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Kära medlemmar, 
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 elevrör- 
elsen 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.   

Välkommen till Årsmöte21!  

Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom ordförande,  

Josefine Fälth



 Föregående
 protokoll  

Sekreterare Sekreterare Justerare Justerare Justerare Justerare

Protokoll för Sveriges Elevkårers Kongress 2020 

Datum: 20-22 november 2020
Plats: Den digitala eventplattformen och Zoom
Bilagor: Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Arbetsordning
Bilaga 3: Reservationer

1. Kongressens öppnande
Kongressens programledare Torbjörn Averås Skorup hälsade alla välkomna.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson höll tal och svarade på frågor via Zoom.
Utrikesminister Ann Linde hälsade med ett videoinspelat tal.

Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock höll tal och förklarade kongressen öppnad.

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för
kongressen

Kongressen beslutade
att välja Agnes Carlsson och Aza Cheragwandi till mötesordförande. 
att välja Amanda Karlberg och Ludvig Lundgren till mötessekreterare. 
att välja Smilla Persson (Hagagymnasiets Elevkår), Frida Ågstrand (Elevkåren 

Rosendal), Alexander Storgårds (Viktor Rydberg Odenplans Elevkår) och Viktor 
Ros Palmklint (Södra Latins Elevkår) till justerare tillika rösträknare. 

3. Fråga om mötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan
Andre vice ordförande Josefine Fälth föredrog hur styrelsen utlyst kongressen och hur
det beskrivs i stadgan att kongressen ska utlysas.

Kongressen beslutade
att förklara kongressen stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av röstlängd
Medlemsorganisationerna räknades i voteringsverktyget.

Kongressen beslutade
att fastställa röstlängden till 43 röstberättigade medlemsorganisationer. 

5. Fastställande av dagordning
Mötespresidiet presenterade den föreslagna dagordningen och det inkomna yrkandet.

Styrelsen föreslog
att separera dagordningspunkten ”Val av lekmannarevisorer” i två 

dagordningspunkter ”Val av ordinarie lekmannarevisorer” och ”Val av 
revisorssuppleanter” samt att konsekvensjustera dagordningen därefter. 
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Kongressen beslutade 
att  separera dagordningspunkten ”Val av lekmannarevisorer” i två 

dagordningspunkter ”Val av ordinarie lekmannarevisorer” och ”Val av 
revisorssuppleanter” samt att konsekvensjustera dagordningen därefter.  

att  fastställa dagordningen enligt handlingarna med gjorda ändringar.  
  

6. Fastställande av arbetsordning  
Mötespresidiet föredrog arbetsordningen som den föreslogs i handlingarna och det 
inkomna yrkandet.  
 
Styrelsen föreslog 
att  under behandling av propositioner och motioner ska beredningsutskottens 

yrkanden vara huvudförslag.   
 
Stockholms Idrottsgymnasiums Elevkår föreslog 
att  förlänga talartiden med en minut för både förstagångs- och andragångstalare.  
 
Kongressen beslutade 
att  under behandling av propositioner och motioner ska beredningsutskottens 

yrkanden vara huvudförslag. 
att  avslå förslaget att förlänga talartiden förlänga talartiden med en minut för både 

förstagångs- och andragångstalare.  
att  fastställa arbetsordningen enligt handlingarna med gjorda ändringar.  
 

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från fredag 20 november klockan 18.36 till lördag 21 

november klockan 9.00.  
 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf höll tal genom videoinspelning.  
 
Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet lördag 21 november klockan 9.00.  

 
7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret  
Ordförande Ebba Kock och vice ordförande Jacob Clarin presenterade 
verksamhetsberättelsen genom en inspelad video. Därefter öppnades det upp för frågor 
via frågeformulär.  

 
ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd  
Kongressen beslutade  
att  justera röstlängden till 41 röstberättigade medlemsorganisationer.   

 
Kongressen beslutade 
att  lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019-2020 till handlingarna.   
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8. Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret 
Generalsekreterare Myrra Franzén presenterade bokslutet genom en inspelad video. 
Därefter öppnades det upp för frågor via frågeformulär.  
 
Kongressen beslutade 
att  lägga bokslutet för bokföringsåret 2019 till handlingarna.  
 

9. Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
och det gångna bokföringsåret  
Lekmannarevisor Axel Edlund föredrog lekmannarevisorernas revisionsberättelse via 
Zoom. Auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander föredrog sin revisionsberättelse via 
Zoom. Därefter öppnades det upp för frågor via frågeformulär.  
 

ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd  
Kongressen beslutade  
att  justera röstlängden till 47 röstberättigade medlemsorganisationer. 

 
Kongressen beslutade 
att  lägga lekmannarevisorernas revisionsberättelse till handlingarna.  
att  lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse till handlingarna. 

 
ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från lördag 21 november klockan 10.00 till lördag 21 

november klockan 10.58.  
 
Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet lördag 21 november klockan 10.58.  

 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för det 

gångna verksamhetsåret  
Mötespresidiet förklarade innebörden av ansvarsfrihet och öppnade upp för debatt i 
frågan.  
 
Kongressen beslutade 
att  bevilja Sveriges Elevkårers styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020 

och redovisningsåret 2019.   
 

ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd  
Kongressen beslutade  
att  justera röstlängden till 49 röstberättigade medlemsorganisationer. 

 
ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från lördag 21 november klockan 11.10 till lördag 21 

november klockan 12.29.  
 
 

Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99



Sekreterare Sekreterare Justerare Justerare Justerare Justerare 
 

 
  

 

Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet lördag 21 november klockan 12.29.  

 
Alla propositioner och motioner föredrogs innan arbetet i beredningsutskotten 
startade.  

 
ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från lördag 21 november klockan 13.07 till söndag 22 

november klockan 10.20.  
 
Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet söndag 22 november klockan 10.20.  

 
ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd  
Kongressen beslutade  
att  justera röstlängden till 42 röstberättigade medlemsorganisationer. 

 
11.  Behandling av propositioner och motioner  

a. Proposition 1: Stadgeändring gällande motionsprocessen 
Jonatan Wedberg Kilnäs från styrelsen föredrog propositionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan. 
 
Styrelsen föreslog  
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.”. 

 
Beredningsutskottet föreslog  
att  bifalla propositionen.   
 
Kongressen beslutade  
att  bifalla propositionen.   

 
b. Proposition 2: Ny modell för ekonomiskt stöd  

Ebba Sandin Sundkvist från styrelsen föredrog propositionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan. 

 
ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd 
Kongressen beslutade   
att  justera röstlängden till 54 röstberättigade medlemsorganisationer.  
 
ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten  
SÄG:s Elevkår föreslog  
att  sätta streck i debatten.  
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Kongressen beslutade  
att  sätta streck i debatten.  
 

Styrelsen föreslog  
att  modellen ekonomiskt stöd ska bygga på parametrarna grundbidrag, 

anslutningsgrad och bred verksamhet. 
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  bifalla propositionen.  
att  uppdra styrelsen att skydda elevkårerna i frågan om parametrar för bred 

verksamhet genom att understryka den operativa delen i Sveriges 
Elevkårers skyldighet i att följa upp arbetet kring parametrarna på eget 
bevåg. 

att  uppdra styrelsen att undersöka hur de på effektivt sätt kan informera 
samtliga elevkårer löpande om vilka aktivitetsområden de är aktiva inom. 

 
Kongressen beslutade  
att  bifalla propositionen.  
att  uppdra styrelsen att skydda elevkårerna i frågan om parametrar för bred 

verksamhet genom att understryka den operativa delen i Sveriges 
Elevkårers skyldighet i att följa upp arbetet kring parametrarna på eget 
bevåg. 

att  uppdra styrelsen att undersöka hur de på effektivt sätt kan informera 
samtlig elevkårer löpande om vilka aktivitetsområden de är aktiva inom. 

 
c. Motion 1: Make ebas great again 

Elsa Gustavsson från Elevkåren HALIB föredrog motionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan.  
 
Elevkåren HALIB föreslog  
att  medlemsstatistiken rörande årskursdiagrammet automatiskt uppdateras 

till den nya årskursen för varje medlem vid varje läsårsstart.   
 
Styrelsen föreslog  
att  bifalla motionen.   
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  bifalla motionen.   

 
Kongressen beslutade  
att  bifalla motionen.   
 

d. Motion 2: Stöd för nystartade elevkårer  
Alexander Storgårds från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår föredrog 
motionen och frågan diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt 
öppnades upp i frågan.  
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Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Anna Whitlocks Gymnasiums 
Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums Elevkår, Norra Reals Elevkår och 
Södra Latins Elevkår föreslog  
att  tolka stadgans § 3 mom. 1-2 till att medlemskap hos Sveriges Elevkårer 

är en rättighet hos elevkårer och elevråd som skickat in en av styrelsen 
ansedd komplett ansökan. 

 
Styrelsen föreslog  
att  avslå motionen.  
att  uppdra styrelsen att se över utmaningen med att organisationen stundtals 

inte har kapacitet att ta in nya medlemsorganisationer och samtidigt 
upprätthålla medlemsförmånerna. 

 
Beredningsutskottet föreslog  
att  avslå motionens att-satser.  
att  uppdra styrelsen att se över utmaningen med att organisationen stundtals 

inte har kapacitet att ta in nya medlemsorganisationer och samtidigt 
upprätthålla medlemsförmånerna. 

 
Kongressen beslutade  
att  avslå motionens att-satser.  
att  uppdra styrelsen att se över utmaningen med att organisationen stundtals 

inte har kapacitet att ta in nya medlemsorganisationer och samtidigt 
upprätthålla medlemsförmånerna. 

 
e. Motion 3: Ökad ekonomisk transparens  

Alexander Storgårds från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår föredrog 
motionen och frågan diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt 
öppnades upp i frågan.  
 
Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, Anna Whitlocks Gymnasiums 
Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums Elevkår, Norra Reals Elevkår och 
Södra Latins Elevkår föreslog  
att  öka transparensen gällande bokslutets övriga externa 

verksamhetskostnader.  
 
Styrelsen föreslog  
att  avslå motionen.   
att  till kommande bokslut upprätta ett separat dokument där organisationens 

kostnader specificeras.   
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  avslå motionens att-satser.   
att  till kommande bokslut upprätta ett separat dokument där organisationens 

kostnader specificeras. 
   
Kongressen beslutade  
att  avslå motionens att-satser.   
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att  till kommande bokslut upprätta ett separat dokument där organisationens 
kostnader specificeras.   

 
f. Motion 4: Vegetarisk kost på alla Sveriges Elevkårers evenemang  

Johanna Sjöholm från Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår föredrog 
motionen och frågan diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt 
öppnades upp i frågan.  
 
Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums 
Elevkår och Södra Latins Elevkår föreslog  
att  enbart erbjuda vegetarisk kost på alla evenemang som arrangeras av 

Sveriges Elevkårer.   
 
Styrelsen föreslog  
att  bifalla motionen.   
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  bifalla motionen.   

 
Kongressen beslutade 
att  bifalla motionen. 
 
En reservation inkom (se bilaga).  
 

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från söndag 22 november klockan 12.15 till 

söndag 22 november klockan 12.55.  
 
Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet söndag 22 november klockan 12.55.  

 
g. Motion 5: Sammanföring av skandinavisk elevkårsverksamhet  

Erik Berggren från Elevkåren vid Bladins föredrog motionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan.  
 
Elevkåren vid Bladins, Helsingborgs Lärlingsgymnasiums Elevkår och 
Tycho Brahes Elevkår föreslog  
att  uppdra styrelsen att verka för att sammanföra skandinavisk 

elevkårsverksamhet med syfte att anordna mötesplatser mellan 
elevorganisationer i Skandinavien.   

att  uppdra styrelsen att verka för att anordna mötesplatser mellan elevkårer i 
Skandinavien, framför allt riktade till elevkårer som är geografiskt nära 
andra elevorganisationer i Skandinavien, men dessa mötesplatser ska 
vara öppna för alla medlemsorganisationer.   

att  styrelsen utreder möjligheten att i framtiden återstarta det internationella 
utskottet med tydliga uppgiften att driva detta samarbete. 
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att  erbjuda reseersättning till de internationella mötesplatserna till 
medlemsorganisationerna.  

  
Styrelsen föreslog  
att  avslå samtliga att-satser i motionen.  
att  styrelsen ska bjuda in intresserade medlemsorganisationer till de nordiska 

mötesplatserna och bjuda in de nordiska elevorganisationerna till 
Sveriges Elevkårers nationella mötesplatser.   

 
Beredningsutskottet föreslog  
att  avslå samtliga att-satser i motionen.  
att  styrelsen ska bjuda in intresserade medlemsorganisationer till de nordiska 

mötesplatserna och bjuda in de nordiska elevorganisationerna till 
Sveriges Elevkårers nationella mötesplatser.    

 
Kongressen beslutade  
att  avslå samtliga att-satser i motionen.  
att  styrelsen ska bjuda in intresserade medlemsorganisationer till de nordiska 

mötesplatserna och bjuda in de nordiska elevorganisationerna till 
Sveriges Elevkårers nationella mötesplatser.  

 
h. Motion 6: Uppdragsspecifika mötesplatser med fokus på utbildning och 

relationsskapande  
Erik Berggren från Elevkåren vid Bladins föredrog motionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan.  

 
ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd 
Kongressen beslutade   
att  justera röstlängden till 54 röstberättigade medlemsorganisationer.  

 
Elevkåren vid Bladins föreslog  
att  uppdra Sveriges Elevkårer att skapa uppdragsspecifika mötesplatser där 

fokus ska vara på riktad utbildning, relationsskapande och 
erfarenhetsdelning.   

att  uppdra styrelsen att lägga till till uppdragsspecifika mötesplatser i 
framtida verksamhetsdirektiv.   

att  erbjuda reseersättning till de uppdragsspecifika mötesplatserna till 
medlemsorganisationerna.   

 
Styrelsen föreslog  
att  anse motionen vara besvarad.   
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  anse motionen vara besvarad.   
 
Kongressen beslutade  
att  anse motionen vara besvarad.   
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i. Motion 7: Översättning av material till engelska  
Erik Berggren från Elevkåren vid Bladins föredrog motionen och frågan 
diskuterades i beredningsutskott under lördagen. Debatt öppnades upp i frågan.  

 
ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten  
Kungstensgymnasiets Elevkår föreslog  
att  sätta streck i debatten.  
 
Kongressen beslutade  
att  sätta streck i debatten 

 
Elevkåren vid Bladins föreslog  
att  uppdra Sveriges Elevkårer att i första hand översätta det mest använda 

materialet till engelska och så småningom översätta allt material till 
engelska.   

att  uppdra Sveriges Elevkårer att skapa skriftliga 
utbildningssammanfattningar för samtliga utbildningar som 
internationella kårengagerade kan använda sig av.   

att  uppdra Sveriges Elevkårer att skapa en styrelseutbildning på engelska 
som elevkårer som behöver den ska kunna få istället för den vanliga 
styrelseutbildningen på svenska.  

 
Styrelsen föreslog  
att  avslå motionen.   
 
Beredningsutskottet föreslog  
att  avslå samtliga att-satser i motionen.  
att  både verksamhetsutvecklarna och hemsidan tydliggör att materialet finns 

på engelska.  
  

Elevkåren Theta föreslog  
att  uppdra styrelsen att ta fram en ordlista med svenska ord och engelska 

förklaringar med de kårspecifika ord som frekvent används inom 
styrelsearbetet.    

 
Kongressen beslutade  
att  avslå samtliga att-satser i motionen.  
att  både verksamhetsutvecklarna och hemsidan tydliggör att materialet finns 

på engelska.  
att  avslå förslaget att uppdra styrelsen att ta fram en ordlista med svenska 

ord och engelska förklaringar med de kårspecifika ord som frekvent 
används inom styrelsearbetet.    

 
12. Val av ordförande 

Valberedningens ordförande Frida Hallberg Olsson föredrog valberedningens förslag. 
Kandidaten frågades ut under lördagen.  
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Valberedningens förslag  
Josefine Fälth  
 
Inga övriga kandidater.  
 
Kongressen beslutade  
att  enhälligt välja Josefine Fälth till ordförande för Sveriges Elevkårer för 

mandatperioden 2021-2022. 
 

13. Val av vice ordförande 
Valberedningens ordförande Frida Hallberg Olsson föredrog valberedningens förslag. 
Kandidaten frågades ut under lördagen. 
 
Valberedningens förslag  
Pelle Enocsson  
 
Inga övriga kandidater.  
 
Kongressen beslutade  
att  enhälligt välja Pelle Enocsson till vice ordförande för Sveriges Elevkårer för 

mandatperioden 2021-2022. 
 

14. Val av andre vice ordförande 
Valberedningens ordförande Frida Hallberg Olsson föredrog valberedningens förslag. 
Kandidaterna frågades ut under lördagen. 
 
Valberedningens förslag  
Embla Persson  
 
Övriga valbara kandidater  
Christian Erik Bogdan Pålsson  
 

ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd  
Kongressen beslutade  
att  justera röstlängden till 55 röstberättigade medlemsorganisationer. 

 
Kongressen beslutade  
att  välja Embla Persson till andre vice ordförande för Sveriges Elevkårer för 

mandatperioden 2021-2022.   
 

Röstresultat  
Embla Persson: 47 
—————————————— 
Christian Erik Bogdan Pålsson: 2 
 
49 röster avlades.  
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ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från söndag 22 november klockan 14.38 till söndag 22 

november klockan 14.43.  
 
Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet söndag 22 november klockan 14.43.  

 
15. Val av ledamöter  

Valberedningsledamöterna Eskil Brinkmann och Maja Lindgren samt valberedningens 
ordförande Frida Hallberg Olsson föredrog valberedningens förslag. Kandidaterna 
frågades ut under lördagen. 
 
Valberedningens förslag  
Albin Norman  
Alva Hellstrand  
Annabelle Nowak Bråberg  
Edvin Fasth  
Elsa Berlin 
Hampus Haugland  
Jonatan Lamy  
Rebecka Rådkvist 
 
Övriga valbara kandidater  
Christian Erik Bogdan Pålsson  
Parmida Farahani 
 
Kongressen beslutade  
att  välja Albin Norman, Alva Hellstrand, Annabelle Nowak Bråberg, Edvin Fasth, 

Elsa Berlin, Hampus Haugland, Jonatan Lamy och Rebecka Rådkvist till 
styrelseledamöter för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 2021-2022. 

 
Röstresultat 
Albin Norman: 42  
Alva Hellstrand: 38 
Annabelle Nowak Bråberg: 40  
Edvin Fasth: 45 
Elsa Berlin: 42 
Hampus Haugland: 38 
Jonatan Lamy: 46 
Rebecka Rådkvist: 40 
—————————————— 
Christian Erik Bogdan Pålsson: 10  
Parmida Farahani: 35 
 
47 röster avlades.  

 
 

Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99



Sekreterare Sekreterare Justerare Justerare Justerare Justerare 
 

 
  

 

16. Val av revisorer  
a. Val av ordinarie lekmannarevisorer 

Valberedningsledamoten Maja Lindgren föredrog valberedningens förslag.  
 
Valberedningens förslag 
Mathias A. Bjerkhaug 
Max Otterman  
 
Kongressen beslutade 
att  enhälligt välja Mathias A. Bjerkhaug och Max Otterman till 

lekmannarevisorer för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 2021-
2022.    

 
b. Val av revisorssuppleanter  

 
ORDNINGSFRÅGA: Riva upp kandidaturstoppet  
Valberedningen föreslog  
att  riva upp kandidaturstoppet under fem minuter för valet av 

suppleanter till lekmannarevisorerna.  
 
Kongressen beslutade  
att  riva upp kandidaturstoppet under fem minuter för valet av 

suppleanter till lekmannarevisorerna.  
 

Valberedningens ordförande Frida Hallberg Olsson och 
valberedningsledamoten Eskil Brinkmann föredrog valberedningens förslag.  
 
Valberedningens förslag 
Erik Nordlund  
Sander Pasdeloup  
 
Inga övriga kandidater.  
 
Kongressen beslutade 
att  enhälligt välja Erik Nordlund till personlig revisorssuppleant för Mathias 

A. Bjerkhaug för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 2021-2022.  
att  enhälligt välja Sander Pasdeloup till personlig revisorssuppleant för Max 

Otterman för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 2021-2022.  
 

c. Val av auktoriserad revisor  
Valberedningsledamoten Eskil Brinkmann föredrog valberedningens förslag.  
 
Valberedningens förslag  
Fredrik Sjölander (KPMG)  
 
Kongressen beslutade 
att  välja Fredrik Sjölander (KPMG) till auktoriserad revisor för Sveriges 

Elevkårer för mandatperioden 2021-2022.  
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ORDNINGSFRÅGA: Ajournering  
Kongressen beslutade  
att  ajournera mötet från söndag 22 november klockan 15.56 till 

söndag 22 november klockan 16.01.  
 

Kongressen beslutade  
att  återuppta mötet söndag 22 november klockan 16.01.  

 
17. Övriga frågor  

Inga övriga frågor behandlades.  
 

18. Kongressens avslutande  
Avgående ordförande och vice ordförande, Ebba Kock och Jacob Clarin, tackade av 
hela den avgående styrelsen. Mötespresidiet tackades av. Utbildningsminister Anna 
Ekström höll tal genom en videoinspelning.  
 
Tillträdande ordförande Josefine Fälth höll tal och förklarade kongressen avslutad.  
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Mötessekreterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Amanda Karlberg  
 
 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Smilla Persson 
 
 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Alexander Storgårds   
 
 

Mötessekreterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Ludvig Lundgren 
 
 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Frida Ågstrand 
 
 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
 
 
—————————————— 
Viktor Ros Palmklint   
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Bilaga 2: Röstlängd

 

Anna Whitlocks gymnasiums 
elevkår 
Berzans Elevkår 
Celsius Elevkår 
Donnergymnasiets Elevkår 
Ehrensvärdskas Elevkår 
Elevkåren af ProCivitas 
Elevkåren de ProCivitas 
Elevkåren di ProCivitas 
Elevkåren Katedral 
Elevkåren Katedralskolan 
Elevkåren Rosendal 
Elevkåren Theta 
Elevkåren vid Bladins  
Elevkåren vid 
Bäckängsgymnasiet 
Elevkåren vid Växjö 
Katedralskola 
Elevkåren vid 
Österänggymnasiet 
Elevplenum vid Procivitas 
Falu Fri Elevkår 
Folkungaskolans Fria Elevkår 
Fyrisskolan Elevkår  
Hagagymnasiets Elevkår 
Hulebäcks Elevkår 
Hvitfeldtska Elevkår 
Ingrid Segerstedts Elevkår 
Jensen gymnasium Uppsalas 
Elevkår 
Jensen Gymnasiums Elevkår 
Göteborg 
Katedralskolans Elevkår 
Klara Elevkår 
Kristofferskolans Elevkår 
KTG elevkår 
Kungsholmens Gymnasiums 
Elevkår 
Kungstensgymnasiets Elevkår 
LM Engströms Elevkår 
Malmö Latins Elevkår 
Midgårds Elevkår 
Mimers Hus Elevkår 
Musikkonservatoriets Elevkår 

Mötespresidium 
NicKåren (Nicolaiskolans 
Elevkår) 
Nolaskolans Elevkår 
Norra Reals Elevkår 
NTI Johanneberg Elevkår 
NTI Vetenskapskåren 
Nösnäs Elevkår 
Psykologigymnasiets Elevkår 
Rudbecks Elevkår 
Rytmus Elevkår Stockholm 
S:t Eriks Elevkår 
S:t Petri Elevkår 
Schillerskas Elevkår 
Sigrid Rudebecks Elevkår 
Skrapans Elevkår 
Stjerneskolans Elevkår 
Stockholms 
Idrottsgymnasiums Elevkår 
SÄG:s Elevkår 
Södra Latins Elevkår  
Thoren Business School 
Uppsala Elevkår 
Tullängsgymnasiet Elevkår 
Tyska skolan Stockholm  
Viktor Rydberg Djursholms 
Elevkår 
Viktor Rydberg Jarlaplans 
Elevkår 
Viktor Rydberg Odenplans 
Elevkår 
Växjö Frias Elevkår 
Wendelakåren 
Wisbygymnasiets Elevkår 
Ådalsskolans Elevkår 

 

Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99



Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99

Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99

Assently: 65ac7b19d6bc189ff0a66e0f699679f294d23cf5142456062cf40ff3d7f040633b023db16302471315b18ddecd7a2eb5758769cb68c1392da97541c60f2fbe99

Bilaga 3: Reservationer  
 
11f. Motion 4: Vegetarisk kost på alla Sveriges Elevkårers evenemang  
Elevkåren vid Bladins 
”Med motiveringen att vi står för alla medlemmars frihet att få välja vad de själva vill äta.” 
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Förslag på dagordning 
Förslag till beslut
Årsmötet föreslås besluta

att fastställa dagordningen enligt handlingarna

1.  Årsmötets öppnande 

2.  Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet

3. Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan

4. Fastställande av röstlängden

5. Fastställande av dagordningen

6. Fastställande av arbetsordningen

7.  Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret

9.  Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret och det gångna bokföringsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för det senaste verksamhetsåret

11. Behandling av propositioner och motioner

  a. Proposition 1 – Stadgeändringar

  b. Motion 1 – Utökad funktionalitet av medlemssystemet

  c. Motion 2 – Inga snabba ryck! Meddela byte av VU i tid

12. Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för en mandatperiod om två år 

13. Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år

14. Övriga frågor

15. Årsmötets avslutande
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Förslag på arbetsordning
Förslag till beslut
Årsmötet föreslås besluta

att fastställa arbetsordningen enligt kallelsen

Närvaro- och yttranderätt
Att ha närvaro- och yttranderätt innebär att ha rätt att vara i plenum och uttala sig i ärenden 
under mötet. 

Dessa har närvaro- och yttranderätt på årsmötet: 
  • Styrelsen
  • Valberedningen
  • Lekmannarevisorer
  • Auktoriserad revisor 
  • Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per 2021-06-30 vars 
   medlemskap godkändes av styrelsen per 2021-06-30
  • Två ombud per elevkår som godkändes som medlemmar per 2021-11-05 
  • Kandidater, endast yttranderätt i valärenden
  • Mötespresidiet
  • Särskilt inbjudna gäster
  • Generalsekreteraren
  • Övriga medarbetare (OBS! Endast närvarorätt)

Hur man gör sin röst hörd i plenum  
Alla som enligt denna arbetsordning har yttranderätt kan begära ordet, och därmed hamna på talar-
listan, genom att sträcka upp sitt talarkort. Kortet skall hållas uppsträckt till dess att mötespresidiet 
har nickat eller på annat sätt signalerat till dig. All debatt sker från talarstolen.

Talartidsbegränsning  
Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är debatten öppen 
för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt har förtur framför den som har 
talat tidigare. 

Det finns olika tidsbegränsningar för olika typer av inlägg:
  • Föredragande av motion/proposition   5 min
  • Förstagångstalare   3 min 
  • Andragångstalare   2 min
  • Pläderingar vid personval   2 min

Rösträtt 
Elevkårer som var medlemmar innan 2021-06-30 vars medlemskap godkändes av styrelsen 
2021-06-30 har rösträtt på årsmötet. Alla elevkårer som har rösträtt har ett röstkort som 
används vid behov.
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Förslagsrätt
Att ha förslagsrätt innebär att ha rätt att föreslå ändringar eller nya förslag under mötet genom yrkanden. 

Dessa har förslagsrätt på årsmötet: 
  • Ombuden för medlemmarna (detta gäller alla medlemmar 
   – oberoende av när medlemskapet slöts)
  • Styrelsen
  • Valberedningen
  • Revisorerna
  • Mötespresidiet (OBS! Endast i ordningsfrågor)

Förslag och yrkandestopp
Alla förslag lämnas till mötespresidiet under pågående förhandling. För att ett förslag ska behandlas 
måste det inkomma innan det att mötet börjar diskutera frågan. Mötespresidiet uppmärksammar när 
yrkandestoppet sätts. Det finns inget yrkandestopp för ordningsfrågor. 

Ordningsfråga 
En ordningsfråga är en fråga som rör mötets form, exempelvis går det att yrka på en paus av mötet. 
En ordningsfråga bryter talarordningen och begärs genom att ett skriftligt yrkande lämnas in till 
mötespresidiet.

Hur omröstningen går till 

Styrelsens förslag är huvudförslag i samtliga omröstningar.

  • Utgångspunkten är att all omröstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rop. 
   Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. 
  • Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det innebär  
   att ombud sträcker upp sina röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som 
   får flest röster.
  • Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstning genom rösträkning. Det innebär  
   att ombuden räcker upp sina röstkort i luften, och rösträknarna räknar antalet röster. 
  • Om 1/6 av ombuden begär det så genomförs en protokollomröstning. Det innebär att varje  
   enskild röst nedtecknas i protokollet. 

Hur valen går till 
Alla val sker genom acklamation såvida det inte finns fler kandidater än platser som skall tillsättas, 
då används sluten omröstning. Det innebär att ombuden lämnar in sin röst men att röster inte går att 
härleda till de enskilda ombuden. Under valen kan årsmötet endast rösta på kandidater till uppdragen. 

Reservation
En reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som årsmötet har fattat. 
En reservation ska lämnas in skriftligt till mötespresidiet innan årsmötet är slut, och läses upp under 
pågående förhandling. En reservation noteras i protokollet. 
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Replik
Om någon som innehar yttranderätt anser sig felaktigt citerad eller vara utsatt för ett personligt 
påhopp kan replik begäras. Replik beviljas av mötesordförande och bryter talarlistan.

Sakupplysning 
Om någon med yttranderätt vill ha mer information om ärendet som diskuteras kan denne begära 
sakupplysning. Sakupplysning begärs skriftligen till mötespresidiet och bryter talarlistan. Även person 
som själv tycker den har information som bidrar till minskat missförstånd i talarstolen kan begära 
sakupplysning. Det görs skriftligen till mötespresidiet som sedan beviljar eller avslår förfrågan om att 
få lämna sakupplysning. 

Streck i debatten
Om debatten önskas avslutas, exempelvis på grund av att inga nya argument framkommer, kan någon 
begära streck i debatten. Det ska inlämnas skriftligen till mötespresidiet. Årsmötet kommer då att 
rösta om debatten ska fortsätta eller inte. Om årsmötet beslutar att sätta streck i debatten får alla 
som vill en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. Därefter lottas talarlistan av mötespresidiet och 
debatten fortsätter fram till dess att sista talaren har talat. Detta följs sedan av att årsmötet går till 
beslut i frågan.
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Föregående år
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Verksamhetsberättelse 2020/2021
Styrelse
Styrelsen valdes på Kongress20 och har under verksamhetsåret bestått av följande 
11 personer från hela landet. 

Ordförande
Josefine Fälth, 22 år från Hagagymnasiets Elevkår, Norrköping

Vice ordförande
Pelle Enocsson, 19 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm

Andra vice ordförande
Embla Persson, 22 år från Novas Elevkår, Simrishamn

Ledamöter
Albin Norman, 19 år från Midgårds Elevkår, Umeå
Alva Hellstrand, 20 år från Malmö Latins Elevkår, Malmö
Annabelle Nowak Bråberg, 22 år från Rytmus Elevkår, Stockholm
Edvin Fasth, 19 år från Elevkåren Katedral, Uppsala
Elsa Berlin, 20 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm
Hampus Haugland, 20 år från Mimers Hus Elevkår, Kungälv
Jonatan Lamy, 18 år från Norra Reals Elevkår, Stockholm
Rebecka Rådkvist, 20 år från Westerlundskas Elevkår, Enköping

Under året kommer styrelsen att ha sammanträtt 10 gånger.

Revision
Ordinarie lekmannarevisor
Mathias Bjerkhaug, 27 år från Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår, Stockholm

Ordinarie lekmannarevisor
Max Otterman, 22 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm

Revisorssuppleant
Erik Nordlund, 21 år från Norra Reals Elevkår, Stockholm

Revisorssuppleant
Sander Pasdeloup, 19 år från Procivitas Malmös Elevkår, Malmö

Valberedning
Ordförande
Frida Hallberg Olsson, 26 år från Elevkåren Katedral, Uppsala
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Ledamöter
Benjamin Malinowsky, 20 år från Södra Latins Elevkår, Stockholm
Eskil Brinkmann, 21 år från Thetas Elevkår, Umeå
Maja Lindgren, 20 år från Elevkåren Katedral, Uppsala

Styrelsemöten
28 januari 2021, digitalt
11 styrelseledamöter och generalsekreteraren närvarade

6–7 februari 2021, digitalt
11 styrelseledamöter, generalsekreteraren och operativ chef närvarade

1–2 maj 2021, digitalt
11 styrelseledamöter, generalsekreteraren, kommunikationschefen och båda 
lekmannarevisorerna närvarade

20 juni 2021 på Clarion Sign hotel, Stockholm
11 styrelseledamöter och generalsekreteraren närvarade

30 juli–1 augusti 2021 på Downtown Camper by Scandic, Stockholm
10 styrelseledamöter, en lekmannarevisor och generalsekreteraren närvarade

7 september 2021, digitalt
10 styrelseledamöter närvarande

Planerade styrelsemöten
3 oktober 2021 på huvudkontoret Stockholm

21 oktober 2021, digitalt

30–31 oktober 2021

12 december 2021

Kvartalsrapporter
Vid varje utgånget kvartal får styrelsen en rapport från generalsekreteraren. Rapporten kallas kvartals- 
rapport och innehåller information om viktiga händelser som skett i organisationen under föregående 
kvartal. I rapporten finns information om hur ekonomin går, hur verksamheten fortlöper och exempel 
från elevkårers verksamhet under kvartalet. När styrelsen har fastställt kvartalsrapporten tillgäng-
liggörs den för medlemmar och andra intresserade på vår hemsida. Detta sker drygt en månad efter 
varje kvartal, alltså i början av maj, augusti, november och februari. Under 2020 gjorde styrelsen ett 
arbete för att tillgängliggöra kvartalsrapporterna, ett arbete nuvarande styrelse fortsatt med genom 
att förtydliga kvartalsrapporternas placering på hemsidan. 
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Strategi 2025
År 2021 blev det första året som organisationen arbetat efter Strategi 2025, som styrelsen fastslog i 
augusti 2020. Strategin agerar riktningsvisare mot vår ledstjärna: vår vision, och ska vara ett verktyg 
för att bestämma inriktningar och prioriteringar på vägen mot en starkare elevrörelse. 

I Strategi 2025 riktas fokus mot kvalitativ utveckling av elevrörelsen. I och med pandemin har arbetet 
med kvalitativ utveckling behövt prioriteras ned för att organisationen ska kunna fokusera på med-
lemsvärvning. Detta för att säkerställa att organisationen har så många medlemmar som krävs för 
att vi ska kunna fortsätta bedriva kvalitativ verksamhet på lång sikt. Värdena i Strategi 2025 lever dock 
kvar i organisationen och under året har satsningar gjorts för att stärka elevkårerna och organisationen 
genom pandemin, dit bland annat en bred satsning på digitalisering kan nämnas.

Covid-19 och ekonomi
Under verksamhetsåret har Covid-19-pandemin fortsatt att härja i samhället och påverkat både 
Sveriges Elevkårer och elevrörelsen i stort. Under 2020, när Sveriges elever gick över till distansunder- 
visning, gick mycket av elevrörelsens kraft åt till att snabbt ställa om sitt arbete. Detta försvårade 
elevkårernas värvningsinsatser märkvärt, vilket ledde till att vi minskade omkring 10% i antal med-
lemsorganisationer och drygt 30% i antal enskilt anslutna.

Då organisationens resursläge i mångt och mycket styrs av hur stor vår medlemsbas är, kommer detta 
medlemstapp sannolikt att påverka vårt resursläge i framtiden. Styrelsen har därför gjort satsningar 
för att återhämta tappet och långsiktigt säkra att vi har tillräckligt stora resurser för att även i framtiden 
vara en stark organisation och en stark rörelse. 

Tack vare riktat stöd från våra bidragsgivare under 2021 har styrelsen även kunnat göra satsningar 
på medlemsriktade insatser, såsom att ta fram och utveckla medlemssystem samt betala ut ett extra 
coronastöd till våra medlemsorganisationer.

Media
Sveriges Elevkårer arbetar aktivt med att stärka elevkårernas och organisationens eget varumärke. 
Det gör vi bland annat genom att synas i media. Precis som under 2020 har vi och elevkårerna synts 
mycket i media för att uppmärksamma distansundervisningen och elevers villkor under coronapandemin. 
Hittills under verksamhetsåret har Sveriges Elevkårer stått bakom 8 debattartiklar, och nämnts eller 
medverkat i media på nätet vid 225 tillfällen. Ordet ”elevkår” har under perioden omnämnts 157 gånger 
i media på nätet. I sociala medier har ”elevkår” omnämnts 2 230 gånger hittills under verksamhetsåret. 
Det här är en liten minskning från förra verksamhetsåret, vilket skulle kunna förklaras med att aktiviteten
på plattformar som Facebook och Twitter minskat till fördel för Instagram stories, på vilken vi i dagsläget 
inte har möjlighet att mäta synlighet. 

Påverkansarbete
Utifrån Sveriges Elevkårers syftesparagraf har organisationen i uppgift att företräda elevkårernas 
ekonomiska och politiska intressen gentemot makthavare. Därutöver ska Sveriges Elevkårer verka för 
fri och självständig organisering av Sveriges elever. Arbetet utgår från det förutsättningsprogram som 
elevkårerna beslutade om på Kongress14, samt den förutsättningsfråga som elevkårerna beslutade 
om på Årsmöte19.

Förutsättningsprogrammet pekar på faktorer som är viktiga för att elevkårer ska kunna finnas på varje 
gymnasieskola i Sverige och skapa en mer givande skoltid. Under verksamhetsåret 2020/2021 har 
Sveriges Elevkårer systematiskt arbetat för att nationellt och lokalt uppmärksamma förutsättningsfrågan
från Årsmöte19 om att erkänna elevkår som den legitima organisationsformen för elever och låta elev-
kårerna få representera elever i de skolövergripande forum för samråd som genomförs. 

Under verksamhetsåret 2020/2021 har merparten av Sveriges Elevkårers påverkansarbete utgått ifrån 
våra medlemmars intressen under pandemin. Vi har lyft frågan om medlemmarnas situation under 
distansundervisningen, bland annat rörande arbetsmiljö, betygssättning och kompensation för förlorad 
undervisning. Även i fråga om studentexamen och studentfiranden har vi återigen detta verksamhetsår 
varit drivande.
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Under året har vi också deltagit i referensgrupper, paneler och media för att lyfta frågor som rör med-
lemmarnas skoltid. Vi har också under 2021 agerat remissinstans för offentliga utredningar.

I arbetet med att stärka förutsättningarna för landets elevkårer har vi träffat flera viktiga utbildnings-
politiska aktörer. Nedan finns ett urval av de aktörer som vi har haft möten med under verksamhetsåret:

  • Regeringen
  • Partiledare för riksdagens partier
  • Utbildningsdepartementet
  • Ledamöter i riksdagens 
   utbildningsutskott
  • Ledamöter i riksdagens kulturutskott
  • Myndigheten för ungdoms- och 
   civilsamhällesfrågor
  • Skolverket
  • Skolinspektionen
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Svenskt Näringsliv
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Sveriges Skolledarförbund
  • Friskolornas Riksförbund
  • Academedia
  • Partipolitiska ungdomsförbund
  • Kommunpolitiker
  • Rektorer och skolhuvudmän

Personal
Sveriges Elevkårer har, när denna verksamhetsberättelse skrivs, 39 anställda baserade på Sveriges 
Elevkårers 11 kontor som finns placerade över hela landet. Under året har kontoret i Sundsvall avveck-
lats och ett nytt kontor öppnats i Falun, något som gynnar organisationens regionala anknytning och 
geografiska spridning över landet. Sveriges Elevkårers kontor finns placerade i Malmö, Kristianstad, 
Helsingborg, Kalmar, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala, Falun och Umeå.

Medarbetare som jobbar nu
Lina Lindblad
Johanna Petersson
Josefin Liv
Amanda Forsell
Fanny Axell
Zara Frick
Maja Apelmo
Sigrid Petersson
Rustam Piriyev
Emelie Stark
Rebecka Madsen
Angelica Karlsson
Moa Frick
Athina Skoog
Myrra Franzen
Nicole Mourad
Nicole Konde
Annika Andersson
Kevin Yiemsathit
Emma Johansson Walter
My Morfelt

Sofie Karlsson
Felicia Gunnarsson
Klara Östberg
Ronja Jansson Wiberg
Wilma Eriksson
Ellen William-Olsson
Felicia Cahier
Hanna Lövehed
Kajsa Gröndahl
Tove Ekeberg
Ailar Amanda Urmevi
Matilda Holmberg
Filippa Jirelius 
Emma Brage
Filip Axelsson
Lovisa Lindh
Carl Hammarskiöld
Juni Holst 
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Medarbetare som är tjänstlediga 
Hugo Hassler
Oskar Jonson
Tilda Pettersson 
Martin Hentschel Lund
Laura Larsson-Kapp
Elsa Göthlin
Olivia Neib
Philip Barnard
Ida Björklund
Hampus Lindqvist
Oliver Björklund
Benjamin Jobs
Elsa Halling
Rebecca Lomanto

Medarbetare som är föräldralediga 
Elin Mathiasson 

Medarbetare som har slutat 
Sindra Berndt 
Erik Oscarsson
John Unosson 
Andreas Axelsson 
Martina Fjellsson Draoui 
Erica Äng 
Julia Bou-Hamdan Tillman
Emma Eriksson 
Emine Korkmaz
Salina Debessay
Viktor Klasson
Anna Fållby
Adam Agerbrink
Anna Khotyanovskaya
Alice Holmberg

Medlemmar
Vi inledde 2021 med 313 medlemsorganisationer som ansökt om medlemskap för detta år. De organi-
serade tillsammans 98 620 elever, utspridda i alla Sveriges 21 län. Under verksamhetsåret 2021 har 5 
elevkårer ansökt om nytt medlemskap och 7 elevkårer avslutat sitt medlemskap, vid tiden för skrivandet 
av verksamhetsberättelsen. För elevkårerna som har avslutat sitt medlemskap har anledningen varit 
att elevkåren valt att lägga ner sin verksamhet. 

Uppföljning av kongressbeslut
Stadgeändring gällande motionsprocessen
Under Kongress20 ändrades stadgan till att organisationens årsmöten ska kallas till 13 veckor innan 
årsmötets öppnande, istället för dåvarande 12 veckor. Stadgan uppdaterades efter detta inom en månad
och Årsmöte21 kallades till 13 veckor innan årsmötets öppnande. Ändringen gjordes med syfte att öka 
styrelsens tid att skriva motionssvar. Detta blev dock inte resultatet, då tiden för när motioner ska 
skickas in till styrelsen inte förändrades under Kongress20. Därför har styrelsen lagt fram en ny 
proposition till Årsmöte21 med förslag om att ändra även detta.

Ny modell för ekonomiskt stöd
Under Kongress20 beslutade medlemmarna om nya parametrar för uträkning av medlemmarnas 
ekonomiska stöd. Detta beslut föregicks av ett beslut på Årsmöte19 om att avveckla parametern lokal 
finansieringsgrad. Styrelsen har under året beslutat om hur det ekonomiska stödet ska beräknas 
utefter de beslutade parametrarna. Det här innebär att ”servicemodellen” fasas ut och att den nya 
modellen för ekonomiskt stöd, den så kallade ”bidragstrappan”, börjar att användas som grund för 
ekonomiskt stöd från 2022.

Kongressen beslutade vidare om att styrelsen ska säkerställa att den nya parametern ”bred verksamhet”
utformas rättvist och kommuniceras till samtliga medlemmar. Därför har det under året arbetats fram 
en mall med riktlinjer för hur bedömningen för parametern ska göras och kommuniceras till elevkår- 
erna, något styrelsen kommer att följa upp i det framtida arbetet med bidragstrappan. 

Make ebas great again
Till Kongress20 inkom en motion om att medlemssystemet eBas inför varje läsårsstart ska uppdatera 
informationen om vilken årskurs en medlem i elevkåren tillhör. Denna motion bifölls och styrelsen 
har under året beställt en uppdatering av eBas från leverantören. Denna uppdatering har genomförts 
under sommaren 2021 och eBas visar från och med läsårsstarten 2021 rätt årskursstatistik. 
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Stöd för nystartade elevkårer
På Kongress20 beslutade medlemmarna om att styrelsen ska utreda problemet med att organisa-
tionen i vissa fall inte haft kapacitet att ta in nya medlemsorganisationer. Kapacitetsgränsen har lett 
till att ett antal elevkårer har fått vänta på att kunna gå med i organisationen. Kapaciteten att ta in nya 
medlemsorganisationer grundas på vilken möjlighet Sveriges Elevkårer har att tillgodose samtliga 
medlemsförmåner till samtliga medlemmar. Utredningen som genomförts under året har därför tagit 
avsteg i detta. 

Utredningen var omfattande och presenterades för styrelsen i augusti 2021. Utredningen tittade på 
hur utbrett problemet var, hur och var det uppstått och föreslog möjliga lösningar. Styrelsen har efter 
utredningen gjort satsningar för att minska risken att problemet uppstår igen. Det här har lett till att 
elevkårer på väntelistan kunnat släppas in och att vi kunnat stärka vårt medlemsantal, samtidigt som 
vi kunnat fortsätta erbjuda samtliga medlemsförmåner till samtliga medlemmar.

Ökad ekonomisk transparens
Sveriges Elevkårers årsberättelse har från och med år 2021 tillfogats en ny bilaga där organisationens 
kostnader specificeras, något Kongress20 beslutade om. Bilagan innehåller en förteckning över vilka 
kostnader som ligger på posten ”övriga utgifter” och kommer att bifogas till samtliga framtida års-
berättelser. 

Vegetarisk kost på alla Sveriges Elevkårers arrangemang
På Kongress20 tog medlemmarna beslut om att införa en ny vegetarisk norm för organisationen. 
Beslutet innebär att Sveriges Elevkårer inte längre kommer att servera kött som specialkost på 
mötesplatser där mat serveras. Årsmöte21 planeras bli det första fysiska arrangemang som Sveriges 
Elevkårer arrangerar efter att beslutet togs, därmed kommer Årsmöte21 också att bli det första 
arrangemanget där den nya vegetariska normen gäller.

Sammanföring av nordisk elevkårsverksamhet
Till Kongress20 inkom en motion om att sammanföra nordisk elevkårsverksamhet vilken mynnade 
ut i ett beslut om att styrelsen ska bjuda in de nordiska elevorganisationerna till Sveriges Elevkårers 
nationella mötesplatser. Den första nationella mötesplatsen som ägde rum efter att beslutet tagits var 
Upptakt21 som hölls i maj 2021. Till Upptakt21 bjöds samtliga nordiska elevorganisationer in, norska 
Elevorganisasjonen och finlandssvenska FSS deltog. 

Översättning av material till engelska
Styrelsen fick på Kongress20 i uppdrag att förtydliga informationen om att Sveriges Elevkårers med-
lemmar har möjlighet att få styrelseutbildning på engelska. Denna information har sedan dess lagts till 
på organisationens hemsida i arbetet med att göra hemsidan mer lättillgänglig.

Medlemsförmåner
Som medlemsorganisation i Sveriges Elevkårer har man rätt till fem medlemsförmåner, vilka beslut- 
ats av medlemmarna. På Kongress12 fastställdes fyra av dem. En femte, ombudsperson, tillkom på 
Kongress14. Några år senare, på Årsmöte17, beslutades ”ombudsperson” byta namn till ”tvistlösning”. 
Här nedan redogörs för hur medlemsorganisationerna fått ta del av medlemsförmånerna under 
verksamhetsåret.

Support
Varje medlemsorganisation i Sveriges Elevkårer har rätt till support från oss. Styrelsen har beslutat 
att alla elevkårer ska ha erbjudits support från våra anställda verksamhetsutvecklare minst en gång 
per kvartal. Supporten kan innebära möten såväl som hjälp och stöttning via mail, telefon och sociala 
medier. Verksamhetsutvecklaren ger stöd och support i det som elevkåren har behov av. Viss stöttning 
är specifik, annan är mer allmän. Allmän support kan vara kring hur ett årsmöte hålls eller hur planer- 
ingen bör läggas upp för ett specifikt projekt. Även detta verksamhetsår har mycket av supporten skett 
digitalt på distans på grund av Covid-19-pandemin. 
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Utbildningar
En av medlemsförmånerna i Sveriges Elevkårer är utbildningar. Vid utbildningarna samlas elevkårer 
för att få kunskap, verktyg och inspiration. Syftet är att de sedan ska använda sig av det de lärt sig i 
sin fortsatta verksamhet. Utbildningarna ges till elevkårsstyrelser och andra elevkårsaktiva, och kan 
arrangeras enskilt eller tillsammans med andra elevkårer under regionala utbildningsdagar. Exempel 
på utbildningar som erbjuds är kommunikation och varumärke, välkomstaktiviteter och medlemsvärv-
ning, samt ekonomi och administration. 

På grund av Covid-19-pandemin och den fortsatta distansundervisningen, samt restriktioner kring hur 
många som får träffas, har medlemsservice även detta verksamhetsår arbetat nästan uteslutande 
med digitala utbildningar och arrangerat digitala utbildningsdagar i regionerna.

Sveriges Elevkårer arrangerar vanligtvis en inspiration- och utbildningshelg vid namn Upptakt i maj 
varje år. Efter att ha blivit inställt 2020 återkom Upptakt som nationell mötesplats under verksamhetsåret.
Organisationen ställde om och arrangerade för första gången ett digitalt Upptakt där 238 personer från 
77 elevkårer deltog. Under Upptakt hölls föreläsningar och workshops där deltagarna fick lära sig 
om hur deras elevkårer kan bli starkare och arbeta med bildning, service, event och lobbying. Bland 
de inbjudna gästerna fanns utbildningsminister Anna Ekström, Centerpartiets partiledare Annie Lööf 
samt inrikesminister Mikael Damberg.

Under verksamhetsåret deltog 29 elevkårsaktiva med ledande positioner i sina elevkårer i vår ledar-
skapsutbildning Level Up. I utbildningen fick deltagarna utveckla sitt ledarskap genom inspirerande 
föreläsningar och konkreta verktyg som är användbara när de leder sina elevkårer. Styrelsen har 
under året utvecklat konceptet Level Up och en ny omgång startar till hösten. 

Material
Sveriges Elevkårer erbjuder material till sina medlemmar i syfte att bygga en kunskapsgrund hos 
elevkårerna. Vi erbjuder något för alla, oavsett om elevkåren är ute efter grundläggande eller mer 
fördjupande material. Det grundläggande materialet finns att ladda ner på vår hemsida. Vi arbetar 
kontinuerligt för att utveckla och utöka detta material, och under 2021 har arbete lagts på att tillgäng-
liggöra materialet på organisationens hemsida. 

Ekonomiskt stöd
För att elevkårer ska kunna bedriva meningsfull verksamhet för att skapa en mer givande skoltid behövs 
resurser. Varje medlemsorganisation kan kvalificera sig för att få ekonomiskt stöd från Sveriges 
Elevkårer genom att skicka in korrekta kontobevis. Summan på stödet som betalas ut har under 2021 
beräknats utifrån parametrarna i servicemodellen, vilka beslutades om på Årsmöte13. Parametrarna 
är elevkårens anslutningsgrad samt vilken nivå av lokalfinansiering den har. 

År 2021 är det sista året då servicemodellen med parametern lokalfinansiering används som grund för 
det ekonomiska stödet. Från och med 2022 kommer stödet istället att beräknas utifrån en ny modell 
kallad ”bidragstrappan”, som arbetats fram efter beslut på Årsmöte19. 

Under verksamhetsåret betalades 1 805 171 kronor ut i ekonomiskt stöd till Sveriges Elevkårers 
medlemmar. Sveriges Elevkårer har under året varit medvetna om hur tufft det har varit för våra 
medlemsorganisationer att bedriva en normal verksamhet när man samtidigt har behövt fokusera 
ovanligt mycket på studierna under och efter distansundervisningen. Att komma i gång med elev-
kårsverksamheten igen och försöka värva nya medlemmar är och kommer att vara svårt. Därför har 
Sveriges Elevkårer i år valt att betala ut ett extra ekonomiskt stöd som vi valt att kalla Coronastöd. Alla 
medlemsorganisationer stora som små fick 2 000 kr extra att använda sig av när det kommer till verk-
samheten i respektive elevkår. Sammanlagt betalade vi utöver det ordinarie stödet ut 562 000 kronor i 
coronastöd.
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Tvistlösning
Styrelsen föreslog i en proposition på Årsmöte17 att byta namn på medlemsförmånen ”ombudsperson” 
till ”tvistlösning”. Anledningen till det var att många medlemmar inte visste vad medlemsförmånen 
innebar, och att det då var svårt att begära hjälp även om behov fanns. 

Sedan beslutet togs har vi uppdaterat våra styrdokument och utbildningar för att förtydliga hur en elev-
kår kan begära tvistlösningshjälp från Sveriges Elevkårer. Under 2021 har vi fortsatt att erbjuda våra 
elevkårer hjälp med tvistlösning, och under verksamhetsåret har vi arbetat med ett tvistlösningsärende.

Principer
Sveriges Elevkårers arbete utgår alltid ifrån sju medlemsägda principer. Dessa sju principer beslutades 
om på Kongress16 och finns nedskrivna i organisationens principprogram. 

Varje princip kommer med en beskrivning som förklarar och sätter ordet i en kontext. Principerna 
är vägledande och anger dels moraliska ramar, dels berättar de om organisatoriska grunder. Nedan 
redovisas kort hur Sveriges Elevkårer har arbetat med principerna under året.

Demokrati
”Elevrörelsen bygger på demokratiska grunder. Det är en förutsättning för att organiseringen ska kunna 
ske självständigt och ägas av medlemmarna. Öppna och tillgängliga årsmöten är därför ryggraden i 
såväl Sveriges Elevkårer som elevkårerna i Sverige. Det är på årsmötet medlemmarna fattar beslut om 
sin organisations framtid och vilka som ska leda den. Medlemskapet är ett aktivt och frivilligt val, för de 
som tror på vad organisationen gör.”

I demokratins tecken utformas organisationens verksamhet utifrån de av medlemmarna beslutade 
styrdokumenten. Styrdokumenten finns för att leda vägen och skapa kontinuitet i en organisation där 
omsättningen av aktiva medlemmar, förtroendevalda och medarbetare är hög. Styrelsen arbetar med 
att verksamheten ska leda oss mot visionen, falla inom ramen för vårt syfte samt vägledas av våra 
principer.

Jämlikhet
”I elevrörelsen ses olikheter som en styrka. En förutsättning för det synsättet är att alla medlemmar, 
såväl elevkårer som individer, behandlas lika och med respekt. Elevkåren behandlar individer med 
olika bakgrunder, olika egenskaper eller med olika preferenser på samma sätt. Sveriges Elevkårer 
behandlar elevkårer från olika delar av landet, som verkar på olika skolor eller som arrangerar olika 
typer av aktiviteter på samma sätt. Jämlikheten är en förutsättning för att alla som är, och vill bli, 
engagerade ska känna sig som en del av elevrörelsen.”

Under året har styrelsen säkerställt att elevkårer med olika förutsättningar har fått jämlika möjligheter 
att utvecklas. Som en del av det erbjuds reseersättning till nationella arrangemang för att alla Sveriges 
Elevkårers medlemmar ska kunna delta, något som sedan 2020 också innefattar regionala arrangemang. 
Den nya modellen för ekonomiskt stöd har också blivit mer jämlik än den utgående modellen. Detta då 
avvecklandet av lokalfinansiering kommer att innebära lika förutsättningar för ekonomiskt stöd oavsett 
var i landet elevkåren är baserad.

Medlemsfokus
”Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga andra. Att som medlem
få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är centralt i elevrörelsen. Det är medlemsviljan 
som uttryckts på årsmöte som styr verksamheten. Därför är det viktigt att få många medlemmar dit, 
men också att företrädarna är lyhörda i den kontinuerliga kontakten med medlemmarna. Det är genom 
den dialogen som den bästa verksamheten kan uppnås. En verksamhet som är bred och balanserad för 
att tillfredsställa alla medlemmars intressen.”

Sveriges Elevkårer finns till för sina medlemmar, och det är ett förtroende som styrelsen arbetar aktivt 
med att förvalta. Under året har styrelsen implementerat medlemsbeslut fattade på Kongress20, och 
varje styrelsebeslut föregås av en diskussion om vad det är som mest gynnar elevkårerna. 
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För att säkerställa vad medlemmarna får ta del av, samt deras upplevelse av medlemserbjudandet 
arbetar styrelsen aktivt med att möta elevkårerna i olika forum. Eftersom det i år inte har varit möjligt 
för styrelsen att åka runt i landet och träffa medlemmar fysiskt har styrelsen under verksamhetsåret 
2021 satsat på digitala medlemsmöten. Styrelsen har utöver att delta på organisationens nationella 
mötesplatser även haft löpande kontakt med elevkårerna för att se till deras upplevelser och intressen 
i organisationens påverkansarbete. Under året har detta arbete särskilt riktats in på distansundervis-
ningen och dess påverkan på medlemmarna.

Varje år genomförs en medlemsenkät för att organisationen ska veta hur elevkårerna uppfattar evene-
mangen, utbildningarna och organisationen i stort. Styrelsen har under året också arbetat med att ta 
fram och utveckla medlemssystem och verktyg för att underlätta elevkårernas arbete.

Långsiktighet
”Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges Elevkårer som elev-
kårerna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla det som våra företrädare byggt upp, 
men också lägga grunden för kommande generationers engagemang. Den höga genomströmningen 
av unga medlemmar, förtroendevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kom-
petenser lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på lång sikt.”

För att säkerställa att elevrörelsen fortsätter att växa sig starkare behöver organisationen tänka på 
framtiden. I år har styrelsen satt över 198 009 kr till sparfonden som vid årsskiftet uppgick till totalt 
3 211 440 kr, vilket på lång sikt skapar en marginal för sämre tider. Under verksamhetsåret 2021 och 
pandemin har långsiktigheten hamnat än mer i fokus för styrelsen. Styrelsens beslut har genomsyrats 
av ett långsiktigt fokus på resurser, och hur organisationen framåt anpassar sig efter de ekonomiska 
förutsättningarna som Covid-19 inneburit. Styrelsen arbetar parallellt med implementering av Strategi 
2025 som syftar till att sätta en långsiktig riktning för organisationen.

Sammanhållning
”Elevrörelsen enas i ett engagemang för att ge alla gymnasieelever en mer givande skoltid. Vad det 
betyder kan vara olika för alla som är engagerade, det viktiga är att elevrörelsen arbetar för att alla 
intressen ska bli tillgodosedda. I elevrörelsen samlas många olika typer av individer, med olika bak-
grunder, men som drivs av samma känsla av glädje att göra nytta för andra och sig själva. Här byggs 
broar som kanske annars inte hade byggts, men också viljan att återvända till elevrörelsen, oavsett 
när eller hur det är.”

Vi värnar starkt om den gemenskap som Sveriges Elevkårer bidrar till. Därför arbetar styrelsen och 
organisationen aktivt för att skapa mötesplatser med låga trösklar för deltagande, samt ömsesidigt 
utbyte elevkårer emellan. Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat aktivt med digitala lösningar 
för att säkerställa att sammanhållningen hålls stark i elevrörelsen, även när pandemin gjort det svårare 
att träffas fysiskt. 

Öppenhet
”Elevrörelsen är öppen gentemot sina medlemmar. Som medlem är det viktigt att kunna ta del av 
fattade beslut och den information som rör dem. Öppenhet betyder att ingen information är gömd, men 
inte att all information finns tillgänglig för alla. Elevrörelsens företrädare måste därför kunna redovisa 
för fattade beslut och vara tillgängliga för frågor från medlemmar. Öppenheten gäller även för Sveriges 
Elevkårers och elevkårernas verksamhet inom vilken alla medlemmar ska känna sig välkomna.”

Det finns flertalet saker som styrelsen arbetar med kopplat till principen om öppenhet. Dels publicerar 
vi protokollsammanfattningar för alla att ta del av, och medlemmar som vill får också tillgång till besluts- 
protokoll. Styrelsen är alltid nåbar för att svara på frågor om beslut och om verksamheten. Därtill 
publiceras det fyra gånger per år en kvartalsrapport som presenterar resultatet för ekonomin och 
beskriver verksamheten. Kvartalsrapporterna har nyligen fått ett nytt, enklare utseende som styrelsen 
fortsatt med under verksamhetsåret. Detta gör rapporterna lättare att överblicka och snabbare att 
läsa, vilket tar kvartalsrapporterna närmare medlemmarna och gynnar öppenheten. I kvartalsrapporter 
och på sociala medier inkluderar vi bilder från elevkårer för att alla i rörelsen ska veta vad som sker 
runt om i landet.
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Tillgänglighet 
”En god relation mellan medlemmar och förtroendevalda är central för att rekrytera aktiva, väcka 
engagemang och stärka elevrörelsen. Enkla kontaktvägar mellan såväl Sveriges Elevkårer och elevkår-
erna i Sverige, som mellan elevkårerna och deras medlemmar är vitalt för att varje medlem ska kunna 
ges det stöd som deras specifika förutsättningar kräver. Företrädandet av medlemmarnas intressen 
kräver lyhördhet och att det är tydligt hur åsikter framförs samt hur ens rättigheter och skyldigheter 
utövas.”

Styrelsen arbetar aktivt med att skapa kontaktvägar mellan styrelse och medlemmar för att åsikter 
ska kunna förmedlas på ett smidigt och tryggt sätt och för att öka styrelsens tillgänglighet gentemot 
medlemmarna. Under pandemin har styrelsen gjort sitt yttersta för att bibehålla detta även i digitala 
forum. Bland annat genom att ha digitala träffar med elevkårer i påverkansfrågor och genom att delta 
på de digitaliserade mötesplatserna, som Upptakt21. Styrelsen har också fortsatt haft som mål att 
alltid tacka ja när elevkårer bjudit in styrelsen till arrangemang eller besök. 

Styrelsen har också arbetat aktivt med att tillgängliggöra mötesplatserna och verksamheten. Bland 
annat har vi erbjudit reseersättning för att sänka trösklarna för deltagande i verksamheterna och 
arbetat för att göra organisationens hemsida enklare och mer tillgänglig. 
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Styrelsen för Sveriges Elevkårer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Allmänt om verksamheten
Sveriges Elevkårer är en branschorganisation för elevkårer på gymnasieskolor i Sverige. Organisationens
syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.
I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:
 
- Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
- Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom
ramen för sin verksamhet.
- Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte.
- Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
- Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga
myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.
 
Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårerna är breda organisationer som
jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som
skapar trivsel och gemenskap på skolan.
 
Sveriges Elevkårer arbetar för att underlätta elevernas organisering genom att stödja elevkårer och
elevråd med tillgång till anställda, material och utbildningar liksom möjlighet att få ekonomiskt stöd och
delta i projekt.
 
Grunden till vår organisation lades 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades.
Organisationen arbetade då till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och
försäljning av rabatterat skolmaterial.
 
I organisationen arbetar idag 54 tjänstemän heltid med att underlätta och stötta elevkårernas arbete. Vi
omsätter varje år över 24 miljoner kronor, dock undantaget under 2019 då omsättningen varit över 30
miljoner kronor. 
 
Vision
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår
som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att
skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under Sveriges Elevkårers Kongress20 beslutade medlemmarna att:
 
- Att ändra organisationens stadgar så att 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.
- Att nivåerna för parametrarna i Servicemodellen ska ses över och att parametern bred
verksamhet ska ses över särskilt.
- Att uppdatera medlemssystemet eBas så att medlemsstatistiken rörande årskursdiagrammet
automatiskt uppdateras till den nya årskursen för varje medlem vid varje läsårsstart.  
- Att undersöka hur utbrett problemet är att organisationen stundtals inte har kapacitet att ta in
nya medlemsorganisationer och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att snabbare ta in nya
medlemsorganisation och analysera hur det påverkar upprätthållandet av alla
medlemsförmånerna till samtliga medlemsorganisationer.
- Att tydliggöra delar av organisationens bokslut i ett separat dokument.
- Att servera vegetarisk kost på Sveriges Elevkårers alla arrangemang. 
- Att tydliggöra på hemsidan att det är möjligt att få medlemsservice på engelska för elevkårer
med behov.
 
Personal
Medelantalet anställda under 2020 var 48 personer. Detta medelantal är högre än föregående år,
vilket beror på en rotation då många i personalen gick vidare till nya uppdrag och många
nyanställdes och påbörjade sin resa inom organisationen. Sveriges Elevkårer har en
genomsnittsålder på 24 år. Genomsnittsåldern beror på att många arbetar på Sveriges Elevkårer
tidigt i sin karriär. 
 
Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft en unik genomslagskraft med anledning av covid-19. Nationell
media har vänt sig till Sveriges Elevkårer för att höra elevernas syn på pandemin och en
gymnasieskola som präglats av distansundervisning. Styrelsen har genomfört två större
enkätundersökningar om distansundervisningen som har gett stor medial uppmärksamhet och
cementerat organisationens roll som expert på elevrörelsen.
 
I relation till pandemin har frågor som studentfirande, psykisk ohälsa, brister i utbildningen,
arbetslöshet bland unga och ungas framtidsutsikter bland annat diskuterats. Styrelsen har också
varit synlig i andra debatter som rör större reformer i gymnasieskolan som betygsutredningen och
planering- och dimensioneringsutredningen. Styrelsen har deltagit i flera paneler både i media
och digitala som politiken och näringslivet organiserat.
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Resultat och ställning
Sveriges Elevkårer redovisar ett positivt resultat på 567 232 kronor för kalenderåret 2020, vilket
är en ökning jämfört med föregående redovisningsår då resultatet blev 352 339 kronor. Det ökade
resultatet beror på en ökad försäljning, men också på minskade utgifter till följd av pandemin, då
många av verksamhetens normala aktiviteter inte har kunnat genomföras fysiskt. Verksamheten
har istället genomförts digitalt, men det har lett till lägre utgifter. På grund av minskade utgifter
hade Sveriges Elevkårer bidragsmedel om 3 000 000 kronor från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällsfrågors (MUCF) som inte kunnat användas under året. I enlighet med ett beslut från
MUCF om att samtliga bidragstagare får spara medel från år 2020 till år 2021, har styrelsen för
Sveriges Elevkårer beslutat att spara 3 000 000 kronor från år 2020 till 2021 för att kunna bidra
mer till våra medlemsföreningar.
 
På grund av pandemin år 2020 fick Sveriges Elevkårer ett extrainsatt bidrag från MUCF på
2 900 659 kr i november 2020. Då MUCF godkänt att oanvända bidragsmedel förs över till år
2021 beslutade Sveriges Elevkårers styrelse att dessa medel skulle föras över till följande
räkenskapsår.
 
Intäkter

 
Sveriges Elevkårers intäkter är på en god nivå. Organisationen har inte haft externa projekt på
samma sätt som tidigare år och därför är de totala intäkterna något lägre. Detta är dock helt i linje
med projektplanerna. Sett till kärnverksamheten har vi istället totalt sett haft en ökning av våra
intäkter. MUCF:s bidrag ökade med 16 % och Skolverkets bidrag minskade marginellt.
Intäkterna från försäljning av egna utbildningar ökade markant framförallt under senare delen av
år 2020 och resulterade i att försäljningen av utbildningar ökade med 28 % jämfört med år 2019. 
 
Sveriges Elevkårer tillhandahåller stöd och service till systerorganisationen Sveriges Elevråds
arbete med sina medlemmar. För det stödet erhåller Sveriges Elevkårer ersättning. Denna intäkt
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arbete med sina medlemmar. För det stödet erhåller Sveriges Elevkårer ersättning. Denna intäkt

redovisas ovan som ”Sveriges Elevråd”.
 
Försäljning 
År 2020 blev ett speciellt år för vår försäljning. Första kvartalet gick bra för att sedan följas av
två kvartal med större utmaningar på grund av pandemin. Det fjärde och sista kvartalet gick över
all förväntan och kompenserade för de kvartal då vi stod med låga resultat. Vi har haft den högsta
försäljningen av enskilda utbildningar sedan år 2016 och såväl försäljningsprojekten som
evenemangen har gått enligt förväntan med tanke på att vårt stora evenemang Upptakt20 ställdes
in och med tanke på att vi inte kunde ha en fysisk mässa under Kongress20. Under senare halvan
av år 2020 har vi tagit fram fler och fler digitala verktyg för att på bästa möjliga sätt kunna
erbjuda våra utbildningar till så många som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt utifrån
föreliggande restriktioner. Även mässan under Kongress20 genomfördes för första gången
digitalt. Intäkterna från försäljning är viktiga eftersom de är fria att använda till satsningar för
organisationens långsiktiga överlevnad till skillnad från många bidrag som måste användas
innevarande verksamhetsår.
 

Kostnader
Rörelsens kostnader innan finansiella poster 2020 uppgick till 25 428 771 kronor. Det är en
minskning från föregående år (30 297 975 kr) vilket beror på att vi inte haft lika många externa
projekt under 2020 som under tidigare år. Minskningen beror även på att Sveriges Elevkårer inte
kunnat anordna alla evenemang som planerat på grund av Covid-19. Hela organisationen såväl
som medlemmarna har rest mindre och istället gått över till digitala mötesplatser. 
 
38% av kostnaderna 2020 gick till medlemsservice i form av personalkostnader, omkostnader
och utvecklingskostnader för avdelningen som jobbar direkt med våra medlemmar för att

DocuSign Envelope ID: B07D160D-1890-4647-9945-AD1E9D1FA2F2



31

Sveriges Elevkårer
Org.nr 802010-1062

6 (15)
 

   
 

och utvecklingskostnader för avdelningen som jobbar direkt med våra medlemmar för att

säkerställa de förmåner som medlemsorganisationerna har rätt till, exempelvis utbildningar,
support och material.
 
Övriga kostnader innefattar kostnader som personalkostnader i form av administration,
ekonomi, HR, reception och IT samt omkostnader i form av teknik, lokalhyra, försäkring,
medlemssystem och revision utgör också en del av kostnaderna. Under 2020 betalade vi ut
1 814 562,87 kronor i ekonomiskt stöd till våra medlemsorganisationer som de kan använda för
sina egna lokala verksamheter.
 
Resterande kostnader är arrangemangskostnader för de mötesplatser vi anordnar för våra
medlemsorganisationer samt kommunikationskostnader som representerar vad det kostar att
företräda elevkårernas politiska intressen gentemot resterande samhälle. Kostnaderna fördelades
enligt grafen nedan:
 

 
Främjande av verksamheten
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik
elevkår. Det sker genom att stärka elevkårernas möjligheter att tillvarata sina medlemmars
akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen. Sveriges Elevkårer arbetar
huvudsakligen med att stötta våra medlemsorganisationer i deras dagliga arbete. Detta sker lokalt
och ute på skolorna. Vi har fem olika typer av stöttning, även kallat medlemsförmåner som alla
medlemsorganisationer erbjuds:
 
- Support: i hela Sverige finns heltidsanställda verksamhetsutvecklare som har kontakt med
medlemsorganisationerna på daglig basis. Alla medlemsorganisationer ska bli erbjudna support
minst en gång varje kvartal. Supporten kan exempelvis handla om hjälp med projektplanering,
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minst en gång varje kvartal. Supporten kan exempelvis handla om hjälp med projektplanering,

ekonomihantering eller marknadsföring.
- Utbildning: under 2020 har Sveriges Elevkårer kunnat erbjuda sina medlemsorganisationer 13
olika typer av utbildningar. Totalt har det resulterat i över 11 416 studietimmar och 861 hållna
utbildningar under året. Utbildningarnas mål är att stärka medlemmarnas kompetenser inom
exempelvis styrelsearbete, årsmöteskunskap och ledarskap.
- Material: genom Sveriges Elevkårers hemsida får alla medlemmar tillgång till material som
Sveriges Elevkårer har skapat. Medlemmarna har tillgång till praktiska verktyg som mallar och
guider som går att använda för att underlätta exempelvis arbetet med ekonomi, kommunikation
och årsmötesformalia i elevkårerna.
- Ekonomiskt stöd: ges bland annat utifrån kårernas anslutningsgrad och under år 2020
betalades det ut ca 1,8 miljoner kronor till medlemsorganisationerna. 
- Tvistlösning: i de fall där en medlemsorganisation får problem med en extern part, exempelvis
en skolhuvudman eller ett företag, finns Sveriges Elevkårer med som stöd för att vara
medlemsorganisationen behjälplig. Detta för att säkerställa att elevernas rättigheter respekteras
samt för att undvika att externa aktörer utnyttjar en målgrupp med låg förkunskap och stor
utsatthet.
 
Under 2020 har Sveriges Elevkårer även arrangerat regionala inspirations- och utbildningsdagar
och ett stort nationellt arrangemang digitalt. 
 
Kommentarer om balans
Eget kapital och skulder
Vid utgången av 2020 uppvisar Sveriges Elevkårer ett kapital på 7 192 100 kronor jämfört med
det egna kapitalet på 6 624 868 kronor som presenterades i bokslutet 2019.
 
Sparfond 
Vid 2016 års kongress beslutades att avsätta i en fond för långsiktigt sparande. Vid årets slut
uppgick fondens värde till 3 211 440 kronor vilket är en ökning från 2019. Den likvida
överföringen för 2020 års resultat uppgick till 198 009 kronor. Investeringen följde Sveriges
Elevkårers stadgar där det anges att den strategiska allokeringen i sparfonden ska bestå av en
50/50 fördelning mellan aktier och räntor/realtillgångar. Detta för att investerade medel ska
förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt, samt ge avkastning på lång sikt. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin som bröt ut i början av 2020 har fortsatt påverkat elevkårerna under år 2021.
Den verksamhet som tidigare har kunnat bedrivas i skolor är fortfarande på paus, vilket påverkar
organisationens förmåga att starta upp nya elevkårer och värva nya medlemmar. Minskat antal
medlemmar påverkar på sikt våra intäkter då bidragen är beroende av antalet medlemmar.
Sveriges Elevkårer har en tät kontakt med flera aktörer för att säkra elevernas rätt till likvärdig
undervisning när gymnasieskolorna har stängt, däribland utbildningsdepartementet. Sveriges
Elevkårer arbetar mycket aktivt för att främja och skapa den demokratiska plattformen för unga i
Sverige som elevkårerna utgör. 
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Flerårsöversikt      
      
Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2016
      
Resultat (tkr)      
Verksamhetens intäkter 25 989 30 328 34 379 24 775 24 130
Verksamhetens kostnader -25 429 -30 298 -33 277 -23 151 -22 172
Verksamhetens resultat 560 30 1 102 1 623 1 958
Resultat från finansiella investeringar 7 322 -151 -388 -740
Årets resultat 567 352 952 1 235 1 218
      
      
      
 
  
 
 
Förändring av eget kapital
 Bundet Balanserat Summa
 kapital kapital kapital
Belopp vid årets ingång 3 013 431 3 611 437 6 624 868
Årets resultat  567 232 567 232
    
Omföringar till    
bundet eget kapital:    
Sparfond 198 009 -198 009 0
    
Belopp vid årets utgång 3 211 440 3 980 660 7 192 100
    
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01
-2019-12-31  

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetens intäkter      
Nettoomsättning 2 1 283 437  1 424 954  
Bidrag 3 24 636 143  28 902 365  
Övriga verksamhetsintäkter  69 530  595  
  25 989 111  30 327 914  
      
Verksamhetens kostnader      
Övriga externa kostnader  -10 132 368  -13 833 187  
Personalkostnader 4 -15 196 847  -16 384 401  
Avskrivningar och nedskrivningar  -99 177  -80 158  
Övriga rörelsekostnader  -379  -229  
  -25 428 771  -30 297 975  
      
Verksamhetsresultat  560 340  29 939  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag 5 0  64 037  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar  7 297  -7 297  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  274 181  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -405  -8 521  
  6 892  322 400  
Resultat efter finansiella poster  567 232  352 339  
      
Resultat före skatt  567 232  352 339  
      
Årets resultat  567 232  352 339  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 6 130 770  148 421  
  130 770  148 421  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7, 8 2 592 652  1 798 031  
  2 592 652  1 798 031  
Summa anläggningstillgångar  2 723 422  1 946 452  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  580 088  442 001  
Övriga fordringar  17  3 603  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 2 206 999  2 660 224  
  2 787 104  3 105 828  
      
Kassa och bank  10 571 538  3 817 554  
Summa omsättningstillgångar  13 358 642  6 923 382  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  16 082 064  8 869 834  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet kapital 10 3 211 440  3 013 431  
Balanserat kapital  3 413 427  3 259 098  
Årets resultat  567 232  352 339  
Summa eget kapital  7 192 099  6 624 868  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  918 067  445 141  
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 11 3 000 000  0  
Övriga skulder  647 573  634 745  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 4 324 325  1 165 080  
Summa kortfristiga skulder  8 889 965  2 244 966  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 082 064  8 869 834  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Verksamhetsintäkter
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 
 
Bidrag
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
få. Bidraget redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Inventarier, verktyg och installationer 3 år  
   
Finansiella instrument
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Inkomstskatter 
Föreningen inskränkta skatteskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Not 2 Nettoomsättning
 2020 2019  
    
    
Utbildningar och evenemang 990 270 926 948  
Verksamhetsintäkter 292 319 233 422  
Övriga rörelseintäkter 848 264 584  
 1 283 437 1 424 954  
    
Not 3 Erhållna bidrag
 2020 2019  
    
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen    
Statliga bidrag MUCF 8 856 849 10 168 378  
Statliga bidrag Skolverket 3 879 660 8 186 411  
Kommunala bidrag 2 856 666 2 822 010  
Landstingsbidrag 9 042 968 7 725 566  
Summa 24 636 143 28 902 365  
    
 
Not 4 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 35 34  
Män 13 14  
 48 48  
    
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader    
inklusive pensionskostnader    
Löner och andra ersättningar 11 410 808 11 859 193  
Sociala kostnader och pensionskostnader 3 374 931 4 097 115  
(varav pensionskostnader) (291 509 261 640)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 14 785 739 15 956 308  
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pensionskostnader 14 785 739 15 956 308  

    
 
Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
 2020 2019  
    
Vinst avyttring koncernföretag 0 64 037  
 0 64 037  
    
 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 440 534 335 834  
Inköp 81 526 114 240  
Försäljningar/utrangeringar 0 -9 540  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 522 060 440 534  
    
Ingående avskrivningar -292 113 -218 581  
Försäljningar/utrangeringar 0 6 626  
Årets avskrivningar -99 177 -80 158  
Utgående ackumulerade avskrivningar -391 290 -292 113  
    
Utgående redovisat värde 130 770 148 421  
    
 
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 805 328 1 531 148  
Inköp 787 324 2 038 916  
Försäljningar 0 -1 764 736  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 592 652 1 805 328  
    
Ingående nedskrivningar -7 297 0  
Återförda nedskrivningar 7 297 0  
Årets nedskrivningar 0 -7 297  
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -7 297  
    
Utgående redovisat värde 2 592 652 1 798 031  
    
 
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Bokfört
värde

Marknads-
värde  

Noterade aktier 2 592 652 2 773 528  
 2 592 652 2 773 528  
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda hyresavgifter 268 178 277 450  
Förutbetalda medlemsbidrag 1 720 000 1 720 000  
Förutbetalda försäkringspremier 0 0  
Upplupna intäkter 0 498 135  
Övriga förutbetalda kostnader 218 821 164 639  
 2 206 999 2 660 224  
    
 
Not 10 Bundet kapital
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Sparfond 3 211 440 3 013 431  
 3 211 440 3 013 431  
    
 
Not 11 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Bidrag MUCF 2020/2021 3 000 000 0  
 3 000 000 0  
    
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna semesterlöner 547 052 389 998  
Upplupna sociala avgifter 171 884 122 537  
Förutbetalda intäkter 3 275 992 359 166  
Övriga upplupa kostnader 329 396 293 378  
 4 324 324 1 165 079  
 
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin som bröt ut i början av 2020 har fortsatt påverkat elevkårerna under år 2021. Den
verksamhet som tidigare har kunnat bedrivas i skolor är fortfarande på paus, vilket påverkar
organisationens förmåga att starta upp nya elevkårer och värva nya medlemmar. Minskat antal
medlemmar påverkar på sikt våra intäkter då bidragen är beroende av antalet medlemmar. Sveriges
Elevkårer har en tät kontakt med flera aktörer för att säkra elevernas rätt till likvärdig undervisning när
gymnasieskolorna har stängt, däribland utbildningsdepartementet. Sveriges Elevkårer arbetar mycket
aktivt för att främja och skapa den demokratiska plattformen för unga i Sverige som elevkårerna utgör.
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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: 

ÖNSKAT LÄGE

Årsmöte

V.13 V.10 V.7 V.4 V.0

Kallelse Propositioner
skickas ut 

3 veckor

Motioner 
skickas in

Motionssvar
skickas ut
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Årsmöte

V.13 V.10 V.6 V.4 V.0

Kallelse Propositioner
skickas ut 

2 veckor

Motioner 
skickas in

Motionssvar
skickas ut

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  
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Motion 1 – Utökad funktionalitet 
av medlemssystemet
Motionär: Anna Whitlocks Elevkår
I nuläget anger medlemmar program och årskurs när de ansöker om medlemskap i en elevkår. Genom 
att låta elever ange vilken klass de går i när de ansöker om medlemskap i kåren kan statistik visas på 
klassnivå. Det gör det enklare att genomföra riktade värvningsinsatser mot specifika klasser.

Många elevkårer erbjuder sina medlemmar speciella förmåner. Exempelvis rabatter hos olika företag. 
I nuläget måste elevkårerna på egen hand fixa antingen ett fysiskt medlemskort eller en digital lösning. 
Detta är inte alltid helt lätt eller praktiskt. Istället bör medlemmar kunna logga in på en medlemssida 
där de kan visa upp ett digitalt medlemskort. Ett digitalt medlemskort skulle göra det enklare för kåren 
att kontrollera om elever är medlemmar samt erbjuda rabatter och andra medlemsförmåner.

Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta:

att  sveriges elevkårer ska göra det möjligt för elevkårerna att samla in information om vilken   
 klass elever tillhör via medlemssystemet.

att  sveriges elevkårer verkar för att utveckla ett digitalt medlemskort
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Motionssvar 1 – Utökad funk-
tionalitet av medlemssystemet
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill börja med att tacka Anna Whitlocks Elevkår för en välskriven motion.

Tillgänglighet är en av Sveriges Elevkårers medlemsägda principer och är något som styrelsen lagt 
mycket fokus på under det senaste verksamhetsåret. Vi har under året bland annat lagt ner tid och 
resurser på att utveckla vårt medlemssystem och vår hemsida för att göra dessa mer tillgängliga och 
lättanvända för våra medlemsorganisationer. 

Visa klass i medlemssystemet
I vårt medlemssystem skriver medlemmarna idag in vilket program och vilken årskurs de tillhör. Att 
lägga till möjligheten att visa klasser i systemet är i dagsläget svårt, då klasser betecknas olika från 
gymnasieskola till gymnasieskola. För att genomföra detta skulle Sveriges Elevkårer behöva samla in 
denna information och manuellt föra in den för att systemet ska fungera enhetligt, något som skulle 
kräva stora resurser i form av tid och ekonomiska investeringar. Medlemsystemet hanteras idag av en 
samarbetspartner till Sveriges Elevkårer och efter att ha stämt av med partnern kan styrelsen konstatera
att det även skulle vara tekniskt svårt att tillgodose motionärens önskan. 

Styrelsen har undersökt möjligheten för medlemmarna att själva skriva in information om vilken klass 
de tillhör. Samma problematik återkommer dock här, och för att informationen ska kunna omvandlas 
till tydlig statistik som motionären önskar, behöver informationen vara helt enhetlig. Detta innebär en 
osäkerhet och ställer höga krav på både elevkåren och den enskilde medlemmen som registrerar sig. 

Det är viktigt för oss att Sveriges Elevkårer säkerställer att alla elevkårer har jämlika förutsättningar 
att använda medlemssystemen. Vi ser att en sådan här ändring riskerar att göra medlemssystemen 
mindre tillgängliga och svårare att använda, vilket vi vill undvika. För att värna om de medlemsägda 
principerna tillgänglighet och jämlikhet i medlemssystemen föreslår därför styrelsen att årsmötet 
avslår motionens första att-sats. 

Digitalt medlemskort
Styrelsen ser positivt på motionärens önskemål om att utveckla ett digitalt medlemskort. För att nå 
vår vision och bidra till framgångsrika elevkårer arbetar vi på olika sätt för att möta elevkårernas behov 
och underlätta deras arbete. Därför genomför vi just nu ett utvecklingsarbete för att ta fram ett nytt 
digitalt verktyg. 

Att ha med ett digitalt medlemskort i verktyget skulle ge alla elevkårer jämlika förutsättningar att 
erbjuda sina medlemmar de förmåner som motionären nämner, något styrelsen ser mycket positivt på. 
Styrelsen föreslår därför att årsmötet bifaller motionens andra att-sats och ser fram emot att få arbeta 
vidare med att undersöka möjligheterna att utveckla ett digitalt medlemskort om det är årsmötets 
önskan. 

Förslag till beslut
Med anledning av detta föreslår styrelsen för Sveriges Elevkårer:

att  avslå motionens första att-sats

att  bifalla motionens andra att-sats
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Motion 2 – Inga snabba ryck! 
Meddela byte av VU i tid
Motionär: Anna Whitlocks Elevkår
Sedan verksamhetsårets start hade vi på Anna Whitlock en verksamhetsutvecklare. Vi hade kontakt och 
fick hjälp och vägledning. Efter sommaren började vi planera upp utbildningar för våra utskott. Styrelsen 
och VUn hade möten och var i full fart med att planera utbildningarna. En dag hade vi ett sådant möte 
och vi skulle ha ett till möte senare för att fortsätta planeringen. Dagen efter skickas ett meddelande 
till oss från vår VU som säger att hen slutar. Det kom plötsligt och vi visste inte hur vi skulle göra. Skulle 
utbildningen ställas in? Vem skulle vara vår nya VU? Hur får man kontakt med den nya? Vi frågade allt 
detta men det var tydligt att våran VU hade loggat ut från jobbkontot. Det var en stressfylld besvärlig 
situation för oss i styrelsen. Vi levde i ovisshet. 

Vid senare samtal med andra elevkårer framgick det att de hade varit med om något liknande. Vi misstror 
inte viljan från verksamhetsutvecklarna att göra ett bra jobba. Många skulle sannolikt meddela i god 
tid om de slutar med arbetet. Men för att säkerställa att något likande inte ska kunna hända igen så 
skulle förebyggande riktlinjer behöva implementeras. 

Förslag till beslut
Med anledning av detta föreslår vi på Anna Whitlock 

att  Sveriges elevkårers styrelse verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare måste   
 meddela elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för 2 veckor innan de avgår. 

att  Sveriges elevkårers styrelse verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare meddelar  
 elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för vem som kommer efterträda dem 2 veckor   
 innan de avgår.  
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Motionssvar 2 –  Inga snabba ryck! 
Meddela byte av VU i tid 
Styrelsen för Sveriges Elevkårer vill tacka Anna Whitlocks Elevkår för motionen och belysa att motionären 
lyfter en väldigt viktig fråga. 

Sveriges Elevkårer arbetar aktivt för att möta alla medlemmars behov för att alla ska ges förutsätt-
ningar att utvecklas. Det gäller stora som små elevkårer, nya som gamla. Som medlem hos Sveriges 
Elevkårer har varje elevkår rätt till fem medlemsförmåner: ekonomiskt stöd, support, utbildning, 
material och tvistlösning. Verksamhetutvecklarna är anställda hos Sveriges Elevkårer för att kunna 
tillgodose dessa förmåner till varje elevkår genom medlemsservice. 

Sveriges Elevkårer är en arbetsgivarorganisation med många anställda personer som på ett eller annat 
sätt arbetar med att stärka elevrörelsen och hjälpa oss att ta steg mot visionen om en framgångsrik 
elevkår på varje gymnasieskola i Sverige. 

Dagens process: 
När en verksamhetsutvecklare ska avsluta sin anställning hos Sveriges Elevkårer är ambitionen att 
alltid meddela berörda elevkårer så fort det finns möjlighet. Detsamma gäller när Sveriges Elevkårer 
har anställt en ny verksamhetsutvecklare. 

Alla anställda hos Sveriges Elevkårer har anställnings- och kollektivavtal. Vi som arbetsgivarorganisa-
tion har skyldigheter och rättigheter som vi måste förhålla oss till enligt lag. Detta ansvar innebär att 
en avslutning av en anställning kan ta olika lång tid vid olika tillfällen. Att ha som regel att alltid meddela 
berörda elevkårer senast två veckor innan en verksamhetsutvecklare avslutar sin anställning är därför 
inte möjligt.

När en verksamhetsutvecklare väl avslutar sin tjänst påbörjas ett omfattande rekryteringsarbete som 
bland annat innehåller urval av kandidater, intervjuarbete, referenstagning samt tecknande av anställ-
ningsavtal. Under en rekryteringsprocess finns det flera faktorer som vi som arbetsgivarorganisation
måste förhålla oss till, något som gör att det ibland kan ta tid innan en ny verksamhetutvecklare anställs. 

Hur kan rutinerna ses över? 
Motionären belyser en fråga som är otroligt viktig för såväl den enskilda elevkåren som för hela vår 
organisation. Styrelsen ser allvaret i det motionären beskriver och vill understryka att det är otroligt 
viktigt att medlemsförmånerna tillhandahålls, även vid personalomsättningar. Ingen elevkår ska behöva 
känna sig bortglömd. Vi vill därför att rutinerna för kontakten mellan verksamhetsutvecklarna och elev- 
kårerna under förändringsprocesser ses över så att varje elevkår får den service som den har rätt till.

Förslag till beslut
Med anledning av detta föreslår styrelsen för Sveriges Elevkårer:

att  avslå motionen

att  uppdra styrelsen för Sveriges Elevkårer att se över rutinerna för tillhandahållandet 
 av medlemsförmånerna vid personalomsättningar
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  Valbilaga
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Kära medlemmar, 
Nu är det snart dags för Årsmöte21 där vi kommer att debattera och fatta viktiga beslut om organisationens
framtid. Ett särskilt sådant är valet till ny valberedning för Sveriges Elevkårer för mandatperioden 
2022–2023. Fem nya personer ska väljas och det har varit vårt jobb att bistå er i ert beslut genom att 
presentera ett förslag vi hoppas att ni vill ställa er bakom.

Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning. Den innehåller en presentation 
av valberedningens arbete, vårt förslag på ny valberedning, samt övriga valbara kandidater och de 
kandidater som någon gång under valprocessen valt att dra tillbaka sin kandidatur. 

I våras utlyste vi möjligheten att kandidera till förtroendeuppdraget som valberedare, inklusive en be-
skrivning av vad vi letade efter till uppdragen. Den kravprofil och information om uppdraget som vi tog 
fram publicerades på organisationens hemsida och spreds även i sociala medier. Precis som förra året 
har vårt arbete präglats av pandemin och det har märkts inte minst i avsaknaden av fysiska mötesplatser. 
Vi presenterade uppdraget och möjligheten att kandidera under Upptakt där vi istället för att träffa er 
medlemmar fysiskt höll en presentation om uppdraget. Vi medverkade även på det digitala minglet 
därefter. Vi har löpande och fram till kandidaturstoppet den 26 september 2021 mottagit tips om kandi-
dater och aktivt kontaktat personer på eget initiativ. Vi har därefter genomfört intervjuer med alla som 
valt att kandidera. Vi har avslutningsvis, utifrån intervjuerna, utvärderat kandidaterna och presenterar 
nu vårt förslag i denna valbilaga.

På kommande sidor kan ni läsa vår motivering till förslaget och kandidaternas presentationer av sig 
själva. Vi uppmanar er att kontakta kandidaterna om ni har frågor – så att ni känner er trygga i valet av 
ny valberedning.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande 
(frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se).

Valberedningen,
Genom dess ordförande 
Frida Hallberg Olsson
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Motivering till valberedningens 
förslag på ny valberedning
Vårt förslag innehåller fem personer som tillsammans besitter nödvändiga kvaliteter och som kom-
pletterar varandra för att skapa en helhet. Valberedningen har lagt stor vikt vid att gruppen som 
föreslås ska fungera väl tillsammans. Uppdraget utgörs inte av en enskild person, utan gemensamt 
av gruppen. Utan en väl fungerande grupp kan perspektiv och idéer falla mellan stolarna. Vi anser att 
vi med detta förslag hittat den bästa möjliga konstellationen för att valberedningsarbetet ska kunna 
fungera på bästa sätt under den kommande mandatperioden. 

Som valberedare är det av yttersta vikt att tänka långsiktigt och strategiskt samt ha en förmåga att 
skapa kontakter och upprätthålla relationer. Det är också ett arbete som kräver öppenhet och sam-
arbetsvilja. Vidare behöver varje valberedare vara införstådd i organisationens principer och förstå de 
framtidsutmaningar som organisationen står inför, för att på bästa sätt kunna vara ett stöd för med-
lemmarna i deras arbete att föreslå framtidens förtroendevalda. Dessa egenskaper och kunskaper har 
de kandidater som vi föreslår visat prov på under intervjuprocessen.

Med anledning av att två personer i valberedningen valt att kandidera om till uppdrag har de personerna 
inte deltagit i beredningen av ny valberedning.

Maja Lindgren är vårt förslag till ordförande. Maja har imponerat på samtliga i valberedningen under 
nuvarande mandatperiod. Hon har som ledamot i valberedningen visat prov på god utvecklingsförmåga 
och snabbt tagit till sig ny kunskap och nya erfarenheter. Hon har också visat stor social kompetens, 
god ledarskapsförmåga och stor integritet till uppdraget. Detta visade hon inte minst när hon axlade 
huvudansvaret vid rekryteringen av lekmannarevisorerna inför Kongress20 och vi är därför övertygade 
om att hon nu är redo att ta det tunga helhetsansvar som det innebär att vara ordförande för valbered-
ningen.

Amanda Tångring visade under sin kandidatur prov på stor kunskap om Sveriges Elevkårer och 
elevrörelsen i stort. Amanda är en social och ambitiös person som gillar att ta sig an nya utmaningar 
och träffa nya människor. Vi vet att Amanda kommer att bidra med analytisk kompetens, stort enga-
gemang och utgöra en stabil röst i valberedningen. Vi tror även att hon kommer tillföra kunskap och 
perspektiv som är viktiga för nästkommande valberedning.

Eskil Brinkmann har med sitt intresse för elevrörelsen och sin analytiska och inte minst snabbtänkta 
sida, kvaliteter som behövs i valberedningen. Eskil har under den förevarande mandatperioden visat 
att han kan leverera de svåra och analyserande frågorna när det gäller. Som tidigare representant från 
en elevkår i norr kommer han fortsatt att bidra med nya och inte minst viktiga perspektiv. Med stor 
noggrannhet och kunskaper från två år i valberedningen kommer Eskil kunna utföra uppdraget mycket 
väl under kommande mandatperiod.

Ester Cortes är en driven person som håller elevrörelsen varmt om hjärtat. Ester är en social person 
som brinner för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Hon har en god förståelse för Sveriges 
Elevkårer som organisation och delar dess värderingar. Med sin starka integritet, det antirasistiska 
arbete hon bedrivit inom sin elevkår och sitt brinnande engagemang är vi övertygade om att Ester kommer
att göra ett strålande arbete som ledamot i valberedningen.

Selma Dahlgren imponerade under intervjun genom att med glädje, inspiration och stora förhoppningar
berätta om varför hon passar som ledamot i valberedningen. Selma har vidare visat oss i valberedningen 
prov på stor idérikedom, och hur man som elevkårsaktiv behövt tänka utanför boxen under pandemin. 
Kunskaper vi i valberedningen ser som viktiga inför kommande mandatperiod.

Med denna motivering lämnar vi med varm hand över förslaget till er medlemmar. 
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Ordförande: Maja Lindgren

Födelseår:   2001

Studentår:  2020

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Sekreterare

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: Ledamot i valberedningen

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: -

Maja säger:
Kära medlemmar,

För nästan exakt två år sen skrev jag mitt första personliga brev till valbilagan för Årsmöte19, då som 
ledamot. Nu inför Årsmöte21 sitter jag återigen här för att fråga om ert förtroende - men denna gång 
som ordförande till valberedningen. 

Sen jag avgick från min roll i styrelsen i Elevkåren Katedral samt tog studenten har mitt liv inte präglats 
av elevkårsrörelsen på samma sätt. Det har visserligen gett mig en lätt distans från kårlivet som en 
gång var min vardag, med dess event, möten och formalia. Men det har även gett mig nöjet att få följa 
och ta del av organisationen från ett nytt perspektiv samt förstå ytterligare vad elevkårer, elevrörelsen 
och Sveriges Elevkårer betyder för individen och unga i stort.

Mina två år som ledamot är något av det mest givande, lärorika och utmanande jag har gjort och det är 
därför jag hoppas att få fortsätta detta arbete i ytterligare två år. Under denna mandatperiod har jag lärt 
så otroligt mycket, mycket mer än jag kunnat hoppas på. Jag har lärt mig om organisationen - dess 
utmaningar, framsteg och struktur. Jag har även lärt mig om vad det innebär att sitta i valberedningen 
- våra utmaningar, framsteg och struktur. Att få fortsätta ta vara på allt engagemang och kunskap som 
ni medlemmar besitter genom beredningsprocessen till styrelsen är en av valberedningens uppgifter 
och något jag aktivt vill vara del av. Att fortsätta arbetet opartiskt, professionellt och rättvist är något 
jag vill se även genomsyra kommande mandatperiod.

Utifrån mina erfarenheter och kunskaper anser jag att jag är välförberedd att leda valberedningens arbete 
vidare, en åsikt jag hoppas ni delar. Jag ser fram emot att få träffa alla er medlemmar på Årsmötet och 
få samtala med er som kanske en dag leder denna organisation framåt. En framtid jag hoppas ta del av 
i egenskap som valberedningens ordförande.

Allt gott,
Maja Lindgren
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Ledamot: Amanda Tångring 

Födelseår:   2002

Studentår:  2021

Boendeort:   Malmö

Skola:   Katedralskolan Uppsala

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Vice Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: Statsvetenskap med inriktning politik, 
  organisation och ledning (pågående)

Andra relevanta erfarenheter: -

Amanda säger:
Kära medlemmar!

Efter nästan tre år av aktiv elevkårsverksamhet vid Elevkåren Katedral i Uppsala är jag nu redo att ta 
nästa steg och därför kandiderar jag nu till valberedningen för Sveriges Elevkårer. Under min gymnasie- 
tid satt jag först som ledamot i ett av elevkårens utskott under ett år och sedan som Vice Ordförande 
för hela kåren under verksamhetsåret 20/21. Under min tid i elevkårsvärlden fick jag tack vare Sveriges 
Elevkårer delta på många givande och otroligt lärorika utbildningar och events, allt från RULE till 
Inspiration20, och lärde mig saker jag kommer ha nytta av även utanför elevkårsvärlden. Tillsammans 
med min elevkår vann jag under mitt verksamhetsår Guldgemet för årets elevkår, en otrolig merit jag 
är enormt stolt över. Från mitt år som vice ordförande för Elevkåren Katedral lärde jag mig mycket om 
hur en organisation och styrelse fungerar, och vad som fungerar mindre bra.

Jag är en social och ambitiös person som gillar att ta mig an nya utmaningar och träffa nya människor. 
Mina år som aktiv inom Elevkåren Katedral var otroligt givande och roliga, vilket fick mig att vilja fort-
sätta att jobba för att förbättra elevkårsverksamheten för Sveriges gymnasieungdomar. Att sitta som 
ledamot i valberedningen är en möjlighet att få göra just det, samt att det skulle ge mig en möjlighet 
att utvecklas som person. Sveriges Elevkårer är en otrolig bra organisation och ett fantastiskt stöd för 
elevkårer runt om i hela Sverige och jag skulle vara hedrad att få vara med och göra den ännu bättre.

Ses på Årsmöte21!
Vänliga hälsningar,
Amanda  Tångring
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Ledamot: Eskil Brinkman

Födelseår:   2000

Studentår:  2019

Boendeort:   Umeå

Skola:   Minervagymnasium

Elevkår:   Theta

Uppdrag i elevkåren:   Viceordförande, Kassör

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: Ledamot i Valberedningen

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: Arkitektur

Andra relevanta erfarenheter: Level up 2018
  Raoul Wallenberg Academy 2019
  Sveriges Arkitekter Studenter Lokalförening UMA 

Eskil säger:
Efter drygt två år i rollen som valberedare för Sveriges Elevkårer har jag funnit en ny trygghet, gemenskap
och nya vänner. Det har varit ett roligt uppdrag, som gett mig variation och personlig utveckling. Jag vill 
bidra till valberedningens arbete inom Sveriges Elevkårer. 

Med min tidigare erfarenhet inom Sveriges Elevkårer och valberedningen kommer jag kunna ge en 
kontinuitet som jag ser som eftersträvansvärd, men jag böjer mig såklart även för nya perspektiv. 
Exempelvis hur valberedandet ska nå ut i ett elevkårssverige som skakats av pandemin och där banden 
som tidigare knutits kanske glömts bort över distansen. 

Sist men inte minst ser jag fram emot att träffas, mingla och knyta nya kontakter i samband med årsmötet.
Det är trots allt NI, elevkårsaktiva, som är Sveriges Elevkårer. 

Vi ses!
Eskil



59

Ledamot: Ester Cortes 

Födelseår:   2003

Studentår:  2022

Boendeort:   Järfälla

Skola:   Södra Latins Gymnasium

Elevkår:   Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Vice ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning: Humanistiska programmet

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Ordförande för POCAURA Södra Latin 
  PR-ansvarig i Södra Latins Språksällskap (anordnar 
  årligen en humanistfestival för skolans 200+ 
  humanistelever)
  Tidigare ordförande för miljöutskottet i Södra Latins
  Elevkår.

Ester säger:
Hej på er!

Redan innan jag ens började på mitt gymnasium smidde jag planer om att ta mig in i elevkårens verksam-
het, och gissa om jag inte smidde samma planer när jag fick reda på att det fanns ett större organ bakom 
min elevkår? Så nu kandiderar jag med mycket spänning, nyfikenhet och iver till valberedningen för 
Sveriges Elevkårer!

Varför rösta på mig? Efter lite över 2 år som elevkårsaktiv har jag verkligen fått smaka på kårlivet och jag 
är hooked! Vet verkligen inte vad jag ska göra när jag inte längre är vice ordförande för min elevkår… 
Faktiskt ha s.k. “fritid” och ägna mig åt någon hobby? Nej, tråkigt – ska såklart networka och leta efter 
passande individer som också smider planer om att ta sig in i Sveriges största elevorganisation! Och 
kanske virka och gamea lite mer än jag gör idag... Poängen är iallafall att det är svårt för mig att släppa 
elevkåren; jag vill fortsätta vara med och påverka även efter min gymnasietid.

Varför valberedningen? För att det är så spännande att få vara med och forma en ungdomsorganisation 
som Sveriges Elevkårer. För att jag vill se till att Sveriges Elevkårer är en organisation som är fortsatt 
präglad av entusiasm och engagemang. För att jag vill vara med och påverka och ytterligare utveckla 
Sveriges Elevkårers arbete, speciellt inom antirasism och inkludering av alla som varit mina hjärtefrå-
gor under min elevkårstid. Enskilda elevkårer kan göra mycket själva, men som elevkårsaktiv själv vet 
jag att Sveriges Elevkårer är en otrolig resurs som ska fortsätta utvecklas!

Nu är det nog om mig, hoppas vi ses på årsmötet! I sann elevkårsanda kan vi diskutera de olika posterna 
som finns i vår elevkår och sen lägga till varandra på Facebook. Vem vet, jag kanske kontaktar dig när 
det är dags för någon rekrytering?

Ha en fin helg, vi ses i Borås (wow, utav alla ställen)!
Ester
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Ledamot: Selma Dahlgren

Födelseår:   2002

Studentår:  2021

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Föreningsansvarig

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: -

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: Ekonomie Kandidat, Göteborgs Universitet, 
  Handelshögskolan Göteborg

Andra relevanta erfarenheter: Suttit i Utbildningsråd/Skolråd under större delen 
  av min studiegång.

Selma säger:
Hej alla medlemmar! 

Mitt andra och tredje år på gymnasiet blev kort sagt inte som jag tänkte mig, covid-19, distansundervisning
och en student utan flak eller skiva. Det fanns många nya omständigheter för gymnasieeleverna och 
elevkårerna, vi behövde snabbt ställa om och vänja oss vid en helt ny verklighet. När jag tillträdde som 
föreningsansvarig vid Elevkåren Katedral tänkte jag mig inte riktig att det skulle bli som det blev. Men 
covid-19 visade att man kan bedriva verksamhet på så många fler sätt än de klassiska! 

Lite mer om mig! Jag tog studenten i år, och studerar vid Handelshögskolan i Göteborg för att bli ekonom. 
Jag har varit engagerad i olika organisationer och är van vid att lägga ner tid på elevkårsverksamheten! 
Under mitt styrelseår vann jag och min styrelse Guldgemet 2020 vilket är ett av mina bästa minnen 
från min tid som föreningsansvarig. Jag är en social person som älskar att träffa nya människor och 
älskar nya utmaningar. 

Anledningen att jag sökte till valberedningen är att jag vill ta nästa steg i mitt engagemang för elevrörelsen,
och valberedningen känns som det perfekta valet för mig. Jag är analytisk och är högst driven att hitta 
nya personer som kan driva organisationen framåt! För att elevkårsorganisationen måste fyllas med 
individer som tänker om och tänker nytt för att ge medlemmarna bättre förutsättningar. 

Vi ses på Årsmöte21!
Med vänliga hälsningar, 
Selma Dahlgren
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Övriga valbara kandidater till ordförande: Richard Wahlström

Födelseår:   1999

Studentår:  2018

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Viktor Rydberg gymnasium Odenplan

Elevkår:   Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Vice ordförande (2016/2017), Ordförande (2017/2018)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer: Styrelseledamot Sveriges Elevkårers styrelse (2019-2020)

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskap inriktning beteende

Eventuell högskole- eller 
universitetsutbildning: Politices kandidatprogram (2021-2024, pågående)
   vid Uppsala Universitet

Andra relevanta erfarenheter: Projektledare och kommunikatör på Stiftelsen 
  Viktor Rydbergs skolors huvudkontor 2019-2021

  Valberedning Viktor Rydberg Odenplans elevkår 2018/2019

  Styrelseledamot Fler Unga 2017/2018

  Ledarprogrammet med Mgruppen och 
  Raoul Wallenberg Academy 2016/2017

  Ordförande Östermalms ungdomsråd 2016/2017

Richard säger:
Hej!

Valberedningens viktigaste uppgift är att inför personvalen på kongressen respektive årsmötet presentera
ett genomarbetat underlag som ger er medlemmarna goda förutsättningar att välja kloka personer till 
organisationens förtroendeuppdrag. Det är en viktig del av den demokratiska processen som jag hoppas 
få ert förtroende till att leda tillsammans med valberedningens kompetenta ledamöter. 

Det är framför allt två erfarenheter jag vill ta med mig in i uppdraget för den organisation som ligger 
mig så varmt om hjärtat. Den ena är min mandatperiod som ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer
(19/20) och de förmågor som jag därmed på nära håll har sett är nödvändiga för organisationens ledar- 
skap. Den andra är min erfarenhet av att professionellt ha arbetat med, bland annat, rekrytering när 
jag var anställd som kommunikatör och projektledare på en fristående skolhuvudman. Då fick jag möj-
lighet att anordna rekryteringskvällar och intervjua arbetssökande skolpersonal till både grundskola 
och gymnasium. 

Att söka ett förtroendeuppdrag kan vara både nytt och kanske lite utanför sin comfort zone. Då är det 
viktigt att valberedningen säkerställer ett inbjudande klimat under hela processen så att varje sökande 
kandidat ges bästa möjliga förutsättningar att visa sin fulla potential. Det är den valberedning jag vill leda. 

/Richard Wahlström 
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Ej längre valbara kandidater:

Ordförande:
Eskil Brinkmann
2000
Minervagymnasium

Ledamot:
Sandra Pernkrans 
1999
Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Jonatan Widmark
2003
Minervagymnasium

Cassandra Thorsson 
2003
Mimers hus gymnasium
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  Bilagor



64

Medlemslista Q3 2021
4ans Elevkår
Af Chapmans elevkår
Agnebergs Elevkår
Allékåren
Alströmers Elevkår
AMB Elevkår 
Angeredsgymnasiets elevkår
Anna Whitlocks gymnasiums elevkår
Ansgargymnasiets Elevkår
Apelryds Elevkår
Aranäs Elevkår
Backas elevkår
Bergagymnasiets Elevkår
Bernadottes Elevkår 
Berzans Elevkår
Birgittaskolans Elevkår
Blackebergs Elevkår
Blanki Elevkår
Bobergs Elevkår
Borgarskolans Elevkår
Bromans elevkår 
Bromma Gymnasiums Elevkår
Bruks Elevkår
Bryggeriets Gymnasiums Elevkår
Bräcke bygg & anläggning elevkår
Burgårdens Elevkår
C4:s Elevkår
Campus Manillas Elevkår
Carlforsskas Elevkår
Celsius Elevkår
CIS Elevkår 
Consensum Elevkår
DAGYs Elevkår
DBGY Elevkår
Den Fria Elevkåren vid Malmö Borgarskola
Designgymnasiet Elevkår
DGK Elevkår
Donnergymnasiets Elevkår
Dragonskolans Elevkår
Drottning Blanka Falkenberg
Drottning Blankas Elevkår
Drottning Blankas Elevkår
Drottning Blankas Elevkår   
Drottning Blankas Elevkår Falun
Drottning Blankas Elevkår Uppsala
ED’s Elevkår
Ehrensvärdskas elevkår
Einar Hansengymnasiets elevkår
Ekbacke  Elevkår
Ekebys Elevkår

Eksjö Gymnasiums Elevkår
Elevkåren ABB industrigymnasium
Elevkåren af ProCivitas
Elevkåren Akademi Sinclair
Elevkåren De ProCivitas
Elevkåren di ProCivitas
Elevkåren Duveholmsgymnasiet och KTC
Elevkåren Katedral
Elevkåren Katedralskolan
Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet
Elevkåren på De la Gardiegymnasiet
Elevkåren Teknis
Elevkåren Theta
Elevkåren THG
Elevkåren vid Bladins
Elevkåren vid Bäckängsgymnasiet
Elevkåren vid Campeon Frigymnasium
Elevkåren vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping
Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan
Elevkåren vid Lars Kaggskolan
Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet
Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg
Elevkåren vid ProCivitas Uppsala
Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium
Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm
Elevkåren vid Växjö Katedralskola
Elevkåren vid Ängelholms gymnasieskola
Elevkåren vid Österänggymnasiet
Elevkåren vid Östra Real
Elevplenum vid Procivitas i Växjö
Ellenkåren
Elofkåren
Enskilda Gymnasiets Elevkår
Enskildakåren Nyköping
Ester Mosessons Elevkår
Europakåren
Facettens Elevkår
Falu Fri Elevkår
Figys Elevkår
Filbornaskolans Elevkår
Folkungaskolans Fria Elevkår
Framtida elevkår
Franska Skolans Elevkår
Fredrika Bremers Elevkår
Fria läroverkens elevkår
Fridagymnasiets Elevkår
Furulundsskolans Elevkår
Fyriskåren
Globala gymnasiets elevkår
Grillska Västerås Elevkår
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Grillskas Elevkår
Grillskas Elevkår
Guldstadsgymnasiets elevkår
Gunillakåren
Gutegymnasiets Elevkår
Göteborgs Högre Samskolas Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
haganässkolans elevkår
Hedbergskas elevkår
Hedda Anderssons elevkår 
Helsingborgs lärlingsgymnasiums elevkår
Hersby Gymnasiums Elevkår 
HGY Elevkår
HTS elevkår
Hulebäcks Elevkår
Hultsfreds gymnsaiums Elevkår
Hvitfeldtska Elevkår
IHGR Students’ Union
Ingrid Segerstedts Elevkår
Init Elevkår
ISH Student Union
Jacobsskolans Elevkår
Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår
Jensen Gymnasium Västerås Elevkår
Jensen Gymnasiums Elevkår Göteborg
Johannes Hedbergs elevkår
Jällas Elevkår
Karlbergs Elevkår
Karlfeldts elevkår
Karlstads Globala Elevkår
Karolinska Läroverkets Elevkår
Katedralskolans Elevkår
Katedralskolans Fristående Elevkår
Kavelbros elevkår
Klara Elevkår Göteborg
Klara Elevkår Vallgatan
Klara Gymnasium Linköpings Elevkår
Klara Södra Elevkår
Klara Västra elevkår
Klara Östra Elevkår
Klippans Elevkår
Kreativa Kåren
Kristofferskolans Elevkår
Kronhuskåren
KTG elevkår
Kullagymnasiets Elevkår
Kulturama gymnasiums elevkår
Kungsholmen Västra Gymnasiums Elevkår
Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Kungsmad elevkår
Kungstensgymnasiets Elevkår
Kungsängsgymnasiets Elevkår
Kunskapscentrum Marakryds Elevkår
Kunskapsgymnasiet elevkår
Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala

Kunskapsgymnasiets Elevkår Västerås
Kunskapskällans Elevkår
Kåres Kår
Kärrtorps elevkår
Lagmans Elevkår
Lars-Erik Larsson-gymnasiets elevkår
LBS Elevkår Göteborg
LBS Kreativa Gymnasiet Stockholms Elevkår
LBS Kristianstads Elevkår
LBS Linköpings Elevkår
LBS Lund Elevkår
LBS Malmö elevkår
LBS Örebro Elevkår
LBS-HBG:s Elevkår
Lerums Elevkår
LFSL MDL
Liljaskolans Elevkår
Lindens Elevkår
Lindeskolans Elevkår
Lindholmens tekniska Elevkår
LM Engströms Elevkår
Lundsbergs Skolas Elevkår
Lärlings elevkår
Lärlingskåren
Magnus Åbergsgymnasiets Elevkår
Maja Beskows Elevkår 
Malmö Idrottsgymnasiums Elevkår
Malmö Latins Elevkår
Marina Läroverkets Elevkår
Marks Elevkår
Mediagymnasiets Elevkår
Midgårds Elevkår
Mimers Hus Elevkår
MTU:s Elevkår
Musikkonservatoriets Elevkår
Nacka Gymnasiums Elevkår
Naturbruksgymnasiet Kalmars Elevkår 
Nicolaiskolans Elevkår
Nils Ericsons Elevkår
Nils Fredriksson utbildnings elevråd
Njudungs Elevkår
Nolaskolans Elevkår
Norra Reals Elevkår
Novas Elevkår
NTI Drakarnas Elevkår
NTI Gymnasiet Uppsalas Elevkår 
NTI Johanneberg Elevkår
NTI Umeå Elevkår
NTI Vetenskapskåren
NTIH
NVU Elevkår
Nyströmskas Elevkår
Nösnäs Elevkår
Olinsgymnasiets Elevkår
Olympias Elevkår
Oscarskåren



66

PAF Elevkår
Park elevkår
Pauliskolans Elevkår
Per Brahegymnasiets Elevkår
Platengymnasiets Elevkår
Polhems elevkår
Polhemskåren
Polhemsskolans Elevkår
ProCivitas elevkår Karlberg
Psykologigymnasiets Elevkår
PW Elevkår
Realgymnasiet Uppsala elevkår
Rodens elevkår
Rosendals Elevkår
Rudbecks Elevkår
Rymds Elevkår
Rytmus Elevkår Göteborg
Rytmus Elevkår Stockholm
Rönnowskas elevkår
S:t Eriks Elevkår
S:t Petri Elevkår
Schillerskas Elevkår
SG Broby Elevkår
SHRs elevkår
Sigrid Rudebecks Elevkår
Sjödals Elevkår
Sjölins Elevkår Göteborg
Sjölins Elevkår Nacka
Sjölins Elevkår Södermalm
Sjölins Elevkår Vasastan
Skanska Elevkår
Skrapans Elevkår
Solna Gymnasiums Elevkår
Sportgymnasiets Elevkår
SSHL Elevråd
Staffangymnasiets Elevkår
Stagneliusskolans elevkår
STEGs Elevkår
Stjerneskolans elevkår
Stockholms Idrottsgymnasiums Elevkår
Sturekåren
Sundlergymnasiets Elevkår
Sunds Elevkår
SÄG:s Elevkår
Söderports Elevkår
Södra K:s Elevkår
Södra Latins Elevkår
TBS Helsingborg Elevkår
TBS Karlstad Elevkår
TBS Sundsvalls Elevkår
TBS Umeå Elevkår
TBS Örebro Elevkår
Teknikums elevkår
Teknis Elevkår
The Core
The IB Student Union

The original Drottningkåren
The Student Union of IEGS
Thoren Business School Elevkår Stockholm
Thoren Business School Uppsala Elevkår
Thoren Bussines School Elevkår
thorildsplans elevkår
Tibbles Elevkår
Tingvallas Elevkår
TIS Elevkår
TIS Elevkår Göteborg
TIS Helsingborgs Elevkår
Tranemo Gymnasieskolas Elevkår
Tullinge Gymnasiums elevkår 
Tullängsgymnasiet Elevkår
Tycho Brahes Elevkår
Tyska Skolans Elevkår
Täby Enskilda Elevkår
Törnströmskas Elevkår 
UBGS elevkår
Uppsala Estetiska Elevkår
Vasas Elevkår
Vattenkåren
Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår
Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Viktor Rydberg Sundbybergs Elevkår
Vipans elevkår
Virginskas Elevkår
Viskastrands Elevkår
Volvogymnasiets Elevkår
Värmdö Gymnasiums Elevkår
Väsby Nya Elevkår
Västerhöjds Elevkår
Växjö Fria Elevkår
Wargentins Elevkår 
Wendelakåren
Westerlundskas Elevkår
Widerströmskas Elevkår
Wisbygymnasiets Elevkår
YG Umeå Elevkår
Ådalsskolans Elevkår
Åkes Elevkår
Ållebergsgymnasiets Elevkår
Åva Elevkår
Älvstrandsgymnasiets Elevkår
Öknaskolans Elevkår
Örkelljunga Utbildningscentrum Elevkår
Österports Enade Elevkår
Östra Gymnasiets Elevkår
Östrabo Elevkår
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Förutsättningsprogrammet
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Ordlista Årsmöte21
Acklamation - Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.
Ajournera - Mötet skjuts upp till en senare tidpunkt. Ajourneringen görs för att exempelvis ta lunchrast.
Ansvarsfrihet - Styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet av årsmötet om medlemmarna anser att styrelsen 
har skött sitt uppdrag utan allvarliga förseelser. Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet innebär att med-
lemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Debatten om ansvars-
frihet föregås av att den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna presenterar sina revisions-
berättelser.
Arbetsordning - Bestämmer vilka regler som gäller under mötet och hur det ska genomföras. 
Beslutas om i början av årsmötet.
Andragångstalare - Talare som talar för andra gången under en debatt.
Att-sats - Kärnan, själva kravet, i ett yrkande (förslag). En motion eller proposition, skrivs i formen av 
en att-sats, som är en mening som inleds med ordet ”att”. Att-satsen är det styrelsen baserar sina 
åtgärder efter årsmöte/kongress på.
Avslag - Nekande av ett yrkande, en motion eller en proposition.
Balansräkning – Visar en sammanfattning av Sveriges Elevkårers samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital.
Bifall - Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition.
Begära ordet - Någon som vill prata under mötet begär ordet. Annat uttryck för att begära ordet är att 
sätta upp sig på talarlistan.
Bokslut - Ekonomisk sammanställning med balansräkning och resultaträkning.
Bordläggning - Ärendet skjuts upp. Årsmötet kan besluta om att skjuta upp ett ärende 
till kongressen 2022.
Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen föreslås av styrelsen och 
fastställs av årsmötet. 
Enhälligt beslut - Då alla röstar på samma förslag.
Föredragare - Förtroendevald eller ombud som föredrar (presenterar) en proposition eller motion.
Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till årsmötet. Styrs av arbetsordningen.
Förtroendevalda - I Sveriges Elevkårer finns det tre grupper av förtroendevalda: 
Styrelsen, revisorerna och valberedningen. De är valda vid årsmöte eller kongress.
Förstagångstalare - Person som talar för första gången i en debatt. 
Har förtur framför andragångstalare.
Huvudförslag - Alla yrkanden ställs mot varandra i en ordning som gör att det motförslag med störst 
stöd ställs emot huvudförslaget. Regleras i arbetsordningen.
Justerare - Kontroll av att årsmötesprotokollet är riktigt görs av dem som är valda till justerare. 
Justerarna kontrollerar att det som skrivs ner i protokollet är det som beslutats av årsmötet. 
Årsmötet väljer fyra personer till justerare, som även är rösträknare.
Jämkning - Hopslagning av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av ordföranden men måste 
godkännas av dem som gjort yrkandena. Så om två elevkårer yrkar, var för sig, på samma sak kan de 
slå ihop sina yrkanden till ett och samma.
Kandidat - Valbar person som söker till ett uppdrag. Till exempel kandidater till valberedningen.
Kongress och årsmöte - Sveriges Elevkårers högsta beslutande organ. Varje jämnt år anordnas 
kongress där styrelse och revisorer för nästkommande mandatperiod väljs. Varje ojämnt år anordnas 
årsmöte där valberedning inför nästkommande mandatperiod väljs. Gemensamt för både årsmöte och 
kongress är bland annat behandling av verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet, motioner och propositioner.



71

Kontrapropositionsvotering - Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. 
Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar. Detta förslag ställs mot 
huvudförslaget.
Lekmannarevisor - Person som valts av medlemmarna för att kunna granska föreningens verksamhet 
mellan årsmöte och kongress.
Lägga något till handlingarna - Innebär att det i protokollet anförs att ärendet har rapporterats utan 
att vidare beslut tas i frågan. Exempel på detta är styrelsens rapportering av verksamhetsberättelsen, 
eller revisorernas revisionsberättelser.
Mandatperiod - Innebär längden på den tid en förtroendevald har sitt uppdrag. Förtroendevalda i 
Sveriges Elevkårer har en mandatperiod på två år. Styrelsen och revisorerna sitter mellan kongress 
och kongress, medan valberedningen sitter mellan årsmöte och årsmöte. 
Motion - Förslag till årsmötet från medlemmarna.
Mötespresidium - De som leder årsmötet. Sveriges Elevkårers årsmöten brukar ha två 
mötesordföranden och två mötessekreterare.
Ny fråga - Fråga som inte väckts i vare sig motion eller proposition. Nya frågor får endast tas upp på 
årsmötet om årsmötet beslutar så med 5/6-delars majoritet, detta regleras i stadgan.
Ombud - Deltagare på årsmötet som representerar en elevkår.
Omröstning - Omröstning kan vara öppen såsom genom acklamation, votering eller protokollomröstning. 
Den kan också vara sluten, som vid personval. Detta regleras i arbetsordningen.
Ordningsfråga - Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis kan frågan vara ett yrkande 
om streck i debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga
går före talarna i talarlistan. Ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet och regleras i 
arbetsordningen.
Plenum - Rummet för mötet. Förhandlingar sker i plenum, vilket innebär att alla röstberättigade 
samlas i årsmötessalen för att fatta beslut.
Plädering – Att tala för en kandidat inför ett val till förtroendeuppdrag.
Proposition - Styrelsens förslag till årsmötet.
Replik - Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Det är mötespresidiet 
som beviljar eller avslår begäran om replik. Beviljad replik bryter talarlistan och regleras i arbetsordningen.
Reservation - Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera att man tar 
avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad. Reservation skrivs ner i protokollet 
och regleras i arbetsordningen.
Resultaträkning - Visar årets ekonomiska intäkter och kostnader.
Revision - Granskning av styrelsens förvaltning av föreningen. Granskningen av den ekonomiska 
förvaltningen görs av en auktoriserad revisor. Övrig granskning, såsom hur styrelsen följer stadgan 
och andra styrdokument görs av lekmannarevisorerna.
Räkenskapsår - Är mellan 1 januari och 31 december och omfattar Sveriges Elevkårers bokföring och 
avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.
Röstlängd - Förteckning över de röstberättigade på årsmöte. Endast de elevkårerna som finns med i 
röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att vara med och fatta beslut på årsmötet. Röstlängden 
justeras löpande under årsmötet. 
Rösträkning - Räkning av rösterna när så behövs. Räkningen görs av dem som har valts som justerare 
tillika rösträknare.
Sakupplysning - Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid årsmötet; en sakupplysning 
går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen.
Stadgar - Organisationens regelverk.
Streck i debatten - Om man tycker att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras. Streck 
i debatten är en ordningsfråga och föreslås i ett yrkande. Beviljas streck i debatten kommer ingen ny 
kunna sätta upp sig på talarlistan, men de som redan står på talarlistan kommer få göra sitt inlägg.  
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Styrelsen – Organisationens högst beslutande organ mellan Årsmöte/Kongress, och ansvarar för att 
styra, leda och utveckla organisationen. Väljs på Kongress och sitter i två år. 
Talartid - Tidsbegränsning för talare under en debatt eller plädering.
Talarlista - Lista som förs av mötespresidiet över de som begärt ordet under ett möte.
Tilläggsyrkande - Ett tillägg till tidigare yrkande i en motion eller proposition. Tilläggsyrkandet måste 
gå i motionens eller propositionens anda, annars kan den ses som en ny fråga.
Valberedning – Väljs av medlemmarna på årsmötet och lägger fram förslag på vilka som ska sitta i 
nästa styrelse, revision och valberedning till Årsmöte/Kongress.
Verksamhetsberättelse - Presentation från styrelsen över viktigare händelser som skett i 
verksamheten under det gångna året.
Verksamhetsår - Tiden mellan årsmöte och kongress.
Votering - Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det innebär 
att ombud sträcker upp sina röstkort i luften. Regleras i arbetsordningen.
Yrkande - Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte.
Yrkandestopp - Inga mer yrkanden (förslag) får inkomma. Sätts inför att en fråga ska diskuteras.
Årsredovisning/årsbokslut - Den löpande bokföringen avslutas för aktuellt räkenskapsår. Den 
sammanställda informationen redovisas i en balans- och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår.
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STADGA 
Sveriges Elevkårer 

 

SENAST REVIDERAD PÅ KONGRESS20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadga 
Sveriges Elevkårer 
§ 1 SYFTE 
mom 1 Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete 
att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges 
Elevkårer särskilt att: 

• Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och 
använda sig av i sitt arbete 

• Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst 
möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet 

• Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och 
ömsesidigt utbyte 

• Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever 

• Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skol- 
väsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska 
beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort. 

 
§ 2 ORGANISATION 
mom 1 Sveriges Elevkårers juridiska namn är Sveriges Elevkårer. 

mom 2 Sveriges Elevkårers officiella namn på engelska är Swedish Federation 
of Student Unions. 

mom 3 Sveriges Elevkårer har sitt säte i Stockholm. 

mom 4 Sveriges Elevkårer verkar inom hela landet. 

mom 5 Sveriges Elevkårers högst beslutande organ är kongressen och årsmötet 
och därefter styrelsen för Sveriges Elevkårer. 

mom 6 Sveriges Elevkårer är partipolitiskt och religiöst obunden. 

mom 7 Medlemsorganisationerna i Sveriges Elevkårer är autonoma. 

§ 3 MEDLEMSKAP 
mom 1 Elevkårer och elevråd på gymnasieskolor kan bli medlemmar i Sveriges 
Elevkårer. Elevkårer och elevråd är demokratiska organisationer som genom att 
tillvarata sina medlemmars intressen skapar en mer givande skoltid. 

mom 2 Styrelsen beviljar medlemskap baserat på en komplett ansökan. Styrelsen 
beslutar vad som ingår i en komplett ansökan. Se bilaga 1. 

mom 3 För nya medlemmar, det vill säga organisationer som inte är medlemmar 
under innevarande kalenderår, beviljas medlemskap för det kalenderår under vilket 
medlemsansökan skickats in samt nästkommande kalenderår. 

mom 4 För organisationer som för närvarande är medlemmar beviljas medlemskap 
för kalenderåret efter att medlemsansökan skickats in. 

mom 5 Ekonomiskt stöd utbetalas inte till nya medlemmar under det kalenderår då 
de skickar in sin första medlemsansökan utan först året därpå. Det innebär att med- 
lemskap behöver förnyas varje år för att det ekonomiska stödet ska utbetalas varje år. 

mom 6 Medlemskap upphör med omedelbar verkan om elevkårs- eller elevrådsstyr- 
elsen skriftligen meddelar styrelsen för Sveriges Elevkårer att utträde ur organisatio- 
nen önskas. Förnyas inte medlemskapet upphör det nästkommande kalenderår. 

 
4 § ENSKILD ANSLUTNING 
mom 1 Elever som tillhör en medlemsorganisation kan bli enskilt anslutna i 
Sveriges Elevkårer. 

mom 2 Enskild anslutning upphör om 

• den enskilt anslutne meddelar styrelsen för Sveriges Elevkårer att utträde 
ur organisationen önskas 

• den enskilt anslutne inte längre tillhör en medlemsorganisation 
vid årsskiftet. 

mom 3 Enskild anslutning gäller kalenderårsvis. 

5 § KONGRESS OCH ÅRSMÖTE 
mom 1 Alla jämna årtal har Sveriges Elevkårer kongress och varje ojämnt 
årtal årsmöte. 

mom 2 För att kongressen eller årsmötet ska vara beslutsmässig ska hälften av org- 
anisationens medlemsorganisationer närvara eller ha avsagt sig sitt mandat. 

 
mom 3 Kongressen eller årsmötet ska hållas i november varje år. 
 
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 5 Elevkårer och elevråd som är medlemmar i Sveriges Elevkårer den 30 juni 
har rätt till ett mandat på samma års kongress eller årsmöte. 

mom 6 Om ett ärende ska tas upp på kongress eller årsmöte måste det ha lyfts i en 
proposition eller en motion. En proposition eller en motion som inkommit för sent 
kan behandlas av kongressen eller årsmötet om denna/detta med minst fem sjättedel- 
ars majoritet beslutar att ta upp den. 

mom 7 Styrelsen för Sveriges Elevkårer har rätt att lägga propositioner till 
kongressen eller årsmötet. 

mom 8 Propositionerna ska skickas till alla medlemsorganisationer senast 15 veckor 
innan kongressens öppnande och senast 10 veckor innan årsmötets öppnande. 

mom 9 Medlemsorganisationer har rätt att lägga motioner till kongressen 
och årsmötet. 

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

mom 11 Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som väljs på kongressen eller 
årsmötet ska vara inkomna till Sveriges Elevkårers valberedning senast 14 veckor 
innan kongressens öppnande och senast 8 veckor innan årsmötets öppnande. 

mom 12 Alla handlingar inför kongressen eller årsmötet ska göras tillgängliga för 
alla medlemsorganisationer senast sex veckor före kongressens öppnande och senast 
fyra veckor före årsmötets öppnande. Det vill säga: 

• propositioner 

• motioner och styrelsen för Sveriges Elevkårers yttranden om dem 

• verksamhetsberättelse för Sveriges Elevkårer med bokslut och 
revisionsberättelse. 

mom 13 Ombuden för medlemsorganisationerna, styrelsen för Sveriges Elevkårer, 
revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen 
och årsmötet. 

mom 14 Åtminstone dessa punkter ska behandlas på kongressen: 

• Kongressens öppnande 

• Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
för kongressen 

• Fråga om kongressen har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan 

• Fastställande av röstlängden 

• Fastställande av dagordningen 

• Behandling av propositioner och motioner 

• Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

• Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret 

• Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret och det 
gångna bokföringsåret 

• Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för Sveriges Elevkårer för 
det senaste verksamhetsåret 

• Val av ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

• Val av vice ordförande för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

• Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för Sveriges Elevkårer för en 
mandatperiod om två år 

• Val av revisorer för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod om två år 

• Kongressens avslutande. 

mom 15 Åtminstone dessa punkter ska behandlas på årsmötet: 

• Årsmötets öppnande 

• Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet 

• Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan 

• Fastställande av röstlängden 
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• Fastställande av dagordningen 

• Behandling av propositioner och motioner 

• Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

• Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret 

• Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret och det 
gångna bokföringsåret 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för det 
senaste verksamhetsåret 

• Eventuella fyllnadsval till Sveriges Elevkårers styrelse 

• Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för en mandatperiod 
om två år 

• Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges Elevkårer för en mandat- 
period om två år. 

mom 16 Det ska skrivas ett protokoll vid kongressen och årsmötet. Protokollet ska 
vara justerat senast en månad efter kongressen eller årsmötets avslutande och då 
göras tillgängligt för alla medlemsorganisationer. 

mom 17 Alla dokument som kongressen eller årsmötet har antagit ska vara 
renskrivna senast en månad efter kongressens eller årsmötets avslutande och då 
göras tillgängliga för alla medlemsorganisationer. 

mom 18 Styrelsen för Sveriges Elevkårer fastställer deltagaravgiften för ombuden 
vid kongressen eller årsmötet. 

mom 19 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen för Sveriges Elevkårer, revisorerna 
eller en majoritet av medlemsorganisationerna begär det. 

mom 20 För det extra årsmötet gäller motsvarande föreskrifter som för det ordinarie 
årsmötet, med undantagen att 

• det extra årsmötet ska kallas till av styrelsen för Sveriges Elevkårer senast 
nio veckor innan det extra årsmötets öppnande. Eventuella propositioner ska 
skickas ut i samband med kallelsen 

• motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan det extra 
årsmötets öppnande 

• alla handlingar ska skickas till medlemsorganisationerna senast tre veckor 
innan det extra årsmötets öppnande 

• det extra årsmötet kan hållas när som helst under året. 
 
6 § STYRELSEN FÖR SVERIGES ELEVKÅRER 
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer väljs av kongressen. 

mom 2 Styrelsen är ansvarig inför kongressen och årsmötet. 

mom 3 Styrelsens funktion är att styra och leda organisationen, genom att förvalta 
och utveckla den samma. 

mom 4 Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet, ekonomi och demokrati. 

mom 5 Styrelsen ansvarar för att 

• organisationens stadgar följs 

• fatta beslut om budget samt presentera den för medlemsorganisationerna i 
samband med kvartalsrapporteringen 

• beslut på kongress och årsmöte verkställs och antagna styrdokument 
efterlevs 

• fatta beslut om delegationsordning för organisationen samt arbetsordning 
för styrelsens arbete 

• lägga fram propositioner till kongressen och årsmötet 

• lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till kongressen 
och årsmötet 

• svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för medlemmarna 

• svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för valberedning 
och revisorer 

• bedriva det internationella arbetet, och då framförallt det nordiska 
samarbetet för allas rätt till utbildning 

• upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till en sparfond enligt 11§ i 
denna stadga förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt samt att sådan 
förvaltning sker på inrådan av extern expertis. 

mom 6 Till styrelsen väljer kongressen elva ledamöter. Av ledamöterna väljs ordföran- 
de, vice ordförande och andra vice ordförande i separata val. 

mom 7 Om ordföranden avgår träder vice ordförande i dennes ställe. 

mom 8 Om vice ordförande avgår eller tillträder som ordförande, väljer styrelsen 
inom sig en ny vice ordförande. 

mom 9 Om andra vice ordförande avgår eller tillträder som ordinarie vice ordförande, 
väljer styrelsen inom sig en ny andre vice ordförande. 

mom 10 Vid sådant tillfälle att både organisationens ordförande och vice ordförande 
avgår tillträder andra vice ordförande som ställföreträdande ordförande till det att 
styrelsen kan tillförordna en ny ordförande inom sig. 

mom 11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller revisorerna kallar till möte 
eller då en majoritet av styrelsens ledamöter begär det. 

mom 12 Styrelsen är beslutsmässig om en kallelse har skickats till alla ledamöter i 
styrelsen, valberedningen samt revisorer minst en vecka före mötets öppnande och 
hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid mötets aviserade öppnande. 

mom 13 Styrelseledamöter äger full närvaro-, förslags-, yttrande-, och rösträtt. 

mom 14 Protokoll från styrelsens möte ska finnas justerade och tillgängliga för 
medlemmarna, vid begäran, senast fyra veckor efter mötet avslutats. 

mom 15 Ett sammanfattande protokoll från styrelsens möte ska finnas anslaget för 
medlemmarna senast fyra veckor efter mötet avslutas. 

mom 16 Ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande uppbär arvode för 
genomförandet av sitt uppdrag. 

mom 17 Ordförandes arvode är vid tillträdet sju (7) prisbasbelopp per år. Denna 
summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt åtta och ett halvt (8,5) 
prisbasbelopp. 

mom 18 Vice ordförandes arvode är vid tillträdet fem och ett halvt (5,5) prisbasbe- 
lopp per år. Denna summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt sju 
(7) prisbasbelopp. 

mom 19 Andra vice ordförandes arvode är vid tillträdet ett (1) prisbasbelopp per år. 
Denna summa höjs med ett halvt prisbasbelopp per år till maximalt ett och ett halvt 
(1,5) prisbasbelopp. 

mom 20 Nyvald styrelse tillträder den 1:a januari det på efter kongressen påfölj- 
ande kalenderåret. Vid styrelseval under extra årsmöte ska det extra årsmötet särskilt 
förordna om tillträdestid. 

 
7 § SVERIGES ELEVKÅRERS VALBEREDNING 
mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet. 

mom 2 Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande för 
valberedningen väljs i ett separat val. 

mom 3 Valberedningens ordförande är sammankallande för valberedningen. 

mom 4 Om valberedningens ordförande avgår väljer valberedningen inom sig 
en ny ordförande. 

mom 5 En presentation av kandidaterna i valberedningens förslag samt eventuella 
motkandidater ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast fyra (4) veckor före 
kongressen respektive årsmötet. 

mom 6 I presentationen ska kandidaterna till styrelsen presenteras avseende 

• födelseår 

• år personen tog eller beräknas ta studenten 

• skola 

• boendeort 

• elevkår eller elevråd 

• tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i elevkåren eller elevrådet 

• tidigare förtroendeuppdrag i organisationen 

• nuvarande förtroendeuppdrag 

• gymnasieutbildning 

• eventuell högskole- eller universitetsutbildning 

• eventuella relevanta övriga erfarenheter. 

mom 7 Vad gäller kandidaturer till revisorer och valberedning står det valbered- 
ningen fritt att forma innehållet i dessa presentationer. 

mom 8 Parallellt med presentationen av valbara kandidater ska även samtliga personer 
som dragit tillbaka sin kandidatur listas med namn, födelseår och gymnasieskola. 

mom 9 Valberedningen har rätt att ta del av all verksamhet som 
organisationen anordnar. 

mom 10 Valberedningen skall kallas till styrelsens sammanträden där de äger 
närvaro- och yttranderätt. 

mom 11 Valberedningens funktion är att förbereda valen inför kongress och årsmöte. 
Valberedningens uppgifter är att 

• till medlemmarna utlysa möjligheten att kandidera till förtroendepost 

• sprida information och kunskap till medlemmarna om organisationens för- 
troendeuppdrag och ansvaret som förtroendevald för organisationen 

• uppmana tidigare och nuvarande företrädare för elevkårer och elevråd samt 
andra personer med relevanta erfarenheter och färdigheter att kandidera till 
förtroendeuppdrag 

• uppmana medlemmarna att tipsa om personer som borde kandidera till 
förtroendeuppdrag 

• ta emot kandidaturer 

• intervjua kandidater 

• lägga ett förslag på styrelse och revisorer till kongressen 

• lägga ett förslag på valberedning till årsmötet 

• göra en presentation av valberedningens förslag och övriga kandidater 

• aktivt meddela kandidaterna om huruvida de inkluderas i valberedningens 
förslag innan förslaget tillgängliggörs 

• på kongressen respektive årsmötet presentera förslaget. 

mom 12 Valberedningens ordförande uppbär ett arvode på ett halvt (1/2) 
prisbasbelopp per år. 

mom 13 Nyvald valberedning tillträder den 1:a januari det på efter årsmötet 
påföljande kalenderåret. 

 
8 § REVISION 
mom 1 Lekmannarevisorer väljs av kongressen. 

mom 2 Lekmannarevisorerna ska vara två till antalet. 

mom 3 Varje lekmannarevisor ska ha en personlig suppleant. 

mom 4 Lekmannarevisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som 
Sveriges Elevkårer anordnar. 

mom 5 Lekmannarevisorernas uppgift är att 

• ha insyn i Sveriges Elevkårer räkenskaper, verksamhet och bokslut. Styrel- 
sen för Sveriges Elevkårer ska vara lekmannarevisorerna så behjälpliga att 
det blir möjligt 

• kontrollera och godkänna rapporter till styrelsen 

• avlämna en revisionsberättelse senast fyra veckor före kongressen och 
årsmötets öppnande. Samt i sin revisionsberättelse: 
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• beskriva hur revisionen gått till 

• i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med 
kongressens, årsmötets beslut eller organisationens stadgar, påvisa det för 
kongressen eller årsmötet 

• i de eventuella fall då organisationen grovt missköts i annat avseende, påvisa 
det för kongressen eller årsmötet 

• uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. 

mom 6 I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas skriftligt till styr- 
elsen, som i sin tur ska inhämta skriftlig bekräftelse från den personliga suppleanten 
att denna tillträder i ordinarie lekmannarevisors ställe. Om suppleanten avböjer 
tillträde ska styrelsen vända sig till den andra suppleanten. Besked om avgång och 
tillträde ska anslås för medlemmarna. 

mom 7 Ordinarie lekmannarevisorer uppbär ett arvode på ett halvt (1/2) 
prisbasbelopp per år. 

mom 8 Kongressen ska välja en auktoriserad revisor. 

mom 9 Den auktoriserade revisorn har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Sveriges 
Elevkårers arrangemang och möten i samma ordning som lekmannarevisorerna. 

mom 10 Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska organisationens års- 
redovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

mom 11 Den auktoriserade revisorn ska avlämna revisionsberättelse i samma ord- 
ning som lekmannarevisorerna. 

mom 12 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 
1:a januari det på efter kongressen påföljande kalenderåret. 

 
9 § OMRÖSTNING 
mom 1 Om inget annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning. 

mom 2 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda 
röster. Nedlagda röster räknas bort. 

mom 3 Vid lika röstetal vinner den mening organets ordförande eller dennes er- 
sättare förespråkar. Det gäller dock inte vid personval eller under kongressen och 
årsmötet. Då ska man istället lotta. 

mom 4 En protokollsomröstning innebär att varje ledamots röst redovisas i pro- 
tokollet. En protokollsomröstning ska genomföras i sakfråga på kongressen och 
årsmötet då minst en sjättedel av ombuden begär det. 

mom 5 Namnupprop innebär att varje ledamot öppet redovisar sin röst och att varje 
röst redovisas i protokollet. Namnupprop genomförs i styrelsen för Sveriges Elevkårer 
då minst en sjättedel av ledamöterna begär det. 

mom 6 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det. 

mom 7 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal personer som ska väljas. 

mom 8 Vid personval gäller att: 
• varje person som ska väljas måste få egen majoritet 

• om inte tillräckligt många personer får egen majoritet i första valomgången 
ska man tillsätta resten av platserna genom en andra valomgång. I den andra 
valomgången deltar en kandidat mer än antalet platser som ska tillsättas och 
urvalet baseras på flest antal röster i första valomgången 

• om flera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröst- 
ning mellan dem 

• vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta. 

mom 9 Beslut om uteslutning eller avstängning fattas med 2/3 majoritet både i styr- 
elsen för Sveriges Elevkårer och på kongressen eller årsmötet. 

 
10 § VALBARHET 
mom 1 Alla är valbara till samtliga uppdrag inom Sveriges Elevkårer. 

mom 2 Revisorer får inte ha styrelse- eller valberedningsuppdrag inom 
Sveriges Elevkårer. 

mom 3 Valberedningens ledamöter får inte ha styrelse- eller revisorsuppdrag inom 
Sveriges Elevkårer. 

mom 4 En revisor, valberedare eller styrelseledamot kan inte anställas av Sveriges 
Elevkårer, företag ägda av Sveriges Elevkårer eller verksamheter med nära anknyt- 
ning till Sveriges Elevkårer. 

mom 5 Ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer, revisorer, valberedning samt 
personer anställda av Sveriges Elevkårer kan inte väljas som ombud till kongressen 
eller årsmötet. 

 
11 § SPARFOND 
mom 1 Vid varje årsboksluts upprättande ska Sveriges Elevkårer avsätta 20% av 
föregående räkenskapsårs försäljningsintäkter från utbildningar och evenemang i en 
separat sparfond förutsatt att beloppet ryms inom årets resultat. Ryms inte beloppet 
inom årets resultat ska istället 50% av resultatet avsättas. Om resultatet är negativt 
ska inget belopp avsättas till sparfonden vid aktuellt årsbokslut. 

mom 2 Styrelsen ska, på inrådan av extern expertis, säkerställa att kapitalet i spar- 
fonden förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt och ska särskilt beakta sparan- 
deformer som innebär låg risk. 

mom 3 Avkastningen på kapital från sparfonden får nyttjas till den löpande verk- 
samheten. Om styrelsen vill ta sådan avkastning i anspråk ska detta ske i samband 
med upprättandet av årsbokslutet. 

mom 4 Kapital som förvaltas i sparfonden får inte nyttjas till den löpande verksam- 
heten annat än när så beslutas i enlighet med denna paragraf. 

mom 5 Ianspråktagande av kapital från sparfonden måste i förhand beslutas av 
ordinarie kongress eller årsmöte med minst två tredjedelars majoritet. 

mom 6 Sparfondens storlek och utvecklingen ska redovisas separat på varje ordinarie 
kongress och årsmöte. 

12 § UTESLUTNING 
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan utesluta en medlemsorganisation om 
den motverkar organisationens syfte så som det kommer till uttryck i stadgan. 

mom 2 Beslut om uteslutning gäller fram till nästa kongress eller årsmöte som 
beslutar om uteslutningen ska fortsätta gälla. 

mom 3 En medlemsorganisation som under pågående verksamhetsår uteslutits har 
närvaro- och yttranderätt på följande kongress eller årsmöte. 

mom 4 Styrelsen för Sveriges Elevkårer får inte besluta att utesluta en medlemsorg- 
anisation utan att först berätta för elevrådets eller elevkårens ordförande varför man 
funderar på att göra det. Denne ska också ha fått möjlighet att yttra sig om anklag- 
elserna inför styrelsen för Sveriges Elevkårer och revisorerna innan beslutet fattas. 

 
13 § AVSTÄNGNING 
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan avstänga en person från all verksamhet 
om personen motverkar organisationens syfte så som det kommer till uttryck 
i stadgan. 

mom 2 Revisorer kan inte avstängas. 

14 § REDOVISNINGSÅR 
mom 1 Organisationens bokföringsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

mom 2 Sveriges Elevkårer verksamhetsår löper jämna år mellan kongress och 
årsmöte och ojämna år mellan årsmöte och kongress. 

mom 3 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret. 

15 § TOLKNING AV STADGAN 
mom 1 Under pågående verksamhetsår är det styrelsen för Sveriges Elevkårers tolk- 
ning av denna stadga som gäller. 

mom 2 Under pågående kongress eller årsmöte är det styrelsen för Sveriges Elev- 
kårers tolkning av denna stadga som gäller så länge kongressen eller årsmötet inte 
beslutar att tolka annorlunda. 

 
16 § ÄNDRING AV STADGAN 
mom 1 För att ändra i den här stadgan krävs ett beslut med minst två tredjedelars 
majoritet på en ordinarie kongress eller ett ordinarie årsmöte, eller beslut med enkel 
majoritet på en kongress och ett årsmöte som efterföljer varandra. 

mom 2 Stadgeändringen träder i kraft när protokollet från kongressen eller årsmötet 
är justerat om inte kongressen eller årsmötet beslutar annorlunda. 

17 § UPPLÖSNING 
mom 1 För att Sveriges Elevkårer ska kunna upplösas måste det föreslås i en 
proposition eller en motion. 

mom 2 Beslut om upplösning ska tas av en kongress samt ett årsmöte som efterföljer 
varandra, med minst tre fjärdedelars majoritet vid båda tillfällena. 

mom 3 Kongressen eller årsmötet som beslutar om upplösningen beslutar också vad 
som händer med organisationens tillgångar. 

 
Styrelsen 

Bilaga 1 till Stadgan 
Uppdaterad: 2013-12-07 

Sida 1 av 1 
 

Bilaga 1. 
 

Fastställd på styrelsemötet 2013-12-07 

En komplett ansökan till medlemskap i Sveriges Elevkårer registreras på eBas 
och skall innehålla: 

 
• Grundläggande information: namn på organisationen och namn på skolan där 

organisationen är verksam, samt adress, telefon och e-postadress till en 
kontaktperson för organisationen 

• Stadgar 
• Årsmötesrapport 
• Årsmötesprotokoll (*) 
• Verksamhetsrapport (**) 
• Fem individuella medlemmar (***) 

 

(*)Årsmötesprotokollet ska innehålla namn på föreningen + ev. 
organisationsnummer, fullständigt datum för årsmötet(ÅÅÅÅ-MM-DD), att det 
framgår att det är ett årsmötesprotokoll samt underskrifter av sekreterare och 
justerare. Uppfylls inte kraven godkänns inte protokollet. Årsmötesprotokollet 
skickas till ebas@sverigeselevkarer.se alt. laddas upp på eBas. 

 
(**)Verksamhetsrapporten ska innehålla de aktiviteter föreningen redan gjort, inte 
vad ni kommer göra framöver. Om än bara genomfört ett årsmöte 

 
(***)För att era fem individuella medlemmar ska vara godkända måste ni registrera 
följande i eBas: 

• Förnamn 
• Efternamn 
• Födelseår 
• Telefonnummer 
• Inträdesdatum 
• Kön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveriges Elevkårer 08-644 45 00 
Malmgårdsvägen 63 www.sverigeselevkarer.se 
116 38 Stockholm info@sverigeselevkarer.se 



76

Inledning
Syftet med detta dokument är att beskriva vilka principer som vägleder 

elevrörelsen i det dagliga arbete som utförs. Principerna gäller för alla som är en 

del av elevrörelsen, alltså såväl Sveriges Elevkårer som elevkårerna i Sverige. De 

berättar om både organisatoriska grunder och moraliska ramar. Principerna skrivs 

inte i en hierarkisk ordning. Det är istället upp till var och en som använder dem att 

lyfta fram de som för stunden är viktigast att bli påmind om. Ingen princip är min-

dre viktig, men vissa principer kan komma att få större betydelse i olika samman-

hang. Principerna fungerar såväl som en ledstjärna att eftersträva men begränsar 

också hur elevrörelsens verksamhet får utföras. 

Demokrati
Elevrörelsen bygger på demokratiska grunder. Det är en förutsättning för att 

organiseringen ska kunna ske självständigt och ägas av medlemmarna. Öppna 

och tillgängliga årsmöten är därför ryggraden i såväl Sveriges Elevkårer som 

elevkårerna i Sverige. Det är på årsmötet medlemmarna fattar beslut om sin 

organisations framtid och vilka som ska leda den. Medlemskapet är ett aktivt och 

frivilligt val, för de som tror på vad organisationen gör. 

Jämlikhet
I elevrörelsen ses olikheter som en styrka. En förutsättning för det synsättet är att 

alla medlemmar, såväl elevkårer som individer, behandlas lika och med respekt. 

Elevkåren behandlar individer med olika bakgrunder, olika egenskaper eller med 

olika preferenser på samma sätt. Sveriges Elevkårer behandlar elevkårer från olika 

delar av landet, som verkar på olika skolor eller som arrangerar olika typer av 

aktiviteter på samma sätt. Jämlikheten är en förutsättning för att alla som är, och 

vill bli, engagerade ska känna sig som en del av elevrörelsen.

Medlemsfokus
Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga 

andra. Att som medlem få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är 

centralt i elevrörelsen. Det är medlemsviljan som uttryckts på årsmöte som styr 

verksamheten. Därför är det viktigt att få många medlemmar dit, men också att 

företrädarna är lyhörda i den kontinuerliga kontakten med medlemmarna. Det är 

genom den dialogen som den bästa verksamheten kan uppnås. En verksamhet 

som är bred och balanserad för att tillfredsställa alla medlemmars intressen.

Principprogram för 
elevrörelsen
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Långsiktighet
Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges 

Elevkårer som elevkårerna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla 

det som våra företrädare byggt upp, men också lägga grunden för kommande gen-

erationers engagemang. Den höga genomströmningen av unga medlemmar, förtro-

endevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kompetenser 

lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på 

lång sikt.

Sammanhållning
Elevrörelsen enas i ett engagemang för att ge alla gymnasieelever en mer givande 

skoltid. Vad det betyder kan vara olika för alla som är engagerade, det viktiga är att 

elevrörelsen arbetar för att alla intressen ska bli tillgodosedda. I elevrörelsen sam-

las många olika typer av individer, med olika bakgrunder, men som drivs av samma 

känsla av glädje att göra nytta för andra och sig själva. Här byggs broar som kanske 

annars inte hade byggts, men också viljan att återvända till elevrörelsen, oavsett när 

eller hur det är.

Öppenhet
Elevrörelsen är öppen gentemot sina medlemmar. Som medlem är det viktigt att 

kunna ta del av fattade beslut och den information som rör dem. Öppenhet bety-

der att ingen information är gömd, men inte att all information finns tillgänglig för 

alla. Elevrörelsens företrädare måste därför kunna redovisa för fattade beslut och 

vara tillgängliga för frågor från medlemmar. Öppenheten gäller även för Sveriges 

Elevkårers och elevkårernas verksamhet inom vilken alla medlemmar ska känna sig 

välkomna.

Tillgänglighet
En god relation mellan medlemmar och förtroendevalda är central för att rekrytera 

aktiva, väcka engagemang och stärka elevrörelsen. Enkla kontaktvägar mellan 

såväl Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige, som mellan elevkårerna och 

deras medlemmar är vitalt för att varje medlem ska kunna ges det stöd som deras 

specifika förutsättningar kräver. Företrädandet av medlemmarnas intressen kräver 

lyhördhet och att det är tydligt hur åsikter framförs samt hur ens rättigheter och 

skyldigheter utövas.




