftermiddag och söndag morgon kommer att 
förvaras på angiven packningsyta bredvid den alltid bemannade infodisken. Om ni glömmer något på 
boendet kan ni kontakta infodisken för hjälp. 

Duschar finns att använda i Teleborgshallen bredvid boendet. Duscharnas öppettider är:

Lördag 23/11 07.30–08.50
Söndag 24/11  06.30–07.45

 Packlista
 • Vattenflaska 

 • Liggunderlag / madrass 

 • Sovsäck eller liknande

 • Kudde 

 • Handduk 

 • Toalettartiklar (tandkräm, tandborste, ev. tvål, etc.) 

 • Eventuella mediciner 

 • Mobilladdare

 • Festliga kläder (lördagens middag)

 • Utskriven reseersättning med originalkvitton

Alkohol- och drogfritt
Årsmöte19 är ett helt alkohol- och drogfritt arrangemang. Deltagare som inte respekterare detta kommer 
att skickas hem. Detta gäller hela helgen även när mötet ajourneras.

Visa hänsyn för allergier
Det finns personer på plats med allvarlig luftburen allergi mot nötter, ananas och skaldjur. Observera 
att detta under inga som helst omständigheter får medtas varken till plenum, mingel, sovsalar eller 
andra platser under helgen.

Försök gärna att även undvika parfym och rökning.

Info om verksamhetsutvecklarnas 
roll under årsmötet
För att kunna anordna och leverera det bästa eventet kring Årsmöte19 har alla heltidsanställda på 
Sveriges Elevkårer fått uppdrag i olika arbetsgrupper. Som deltagare på arrangemanget hoppas vi 
därför att ni respekterar att framför allt verksamhetsutvecklare på plats inte är där som verksamhets-
utvecklare, utan i sin tillfälliga roll som personal i infodisken, externa gruppen eller boendegruppen. 
All personal kommer ej heller vara på plats under hela arrangemanget. Därför önskar vi att specifika 
frågor kring er elevkårs arbete på er skola väntar till efter årsmötet då ni kan ha kontakt med er 
verksamhetsutvecklare under ordinarie support som vanligt.



 Förhinder
Om du skulle drabbas av sjukdom eller något annat allvarligt som leder till frånvaro från 
Årsmöte19 vill vi att du meddelar oss via mail till: 

josefin.liv@sverigeselevkarer.se

 Frågor
Har du praktiska frågor inför årsmötet? Hör av dig till ansvarig projektchef Josefin Liv. 

josefin.liv@sverigeselevkarer.se 
08-128 135 24

Om du har frågor kring den demokratiska processen (propositioner, motioner och liknande) 
vänder du dig till vice ordförande Jacob Clarin. 

jacob.clarin@sverigeselevkarer.se

Vad händer under Årsmöte19?
Om ni vill veta vad som händer under själva årsmötet hittar ni det lättast genom att läsa alla handlingar. 
Dem hittar ni på hemsidan eller direkt via den här länken: 

https://sverigeselevkarer.se/media/1803/arsmote19_alla-handlingar.pdf

Årsmöten blir alltid roligare om du som deltagare har läst igenom alla handlingar för att se vad som 
kommer diskuteras och tas beslut om under helgen. 

Under årsmötet kommer även styrelsen och valberedningen att delta i utfrågningar. Utfrågare är 
journalisten och radioprogramledaren Henrik Torehammar. En favorit i repris från 2014!  

Utöver årsmötet kommer ni få delta i andra spännande aktiviteter som Elevkårsgalan, fredagsmingel 
och Lunch & Lounge. Lunch & Lounge är ett nytt koncept som kommer att pågå under incheckningstiden 
fredagen den 22 november klockan 13.00–15.00. Under Lunch & Lounge kommer ni att få chansen att 
äta lunch och ta tid för att prata med medlemservice, Linnéuniversitetet och styrelsen. Ni får även 
chansen att på olika sätt fundera över Sveriges Elevkårers dåtid, nutid och framtid.

 Elevkårsgalan
På lördagskvällen hålls den årliga Elevkårsgalan. Elevkårsgalan är en finare middag med en två-rätters 
meny och underhållning. Hela middagen avslutas med utdelning av årets Guldgem, samt vårt alltid lika 
roliga dansgolv. 

Under middagen finns möjlighet till tal. Om ni vill hålla tal rekommenderar vi att ni anmäler det så 
snart som möjligt – det finns begränsat med platser! Vid intresse, mejla: 

sofia.larsson@sverigeselevkarer.se

https://sverigeselevkarer.se/media/1803/arsmote19_alla-handlingar.pdf


 Program*
 FREDAG
 13.00  Lunch & Lounge
  Incheckningen öppnar. Kom och mingla med medlemsservice, Linnéuniversitetet och   
  styrelsen samtidigt som det serveras lunch. 
 15.00  Invigning
  Invigningstal av: Andreas Norlén (talman Sveriges riksdag), Mimmi Rönnqvist (ordförande  
  SACO studentråd), Hans Linde (ordförande RFSU), Matz Nilsson (ordförande Sveriges   
  Skolledarförbund), Linnéuniversitetet och Peter Örn (ordförande i kommittén Demokrati 100 år).
 16.05  Årsmötets öppnande 
 19.00  Middag 
 20.00  Elevkårsmingel 
 21.00  Avslut och utcheckning 
 21.00 Boendet öppnar

 LÖRDAG
 07.30  Duschar tillgängliga på Teleborgshallen 07.30–08.50 
 08.30  Frukost på Linnéuniversitetet
 09.15  Dagen startar!
 09.55  Paus
 10.10  Utfrågning av styrelsen
  Utfrågare: Henrik Torehammar
 11.10  Proposition 1 
 12.00  Lunch
 12.50  Proposition 2
 13.50  Motion 1
 15.00  Valberedningens förslag och utfrågning
  Utfrågare: Henrik Torehammar
 17.25  Motion 2
 17.55  Motion 3
 18.25  Motion 4
 19.15  Tid för ombyte till finkläder 
 19.45–00.00  Elevkårsgalan, Guldgemet och dansgolv i M-huset
   Boendet öppnar så snart middagen är klar och dansgolvet börjar.

SÖNDAG
 06.30  Duschar tillgängliga på Teleborgshallen 06.30–07.45
 07.15  Frukost på Linnéuniversitetet
 08.00  Dagen startar!
 08.05  Motion 5
 09.05  Motion 6
 10.15  Motion 7
 11.15  Motion 8 
 12.00  Lunch
 12.55  Val till ny valberedning
 13.30  Avslutning
  Avslutningstal av: Ebba Kock.
 14.30  Utcheckning

*Programmet kan komma att ändras



Växjö C

Linnéuniversitetet (Årsmöte19)

Teleborg centrum skolan (boende)

Teleborgshallen (duschar)

Restaurang Kristina (måltider)

M-huset (incheckning)

IKEA-salen (Årsmöte19)



Varmt välkomna!




