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Proposition 1 – Stadgeändringar
Sammanfattning
Sveriges Elevkårer är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Ett av de viktigaste 
sätten för medlemmarna att påverka organisationen är genom att skicka in motioner till årsmöte eller 
kongress. Organisationens styrelse måste sedan besvara motionerna skriftligt inför att årsmötet/kon-
gressen äger rum. Inför årsmöte, som inträffar udda år, har styrelsen idag endast två veckor på sig att 
läsa de inkomna motionerna, samt skriva och skicka ut motionssvar. Styrelsen föreslår att årsmötet ökar 
denna tid från 2 till 3 veckor under år med årsmöten. Detta för att ge styrelsen möjlighet att behandla 
varje motion ordentligt och därmed bidra till en bredare debatt samt en stärkt medlemsdemokrati. 
Styrelsen föreslår också att årsmötet ger styrelsen mandat att göra mindre språkliga och grafiska 
ändringar i stadgan för att korrigera vissa språkliga brister i dokumentet. 

Bakgrund
Motioner är en central del i en demokratisk medlemsstyrd organisation. Inför varje årsmöte, som vi 
samlas till udda år, och kongress, som äger rum jämna år, ska styrelsen i enlighet med stadgarna öppna 
upp för medlemmarna att inkomma med motioner. De senaste åren har antalet motioner ökat, något 
styrelsen ser mycket positivt på.  

Efter att en motion inkommit ska styrelsen, enligt stadgarna, besvara motionen i ett motionssvar med 
ett yrkande på hur styrelsen ställer sig till motionen. Tiden för att besvara en motion regleras i två 
moment under stadgarnas §5. Dels i moment 4, där det bestäms när kallelsen till årsmötet ska skickas 
ut, dels i moment 10, där det bestäms när motionerna senast ska ha inkommit till styrelsen.  

I stadgarna står följande: 

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 13 
veckor innan årsmötets öppnande. 

mom. 10 Motioner ska vara inkomna till Sveriges Elevkårer senast tio veckor innan kongressens 
öppnande och senast sex veckor innan årsmötets öppnande. 

Del av frågan tidigare behandlad 
Styrelsen identifierade redan inför Kongress20 att tiden för styrelsen att skriva motionssvar är mycket 
kort alla udda år när det är årsmöte. För att förändra detta lade styrelsen fram en proposition med 
förslag på ny tidsram för årsmöten som skulle förlänga tiden styrelsen har att skriva motionssvar från 
2 veckor till 3 veckor. Modellen presenteras i figuren nedan: 
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NULÄGE

Men på grund av ett misstag av styrelsen under Kongress20 föreslogs endast att ändra tidpunkten för 
när mötet ska utlysas, inte när motionerna ska komma in. Förslaget att årsmöteskallelsen ska gå ut 13 
veckor innan årsmötets öppnande istället för 12 veckor, röstades igenom.  

De nuvarande tidsramarna för årsmötet kan visualiseras med följande modell:

Varför en ny proposition? 
Stadgeändringen från Kongress20 har inte förlängt styrelsens tid för att skriva motionssvar (se figuren 
ovan). Stadgeändringen ledde enbart till att styrelsen behöver kalla till årsmöte en vecka tidigare än innan.

Eftersom tidsramarna regleras i stadgarna kan inte styrelsen på egen hand rätta till misstaget som 
gjordes när ett moment i stadgarna inte inkluderades i kongressbeslutet. Därför lägger styrelsen nu 
fram denna proposition för årsmötet att ta ställning till.  

För dig som medlem innebär propositionen ingen större förändring annat än en tillbakagång till att 
motioner ska komma in till styrelsen sex veckor efter det att kallelsen till årsmötet gått ut, såsom var 
fallet innan Kongress20. Resultatet av ändringen blir endast att styrelsen får en vecka extra på sig att 
skriva och bearbeta kvalitativa motionssvar, vilket ger bättre förutsättningar för att producera motions-
svar av hög kvalité. Detta kommer i sin tur öppna för bredare debatter på årsmötet och därmed bidra 
till en stärkt medlemsdemokrati.  

Nuvarande lydelse: 
mom. 10 Motioner ska vara inkomna till Sveriges 
Elevkårer senast tio veckor innan kongressens 
öppnande och senast sex veckor innan årsmötets 
öppnande. 

Föreslagen ny lydelse:  
mom. 10 Motioner ska vara inkomna till Sveriges 
Elevkårer senast tio veckor innan kongressens 
öppnande och senast sju veckor innan årsmötets 
öppnande.  

Språkliga och grafiska ändringar 

Stadgarna innehåller i dagsläget passager som är i behov av en språklig uppdatering. Därför föreslår 
styrelsen att årsmötet ger styrelsen mandat att göra språkliga och grafiska ändringar som inte ändrar 
betydelsen av stadgarna. 

Styrelsen föreslår att beslutet tidsbestäms och gäller tills dess att Kongress22 öppnar. Styrelsen kommer
under kongressen att presentera de språkliga ändringar som gjorts. 

Förslag till beslut 
Årsmötet föreslås besluta 

att  ändra stadgans §5 mom 10 till ”Motioner ska vara inkomna till Sveriges  Elevkårer senast tio  
 veckor innan kongressens öppnande och senast sju  veckor innan årsmötets öppnande” 

att  styrelsen får mandat att göra språkliga och grafiska ändringar i stadgan som inte ändrar 
 innehållets betydelse fram till och med öppnandet av Kongress22  


