Välkommen till
Härmed kallas samtliga av Sveriges Elevkårers
medlemsorganisationer till kongress, 25–27 november
2022 i Norrköping på Campus Norrköping.
Nu har det snart blivit dags för den sittande styrelsen att kliva av och lämna över till en ny.
Ytterligare ett verksamhetsår och en snart tvåårig mandatperiod närmar sig sitt slut. Sedan
styrelsen tillträdde efter Kongress20 har mycket hänt för både vår organisation och elevkårerna
i Sverige, och vi ser fram emot att diskutera organisationens utveckling med er medlemmar.
Under 2021 har styrelsen haft fokus på distansundervisningen och dess konsekvenser för
landets elevkårer och gymnasieelever. Bland annat har elevkårer deltagit i en digital Sverigeturné och vi har genomfört undersökningar om distansundervisningens effekter på kunskapsinhämtning och psykisk hälsa. Under delar av året har styrelsen och organisationen arbetat
digitalt, men ändå har organisationen kunnat påbörja en återhämtning.
Den här återhämtningen från pandemins och distansundervisningens effekter blev tydlig
under vårens ringkontroller, där det stod klart att vi ordentligt börjar komma tillbaka. Efter ett
starkt arbete under 2021 samlar vi idag 319 elevkårer och hela 125 382 enskilda medlemmar!
Kongress22 är Sveriges Elevkårers högst beslutande organ och i centrum står mötet mellan
organisationens styrelse och medlemmar. På kongressen är det medlemmarna som tar ansvar
för organisationen och kan utkräva ansvar från styrelsen för det förvaltande arbete som de utfört
mellan årsmötet och kongressen. Till kongressen har styrelsen också valt att lägga fram en
rad olika propositioner som medlemmarna ska få ta ställning till.
Under kongressen kommer vi alltså både att blicka bakåt och stämma av året som gått, men
också blicka framåt och välja en ny styrelse och revision.
Sist men inte minst är kongressen en nationell mötesplats för alla medlemmar, ett tillfälle att
träffas och utbyta erfarenheter, fatta demokratiska beslut om den gemensamma organisationen
och skapa minnen för livet. Vi ser fram emot att göra det tillsammans med er i Norrköping.
Hoppas vi ses i november!
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