
Kära medlemmar, 
Härmed kallas samtliga av Sveriges Elevkårers med-
lemsorganisationer till årsmöte den 26–28 november! 
Arbetet för en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige fortsätter och efter ett 
oroligt år har vi visat hur stark elevrörelsen kan vara även när samhället genomgår en kris. 
Under år 2020 skrev Sveriges Elevkårer historia genom att genomföra en digital kongress. 
I år strävar vi efter att ses fysiskt i Borås för att ta beslut om organisationens framtid.  

Pandemiåret 2020 gjorde att Sveriges Elevkårers framgångssaga fick sig en törn. När året 
inleddes var Sveriges Elevkårer större än någonsin men övergången till distansundervisning 
begränsade såväl elevkårernas arbete som möjligheten att klara av sin utbildning på bästa 
sätt. Detta gjorde att elevrörelsen prövades hårt och organisationens storlek förändrades. 
Under våren 2021 landade vi, pandemi till trots, på 313 medlemsorganisationer och 98 618 
enskilt anslutna medlemmar. Väl kämpat!  

Trots ett tufft år har Sveriges Elevkårer under 2021 visat att vi är en röst att räkna med. Vi har 
pratat med politiker och media för att se till att landets gymnasieelever blir hörda, samtidigt 
som elevkårer runt om i landet erbjudit alternativa studentfiranden och kreativa insparksveckor 
på sina skolor. Pandemin har visat vikten av den gemenskap som bara en elevkår kan ge.  

Styrelsen för Sveriges Elevkårer har under våren gjort stora satsningar för att organisationen 
ska kunna återhämta sig långsiktigt, arbetat vidare med beslut från Kongress20 och satsat på 
att förstärka stödet till alla elevkårer i en svår tid. Styrelsen delade bland annat ut ett extra 
coronastöd till alla medlemsorganisationer!  

Nu blickar styrelsen framåt. En gång vart annat år samlas vi för att hålla årsmöte och i år är 
det dags. Årsmötet är en demokratisk plattform där ni som medlemmar kan göra era röster 
hörda men också en mötesplats för elevkårerna i Sverige. Under Årsmöte21 ska nya beslut tas för 
organisationens framtid genom att vi röstar om propositioner och motioner som är styrelsens och 
medlemmarnas förslag till förändring. Vi kommer även att välja en ny valberedning och styrelsen
kommer att berätta hur det gångna året har varit. Medlemmarna får samtidigt möjlighet att 
utkräva svar av styrelsen. Vi kan förvänta oss en blandning av årsmötesformalia, skratt och 
en massa nya minnen.   

Hoppas att vi ses den 26–28 november!  

Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom ordförande,  

 Välkommen till  

Josefine Fälth


