Propositioner

Proposition: Stadgeändring
gällande motionsprocessen
inför årsmötet
Sammanfattning
Motioner är medlemmars viktigaste verktyg för att påverka Sveriges Elevkårer. För varje motion som
inkommer ska styrelsen ge medlemmarna sitt svar som ska finnas med i handlingarna. Inför årsmöten
som ligger på ojämna år har styrelsen enligt stadgan endast två veckor att bearbeta och skriva motionssvaren. För att kunna skriva bra och väl genomarbetade motionssvar vill styrelsen tidigarelägga kallelsen
med en vecka och därmed ge mer tid för styrelsen i motionsprocessen.

Bakgrund
I en medlemsstyrd organisation är motioner medlemmarnas främsta verktyg att föreslå förändringar
till organisationen. Inför årsmötet 2019 inkom det fler motioner än vanligt vilket styrelsen var glada
för och fortsatt vill uppmuntra till. Däremot insåg styrelsen att tiden för att författa och bearbeta så
många motionssvar var knapp.
Sveriges Elevkårer har kongress jämna år och årsmöte ojämna år. Det är stadgan som styr vilket
utrymme styrelsen har att skriva motionssvar och det skiljer sig mellan kongress och årsmöte. Till
kongressen har styrelsen fyra veckor på sig att skriva och behandla motionssvar från motionsstoppet
tills att alla handlingar ska publiceras. Fyra veckor är en rimlig tid för att styrelsen ska kunna producera
kvalitativa motionssvar.
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Till årsmötet är det däremot hälften så mycket tid, endast två veckor, från motionsstoppet tills att motionssvaren ska göras tillgängliga för medlemmar. Styrelsen har då inte samma möjlighet att författa och
bearbeta motionssvaren. Styrelsen är mån om att kunna ge bra och genomarbetade motionssvar till
alla och det är svårt med den korta tiden som gäller för årsmötet.
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Förslag på lösning
Med ovan som bakgrund föreslår styrelsen genom denna proposition en stadgeförändring som förlänger
tiden mellan motionsstopp och att handlingarna ska tillgängliggöras inför årsmöte.
Alla tidsbestämmelser i stadgarna finns där av en noga bedömd anledning. Att flytta en deadline innebär
vissa konsekvenser. Styrelsen har därför vägt olika konsekvenser mot varandra och arbetat med flera
förslag för att slutligen landa i det som föreslås i denna proposition. Styrelsens utgångspunkt har varit
att inte försämra de demokratiska förutsättningarna. Det är viktigt att ombuden till årsmöte och kongress
har tid att förankra olika ställningstaganden för eller emot propositioner och motioner. Styrelsen såg
det också som angeläget att tiden mellan att propositionerna tillgängliggörs och motionsstoppet inte
skulle bli kortare, det är viktigt att det finns gott om tid att fundera över styrelsens förslag och ha
möjlighet att motionera för annat förslag än styrelsens.
Styrelsens förslag är därmed att tidigarelägga kallelsen till årsmötet med en vecka. Istället för att
kallelsen ska skickas ut 12 veckor innan mötets öppnande skickas den ut 13 veckor innan. Det innebär
att styrelsen kommer att få ytterligare en vecka på sig att skriva och bearbeta motionssvaren till alla
motioner som inkommer.
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Såhär läser du förslag på stadgerevideringar
Nedan visas nuvarande lydelse och föreslagen lydelse för momentet som omfattas av förslag.
Det finns också en förklaring som förtydligar varför just det momentet borde förändras.

Förändring i §5
Förklaring av mom 4: Ändringen som föreslås innebär att kallelsen till årsmötet kommer att skickas
ut en vecka tidigare och därmed ge styrelsen ytterligare en vecka för att skriva motionssvar.

Nuvarande lydelse mom 4

Föreslagen lydelse 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.

Kongressen ska utlysas av styrelsen för Sveriges
Elevkårer till alla medlemsorganisationer senast
15 veckor innan kongressens öppnande och årsmötet till alla medlemsorganisationer senast 13
veckor innan årsmötets öppnande.

Förslag till beslut
Kongressen föreslås besluta
att

ändra stadgans §5 mom 4 till ”Kongressen ska utlysas av styrelsen för Sveriges Elevkårer till
alla medlemsorganisationer senast 15 veckor innan kongressens öppnande och årsmötet till 		
alla medlemsorganisationer senast 13 veckor innan årsmötets öppnande.”

Proposition: Ny modell
för ekonomiskt stöd
Sammanfattning
På årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en ny modell för det ekonomiska stödet till medlemmarna. Styrelsens förslag bygger på tre parametrar; grundbidrag, anslutningsgrad och bred verksamhet. Modellen ska visualiseras som en trappa och styrelsen vill därför att den nya modellen ska
kallas bidragstrappan. Förslaget på ny modell kommer att göra det enklare för elevkårer att självständigt
arbeta för att öka sitt ekonomiska stöd samtidigt som det gynnar hela elevrörelsens utveckling.

Bakgrund
Varje elevkår som är medlem i Sveriges Elevkårer har rätt till ekonomiskt stöd som betalas ut varje år
utifrån en modell som heter ”Servicemodellen”. Modellen utgår från två parametrar; Anslutningsgrad
och Lokal finansieringsgrad. Anslutningsgrad bygger på hur många av skolans elever som är medlemmar i elevkåren. Lokal finansieringsgrad bygger på hur mycket bidrag elevkåren får från sin skola.
På Sveriges Elevkårers Årsmöte 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en ny servicemodell med en
annan parameter än lokal finansieringsgrad. Beslutet att ta bort parametern lokal finansieringsgrad
grundades i att servicemodellen i sin nuvarande form inte skapar tillräckliga incitament för elevkårer
att nå en högre nivå i servicemodellen eftersom lokal finansieringsgrad är svårt för elevkårerna själva
att påverka. Sedan årsmötet har styrelsen därför arbetat med att ta fram en ny modell för ekonomiskt
stöd som presenteras i denna proposition.

Vad är ekonomiskt stöd?
På kongressen 2012 togs beslut om vilka medlemsförmåner som alla medlemmar har rätt till. En av
de medlemsförmåner som beslutades om var ekonomiskt stöd. Den innebär att alla elevkårer som är
medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till ekonomiska medel som kan användas i arbetet med att
skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Syftet med modellen
I framtagandet av en ny modell för ekonomiskt stöd har styrelsen utgått från tre syften, två av syftena
ligger kvar från tidigare modell medan det tredje syftet är nytt.

1. Budgetregulator
Modellen ska vara en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi för Sveriges Elevkårer och på så
vis gynna hela elevrörelsen. Modellen ska baseras på Sveriges Elevkårers omsättning från föregående
år. Det innebär att det ekonomiska stödet till elevkårerna minskar om Sveriges Elevkårers ekonomi går
dåligt, och ökar när ekonomin går bra. 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 organisationen. Om inte kostnaderna dessutom minskar i ett
sådant läge är risken stor att organisationen måste säga upp personal och använda det egna kapitalet
för att finansiera verksamheten. En situation som kan undvikas genom att nivån på det ekonomiska
stödet baseras på organisationens omsättning.

2. Incitamentsstruktur
Modellen ska skapa incitament för alla elevkårer att utvecklas och drivkrafter för elevkårerna att växa.
Ett av incitamenten är att elevkårerna får mer pengar ju större andel av eleverna på skolan som är
medlemmar. Det leder till att fler elevkårer kommer att sträva efter att få fler medlemmar, och för att
få medlemmar behöver elevkåren bedriva en verksamhet som eleverna uppskattar. 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 kommer medlemsbidraget från Sveriges Elevkårer att bli avsevärt
högre. Nytt för styrelsens förslag på modellen är att bredd i elevkårens verksamhet ger högre bidrag
per medlem, vilket innebär att fler elevkårer kommer att vilja erbjuda en bredare verksamhet för sina
medlemmar.

3. Gynna visionen
Det är viktigt att allt vi gör gynnar vårt arbete för att nå visionen om 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. Det ska även modellen för
ekonomiskt stöd göra. Därför föreslår styrelsen att modellen ska premiera hög anslutningsgrad och
bred verksamhet eftersom det är två nyckelfaktorer för att bli en framgångsrik elevkår.

Förslag på nya parametrar
Inom en medlemsstyrd organisation som Sveriges Elevkårer, finns det en delegationsordning. Det
innebär en ansvarsfördelning som utgår från att medlemmarna äger de övergripande styrdokumenten
som till exempel stadga, vision och medlemsförmåner. Sedan ger medlemmarna ansvaret till styrelsen
att förvalta och utveckla organisationen mellan årsmöte och kongress inom medlemmarnas uppsatta
ramar. När det gäller modellen för ekonomiskt stöd äger medlemmarna parametrarna, alltså måtten
som modellen bygger på, medan styrelsen ansvarar för att utforma detaljerna i modellen utifrån
parametrarna.
Styrelsens förslag på parametrar för den nya modellen är grundbidrag, anslutningsgrad och bred
verksamhet. Modellen ska visualiseras som en trappa för den ska vara lättare att förstå och möjlig
att planera det ekonomiska stödet efter.
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Grundbidrag
Enligt modellen får alla elevkårer ett fast grundbidrag bara genom att vara anslutna till Sveriges
Elevkårer. Grundbidraget ska vara en trygg grund att utvecklas ifrån där nödvändiga kostnader för att
bedriva verksamhet som exempelvis kostnaden för bankkonto täcks. Tanken är att elevkåren utifrån
grundbidraget får förutsättningar att klättra i trappan.

Anslutningsgrad
Utöver grundbidraget baseras en del av det ekonomiska stödet på elevkårens medlemsvärvning. Om
elevkåren har nått en anslutningsgrad på minst tio procent får elevkåren ett tillägg utöver grundbidraget.
Tillägget multipliceras med elevkårens medlemsantal och stiger i takt med att anslutningsgraden ökar.
Anslutningsgraden beräknas enligt bilden nedan.
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Antal kronor för varje nivå i modellen fastställs utifrån Sveriges Elevkårers omsättning och kommer
första gången den används baseras på 2021 års omsättning.

Bred verksamhet
Den sista parametern i modellen för uträkning av ekonomiskt stöd baseras på elevkårens verksamhet.
Elevkårer som under underlagsåret bedrivit verksamhet inom alla fyra aktivitetsområden får därutöver
ett tillägg på det ekonomiska stödet med en viss summa per värvad medlem. Tillägget går att få även
om elevkårens anslutningsgrad ligger under tio procent.

Var ska modellen regleras och när börjar den gälla?
Alla elevkårer som är medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till fem medlemsförmåner: ekonomiskt
stöd, support, utbildning, material och tvistlösning. Medlemsförmånerna beslutades om 2012 och blev
då ett eget styrdokument. Eftersom modellen bestämmer hur det ekonomiska stödet ska betalas ut
kommer modellen att regleras i styrdokumentet för medlemsförmånerna på samma sätt som servicemodellen gör idag.
Eftersom modellen baseras på föregående års omsättning kommer modellen först att börja gälla år
2022. Under 2021 kommer därmed det ekonomiska stödet att baseras på dagens servicemodell.

Namn på ny modell för ekonomiskt stöd
I den nuvarande modellen för ekonomiskt stöd, servicemodellen, var tanken till en början att styra vilka
medlemsförmåner medlemsorganisationerna skulle få tillgång till. Men under de senaste åren har det
i praktiken inte varit någon skillnad på nivå av service beroende på var en elevkår är i modellen. En av
anledningarna till att styrelsen fick i uppdrag att ta fram en ny modell var att servicemodellen var svår
att förstå och att kännedomen om den hos elevkårer var låg. Eftersom grunden till servicemodellens
namn inte längre finns kvar anser styrelsen att det är läge att ge den ett nytt, mer lättförståeligt namn.
Med bakgrund i att det är en modell för ekonomiskt bidrag som visualiseras som en trappa, har styrelsen
valt att den nya modellen får namnet bidragstrappan.

Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslås kongress 2020 besluta:
Att

modellen för ekonomiskt stöd ska bygga på parametrarna grundbidrag,
anslutningsgrad och bred verksamhet.

