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Kravprofil kandidaturer 2020
För Sveriges Elevkårers styrelse & lekmannarevisorer
“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.”

Praktisk info
För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer krävs en kandidatur. Du kan
antingen kandidera själv eller bli nominerad av en representant från en medlemsorganisation eller av
någon av de nuvarande förtroendevalda inom organisationen.
För en fullständig kandidatur krävs att kandidatens namn, telefonnummer och e-postadress skickas
till valberedningens ordförande Frida Hallberg Olsson, frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se.
I ämnesraden skrivs ”Kandidatur för [FÖRNAMN EFTERNAMN] till [UPPDRAG]”.
När nomineringen eller kandidaturen nått valberedningen kommer kandidaten kontaktas för att
säkerställa att personen är intresserad av att fullfölja kandidaturen. Efter detta kommer
valberedningen be om ett personligt brev och CV från kandidaten samt följa upp med en
telefonintervju. När samtliga ovan nämnda steg genomförts kan det bli aktuellt med en fysisk intervju.
Kandidaturen ska ha inkommit till valberedningen senast den 14 augusti.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Frida Hallberg Olsson, valberedningens
ordförande, per e-post frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se alternativt per telefon, 076-3419779.
Sveriges Elevkårers valberedning
Frida Hallberg Olsson, Amaryllis Kargioti, Benjamin Malinowsky, Eskil Brinkmann, Maja Lindgren

Styrelseuppdraget
Styrelsen är efter kongress och årsmöte Sveriges Elevkårers högst beslutande organ. Styrelsens
uppdrag är att tillgodose medlemmarnas intressen, verkställa beslut som fattas på kongress och
årsmöte samt att förvalta organisationen däremellan. Styrelsen beslutar om den ekonomiska
förvaltningen och är ytterst ansvarig för all verksamhet. Detta förutsätter att styrelsen har god
kännedom om organisationen, finns tillgänglig för medlemmarna samt har förmågan att tänka
långsiktigt och strategiskt. Som en del av styrelsen prioriterar du detta engagemang framför andra
ideella uppdrag.
Till styrelsen söker valberedningen 8 ledamöter samt presidium. De poster som utlyses nedan väljs
under kongressen till en mandatperiod om två år.

Styrelseledamot
Som styrelseledamot för Sveriges Elevkårer söker vi dig som brinner för elevrörelsen. Du har
erfarenhet från en elevkår eller en annan ungdomsorganisation och ett intresse för skolpolitik. Rollen
förutsätter att du delar Sveriges Elevkårers värderingar samt har en god kännedom om såväl vision
och styrdokument.
I uppdraget ställs du inför ett utmanande och utvecklande arbete. I styrelserummet diskuteras frågor
om organisationens framtid och du förväntas kunna argumentera för dina åsikter och fatta
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välgrundade beslut. Detta förutsätter att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta för ett
samförstånd med andra.
Dessutom är du professionell i din roll som representant för organisationen och vill växa med
styrelseuppdraget. Styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattas av kongress och årsmöte. Uppdraget
förutsätter att du prioriterar arbetet och kan disponera din tid därefter. Du kan även bidra med nya
perspektiv utifrån dina erfarenheter och kompetenser.

Presidiet
Presidiet består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Som representant för
organisationen förväntas du agera professionellt och vilja företräda organisationen i det
externpolitiska arbetet. Ni kompletterar varandra och besitter tillsammans kunskap om ekonomi,
skolpolitik samt medlemsorganisationernas behov och mångfald.
Förutom det som gäller presidiet i sin helhet söker vi specifikt följande för:

Ordförande
Som ordförande för Sveriges Elevkårer söker vi dig med ingående kunskap om elevrörelsen samt har
gedigen erfarenhet av organisationen. Uppdraget som ordförande är heltidsarvoderat och du förväntas
engagera dig därefter. Du är trygg i ledarrollen och klarar av att leda både styrelsens arbete och
Sveriges Elevkårer utifrån visionen och andra styrdokument.
Du är organisationens ansikte utåt och förväntas därför vara en god talare med stor vana av att tala i
olika situationer och inför olika målgrupper. Utöver detta behöver du grundläggande kunskap om
skolpolitik, ekonomistyrning och juridik. Vi ser även att du är en förtroendeingivande person som har
lätt att knyta kontakter med andra människor.
Valberedningen söker dig som är lösningsorienterad samt medveten om dina styrkor och svagheter.
Du har integritet men är samtidigt lyhörd för andras åsikter och behov. Ordförandeposten ställer höga
krav på en god kännedom om organisationens tidigare arbete med strategi 2020 och förståelse för
strategi 2025.

Vice ordförande
Som vice ordförande för Sveriges Elevkårer söker vi dig som förutom det som beskrivits för
ledamöterna, besitter god kunskap om organisationen och styrelsearbetet. Även uppdraget som vice
ordförande är heltidsarvoderat och du förväntas engagera dig därefter. I uppdraget ansvarar du för de
förtroendevaldas internkommunikation och kommunikationen med medlemsorganisationerna.
Du samarbetar nära med ordförande och ni arbetar tillsammans med organisationens strategiska
utveckling. Du arbetar även med att koordinera styrelsens arbete, vilket gör att även du behöver
besitta kunskaper inom skolpolitik, ekonomistyrning och juridik.

Andra vice ordförande
Som andra vice ordförande för Sveriges Elevkårer söker vi dig som utöver de egenskaper som
efterfrågats för ledamöterna, har ett brinnande engagemang för elevrörelsen. Du kommer samarbeta
med ordförande och vice ordförande med organisationens strategiska utveckling. Utöver detta
kommer du ha egna ansvarsområden, med fokus på medlemskontakt.
För andra vice ordförande ställer vi inte lika höga krav på tidigare erfarenhet, då du inte förväntas vara
tillgänglig på heltid. Därför kan du kombinera uppdraget med annan sysselsättning. Som person är du
social, utåtriktad och lyhörd inför medlemmarna. Du är målinriktad i ditt arbete och vill växa med
förtroendeuppdraget.
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Lekmannarevisor
Till lekmannarevisor för Sveriges Elevkårer söker vi dig som har stark integritet och en viss distans till
organisationen, trots att du varit engagerad i elevrörelsen tidigare. Du ansvarar för att granska att
styrelsens arbete sker i enlighet med stadgan och de beslut som fattats på kongress och årsmöte.
Erfarenhet av ekonomi och kunskap om juridik är nödvändigt för att förstå uppdraget.
Till revisionen söker valberedningen två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter.
Revisorerna väljs under kongressen till en mandatperiod om två år.
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