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Vad är Årsmöte21? 

Årsmöte21 är en nationell mötesplats som samlar elevkårer från hela Sverige, det innebär en 

unik chans att träffa andra elevkårer inom organisationen. Evenemanget pågår under en 

helg, fredag lunch – söndag lunch, och är primärt det tillfälle då elevkårerna har chansen att 

påverka hur de vill att Sveriges Elevkårer ska se ut i framtiden. Här har elevkårerna 

möjligheten att rösta fram Sveriges Elevkårers nya valberedning, lägga fram och rösta på sina 

egna och andra medlemmars motioner samt påverka besluten kring styrelsens propositioner.  

 

Årsmöte21 är dessutom det första nationella arrangemanget som sen 2019 anordnas fysiskt. 

Utöver helgens viktiga möte bjuder vi in till en säker och minnesvärd helg där elevkårer kan 

mingla, utvecklas och underhållas genom att ta del Elevkårsgalan, spännande utfrågningar, 

inspirationsföreläsning och chansen att träffa andra medlemmar från hela landet. 

 

Var och när är Årsmöte21? 

Årsmöte21 arrangeras på Högskolan i Borås, helgen den 26–28 november. 

  

Incheckningen öppnar cirka klockan 13.00, fredagen den 26 november.  

Arrangemanget slutar senast klockan 14.00, söndagen den 28 november. 

 

Årsmötets upplägg kan komma att ändras om smittspridningen av covid-19 kräver det. 

Exakta hålltider och helgens program mejlas ut till anmälda deltagare den 16 november. 

 

Vad händer under Årsmöte21? 

Under Årsmöte21 är det största fokuset mötet där medlemmarna får veta mer om vad 

Sveriges Elevkårer har gjort under året, får vara med och rösta i framlagda propositioner och 

motioner, och framför allt får vara med vid utfrågning och framröstning av representanter till 

den nya valberedningen. Under hela helgen ges elevkårerna dessutom chansen att, mingla 

kompetensutvecklas och knyta nya kontakter med andra elevkårer från hela Sverige. Vad som 

kommer att hända i detalj kan man till stor del följa på Sveriges Elevkårers Instagram 

(@sveelevkarer) eller Årsmöte21 hemsida (www.sverigeselevkarer.se/event/arsmöte21). 

   

ALLMÄNNA FRÅGOR 

https://www.instagram.com/sveelevkarer/
http://www.sverigeselevkarer.se/event/arsmöte21
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Ett självklart inslag är årets Elevkårsgala som är en galamiddag som förgylls med 

Guldgemet. Guldgemet är en prisutdelning där Sveriges Elevkårer ger ut fina priser till 

elevkårer som har presterat extra bra under året. Priserna som delas ut är: Årets Elevkår, 

Årets Samhällsinsats och Årets teamwork. Om ni vet någon elevkår som förtjänar att vinna 

någon av dessa priser så öppnar nomineringen inom kort på Sveriges Elevkårers hemsida.  

 

Varför ska jag åka på Årsmöte21?  

Årsmötet är en minnesvärd helg där du får chansen att lära dig mer om Sveriges Elevkårer 

och dit medlemskap – samtidigt som du får ett utbyte med elevkårer i hela Sverige. Med 

andra ord är det den perfekta mötesplatsen för dig som vill bredda ditt nätverk och dina 

kunskaper, samt få ett fint minne från din elevkårstid.  

 

Årsmötet är dessutom elevkårernas chans att vara en del av organisationens högst beslutande 

organ. Under helgen har elevkårerna chans att påverka sitt medlemskap, och därmed 

chansen att påverka framtiden inom Sveriges Elevkårer. Helt enkelt en chans att göra sin röst 

hörd! 

 

Hur mycket kostar det att åka på Årsmöte21? 

Årsmöte21 är gratis och Sveriges Elevkårer står för boende och mat hela helgen. Det 

elevkåren behöver betala är resan, men där finns reseersättning att söka. Reseersättningen 

innebär att deltagarna betalar upp till 300 kr/person (t/r) och att Sveriges Elevkårer står för 

alla kostnader över den summan, så länge resan är bokad enligt villkoren. Ansökan om 

reseersättning sker via ett digitalt formulär som är öppet den 15 oktober - 25 november. Läs 

mer om reseersättning under avsnittet ”Boende, mat och resor”. 

 

Vill deltagare inte bo i erbjudna sovsalar betalar elevkåren även ett eget boende själva. 

 

Hur ser ni på situationen med covid-19? 

Sveriges Elevkårer följer tillsammans med Högskolan i Borås råden från 

Folkhälsomyndigheten om allmänna sammankomster och säkerhetsläget kring Covid-19. 

Arrangemanget kommer anpassas för att underlätta avstånd mellan deltagare och i största 

möjliga mån möjliggöra för deltagare att träffas på ett smittsäkert sätt. Evenemangets 

program är därför utformat på ett sätt att vi lätt kan anpassa oss efter nya förutsättningar och 

vi tar extra höjd när det kommer till att betala ut reseersättningar till personer som blir sjuka 
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tätt inpå arrangemanget. Skulle samhället behöva stänga ner igen finns resurser till att ställa 

om till ett digitalt årsmöte. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att råd och rekommendationer om allas ansvar att undvika 

smitta även gäller deltagare som besökare eller gäst. Om du får symtom eller känner dig 

hängig ska du sjukanmäla dig och stanna hemma. Detta gäller även för personer som är 

vaccinerade mot Covid-19. Personer som uppvisar symptom under helgen kommer få hjälp 

av Sveriges Elevkårers personal att lämna arrangemanget. 

 

Vad händer om jag blir sjuk? 

Om du skulle bli sjuk under helgen har Sveriges Elevkårer rutiner för hur vi hjälper dig att 

lämna arrangemanget på ett säkert sätt. Tyvärr får deltagare inte stanna på Årsmöte21 om 

den uppvisar symptom. Detta gäller även för vaccinerade för att undvika att någon typ av 

smitta drabbar våra deltagare som kan vara ovaccinerade.  

 

Urval av bilder från senaste Årsmöten hos Sveriges Elevkårer: 

 

   

  



, 

 
Sveriges Elevkårer  08-644 45 00 
Instrumentvägen 17  www.sverigeselevkarer.se 
126 53 Hägersten  info@sverigeselevkarer.se 
 

 

 

Behöver jag några förkunskaper för att kunna delta?  

Inga förkunskaper krävs. På Årsmötet finns ett mötespresidium som guidar er genom mötet. 

Däremot är det bra om alla läser igenom alla handlingar som kommer ut den 29 oktober, 

samt läser den praktiska information som skickas ut till anmälda deltagare den 16 november. 

 

Vilka datum är det bra att ha koll på inför Årsmöte21? 

Inför Årsmöte21 finns ett gäng datum som det kan vara bra att ha koll på om du vill ha ut det 

mesta av arrangemanget. Här nedan ser du till exempel när utskick kopplat till 

arrangemanget görs och när sista datum är för att till exempel kandidera till valberedningen, 

skicka in en motion eller att anmäla dig. 
. 

Tidslinje för Årsmöte21 

 

Vi vill skriva en motion till mötet, hur gör vi? 

Vad kul att ni vill var med och påverka ert medlemskap! På hemsidan finns en länk till vår 

guide över hur du skriver motioner (www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote21).  

 

Skulle ni fastna på vägen kan ni kontakta vice ordförande Pelle Enocsson för att bolla frågor 

eller tankar. Ni kontaktar honom genom hans mejl: pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se. 

Motionen måste var klar och inskickad enligt guiden senast den 15 oktober.  

 

Jag vill kandidera till valberedningen, hur gör jag? 

Under Årsmöte21 på hemsidan (www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote21) finns en bild 

där du kan klicka för information om hur du kandiderar till styrelsen. Ansökan stänger den 

26 september. Har du frågor går det bra att höra av sig till valberedningens ordförande Frida 

Hallberg Olsson: frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se . 

INFÖR ÅRSMÖTET 

http://www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote21
mailto:pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se
http://www.sverigeselevkarer.se/event/arsmote21
mailto:frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se
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När öppnar anmälan?  

Anmälan öppnar onsdagen den 15 september, klockan 12.00.  Hemsidan kommer vara 

uppdaterad med information och en inbjudan mejlas ut till alla medlemsorganisationer som 

är registrerade i vårt medlemsregister eBas. Varje elevkår kan skicka max två deltagare. 

 

Det är viktigt att i sin anmälan använda en mejladress som du kollar regelbundet. 

Det är till den angivna mejlen i anmälan som all viktig information går ut. 

 

När är sista dagen att anmäla sig?  

Sista chansen för anmälan är fredagen den 12 november. 

 

När måste vi senast avanmäla oss om vi fått förhinder? 

Sista dag att avanmäla utan giltig frånvaro, som sjukdom eller oförutsedd händelse, är 

tisdagen den 16 november, kl. 12:00. Avanmälningar som sker innan tisdagen den 16 

november mejlas till projektchef Josefin Liv: josefin.liv@sverigeselevkarer.se. 

   

Det är väldigt viktigt att deltagare avanmäler sig i tid, annars utgår en straffavgift på 500 

kr för att täcka kostnader för uteblivet deltagande. Straffavgiften betalas in eller dras 

av på medlemsbidraget. Skulle en oförutsedd händelse inträffa efter tisdagen den 16 

november, som till exempel sjukdom, kommer straffavgiften strykas. Det är dock viktigt att 

deltagaren anmäler händelsen till projektchef Josefin Liv. Mejla 

josefin.liv@sverigeselevkarer.se eller sms:a till 070-911 78 42.  

 

Jag är vaccinerad mot Covid-19, måste jag avanmäla mig om 

jag känner av symptom? 

Ja, oavsett om du misstänker att det är en vanlig förkylning och inte Covid-19 måste du 

avanmäla dig för att visa hänsyn mot andra deltagare och minska riskerna för hela 

evenemanget. Vi har i år extra snälla avbokningsregler när det kommer till sjukdom.  

 

Personer som uppvisar symptom under helgen kommer få hjälp av Sveriges Elevkårers 

personal att lämna arrangemanget. 

OM ANMÄLAN 

mailto:josefin.liv@sverigeselevkarer.se
mailto:josefin.liv@sverigeselevkarer.se
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Kan vi byta ut en anmäld deltagare? 

Om någon av era representanter blir sjuk eller får annat förhinder och därmed inte kan delta 

på Årsmöte21 går det bra att byta deltagare genom detta 👉🏻formulär.   

 

Efter tisdagen den 16 november kan kåren fortfarande välja att byta ut en deltagare. 

Den nya personen kommer då få äta den kost som var anmäld till den som fick förhinder. Ni 

kan byta deltagare fram till torsdagen den 25 november, kl. 12.00. 

 

Hur många deltagare får vår elevkår skicka?  

Alla elevkårer får skicka max 2 deltagare per elevkår. Detta för att säkerställa de 

demokratiska delarna på plats. Vi ser gärna att ordförande och vice ordförande åker i första 

hand, men andra representanter är självklart välkomna att anmäla sig. 

 

Är det okej att delta under Årsmöte21 som man vill, och inte 

delta alla tre dagar?  

När du anmäler dig till Årsmöte21 anmäler du dig till alla tre dagar. Dagarna sitter ihop och i 

och med anmälan skriver deltagarna upp sig att delta hela helgen, vilket gör att Sveriges 

Elevkårer bokar och planerar för din närvaro. Undantag kan göras men måste kommuniceras 

till projektchefen för Årsmöte21: josefin.liv@sverigeselevkarer.se. 

 

Det bästa är om elevkåren anmäler deltagare som kan vara med under hela helgen då er 

närvaro påverkar valen och den röstlängd som kommer finnas under årsmötet. Dessutom 

kommer ni missa er chans till reseersättning då ett villkor är att deltagaren deltar under hela 

evenemanget (för elevkårer som åker väldigt långa sträckor kan undantag göras). 

 

Finns det en direktlänk till anmälan? 

Absolut! Ni hittar anmälan här: https://forms.gle/HsraV8KoRZzWCbXr5 

 

  

https://forms.gle/pUESwxENwQLiZ8uC9
mailto:josefin.liv@sverigeselevkarer.se
https://forms.gle/HsraV8KoRZzWCbXr5
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Hur bor vi som är deltagare?  

Under Årsmöte21 sover alla deltagare i sovsalar i närheten av Högskolan i Borås. Om 

boendet finns längre än en promenad bort hyr Sveriges Elevkårer in bussar för att slussa 

deltagare. Deltagarna får själva ta med liggunderlag, kudde, handduk och övrigt som behövs 

för övernattning i två nätter. De som anmäler sig får mer praktisk information cirka 10 dagar 

innan arrangemanget om packning och annat som kan vara bra att veta. All packning tas med 

till incheckningen på högskolan under arrangemangets första dag. 

 

Boendet är bemannat och personal finns på plats hela natten. Sveriges Elevkårer tar hänsyn 

till det rådande läget med Covid-19 och ser till att säkerheten för boendet optimeras med god 

hygien och bra avstånd. Extra regler för att möta restriktioner med covid-19 kan därför 

införas på boendet. 

 

Väljer elevkåren att boka eget boende är det viktigt att detta meddelas i anmälan. Deltagarna 

bekostar då boendet själva. 

 

Hur reser jag som deltagare till Borås?  

I stort sett hur du vill, men försök att undvika flyg och bil. Deltagare bekostar och bokar sina 

resor själva, men har möjlighet att ansöka om reseersättning. Reseersättningen söker ni 

innan eventet via ett digitalt formulär som är öppet den 15 oktober - 25 november. Alla 

anmälda deltagare kommer få en påminnelse när ansökan öppnar. Ansökningar som 

kommer in för reseersättning efter den 25 november kommer inte att godkännas.  

 

Deltagarna ser själva till att boka sin resa i tid och lämna in ansökan innan Årsmöte21 

startar. Reseersättningen innebär att medlemsorganisationerna själva står för kostnader upp 

till 300 kronor/person (resa t/r), därefter ersätter Sveriges Elevkårer resterande kostnader. 

 

Övriga villkor för reseersättningen: 

• Reseersättning utgår endast för resor i samband med arrangemanget och endast för 

medlemmars resor.  

BOENDE, MAT OCH RESOR 
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• Reseersättning ges inte för resor med bil, taxi eller motorcykel. Undvik flygresor. 

Undantag kan göras, prata med din verksamhetsutvecklare.  

• Den som får ersättningen inbetald på sitt konto ansvarar över att säkerställa 

att den som har betalt för resan får ersättningen 

• Reseersättning betalas ut till de bokningar som gäller hela helgen. Det vill säga 

ankomst innan invigning på fredag och avfärd efter avslutning på söndag. 

• Reseersättningen måste vara inlämnad digitalt med giltigt kvitto senast den 25 

november 2021. 

• Reseersättningen betalas ut den 23 december 2021. 

 

Vad händer med min reseersättning om jag blir sjuk?  

I år är vi extra snälla när det kommer sjukanmälningar då vi har strängare regler än vanligt 

för närvaro med symptom. Det innebär att om du gör en korrekt sjukanmälan har du 

fortfarande chansen att få reseersättning för biljetterna du inte använde till Årsmöte21. 

Kontakta projektchef Josefin Liv om oturen skulle vara framme: 

josefin.liv@sverigeselevkarer.se. 

 

Vad behöver jag veta om måltiderna under helgen?  

Under Årsmöte21 serveras lakto-ovo vegetarisk kost. Eventuella allergier och specialkost 

anges i anmälan. Nötter får på grund av allergier inte förtäras under fysiskt evenemang. 

 

Årsmöte21 är en helt drog- och alkoholfri mötesplats, även under kvällar när mötet 

ajournerats. Deltagare som inte respekterar detta kommer att få lämna arrangemanget.  

 

Får jag göra vad jag vill under Årsmöte21s fria tid? 

Både ja och nej. Deltagarna får gärna umgås och sysselsätta sig på sin fria tid, men för att 

kunna genomföra Årsmöte21 på ett smittsäkert sätt kommer det finnas vissa 

förhållningsregler som du som deltagare behöver ha med dig under din vistelse i Borås.  

 

Sveriges Elevkårer ansvarar för din säkerhet under helgen och det är därför viktigt att du 

håller de tidpunkter som boendet eller evenemanget på högskolan kommunicerar. Det är 

också viktigt att checka in och ut vid evenemangets INFO-diskar så fort du lämnar 

högskoleområdet eller boendet. Om du inte håller tidpunkter eller förhållningsregler kan det 

i värsta fall innebära att vi behöver be dig lämna arrangemanget.   

mailto:josefin.liv@sverigeselevkarer.se
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Jag hittar inte svaret på min fråga, var vänder jag mig? 

 

Vid frågor om det demokratiska (propositioner, motioner, val eller årsmötesformalia) vänder 

du dig till vice ordförande Pelle Enocsson, pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se  

 

Vid frågor som rör saker som har med arrangemanget att göra (resor, mat, boende, program, 

anmälan, covid-19)? Då kontaktar du projektchef Josefin Liv, josefin.liv@sverigeselevkarer.se 

 
 

Ytterligare frågor 

mailto:pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se
mailto:josefin.liv@sverigeselevkarer.se

