
 Välkommen till  
Härmed kallas samtliga av Sveriges Elevkårers 
medlemsorganisationer till kongress den 20–22 
november i Borås.  
I skrivande stund befinner vi oss i osäkra tider. När styrelsen och medlemmarna senast 
möttes på Årsmöte19 kunde ingen av oss ha förutspått att en global pandemi väntade runt 
hörnet. Från tvärsäkra nutidsplaner och framtidsplaner har mycket ställts in eller ställts 
om. Vi har precis lämnat bakom oss en termin med distansundervisning och stängda 
gymnasieskolor. Ni elevkårer har genom hela krisen visat att ni är en röst att räkna med 
och att vi genom organisering gör skillnad för gymnasieelever, att vår organisering i 
skolan är ovärdelig. 

Och vilken gemensam röst vi utgör: i våras bekräftade ringkontrollerna att alla 349 elevkårer 
totalt samlar 127 718 medlemmar! Större än någonsin. Engagemanget, viljan att påverka, 
att skapa samhörighet och gemenskap är stor i hela landet. För styrelsens del har våren 
handlat om att fortsätta stärka elevkårerna trots Coronapandemi och stängda gymnasie-
skolor. Även om vissa tidigare planerade delar har kunnat påbörjats, som ny förutsättnings-
fråga från Årsmöte19 och färdigställandet av Strategi2025, har fokus legat på att hitta sätt 
att stödja organisationen i denna exceptionella tid. Vi har satsat på digital medlemsservice, 
samlat till medlemsmöten och drivit på för att gymnasieelever ska få ett värdigt studentfriande 
och att skolorna skulle öppnas igen.  

Nu är det dags att blicka framåt! Sveriges Elevkårer är medlemmarnas organisation och 
kongressen är vårt högst beslutande organ. Här står mötet mellan medlemmar och styrelse 
i centrum. Mellan årsmöte och kongress förvaltar styrelsen organisationen, men under 
kongressen är det medlemmarna som tar över ansvaret och kan utkräva svar från styrelsen. 
I år samlas vi för att berätta om året som gått, och genom propositioner och motioner ta 
viktiga beslut för organisationens framtid. Det är också dags för medlemmarna att välja en 
ny styrelse och revison. Kongressen är en mötesplats för alla elevkårer i Sverige. Ett unikt 
tillfälle att vara tillsammans, utbyta erfarenheter och skapa minnen för livet. Just nu arbetar 
vi med förhoppningen att kunna mötas fysiskt. Efter den första delen av 2020 känns det 
viktigare än någonsin.

Hoppas vi ses i Borås,
Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom

Ebba Kock, ordförande


