Stadgar
Sveriges Elevkårer
Styrelsen för Sveriges Elevkårer fick på Årsmöte21 mandat
att göra språkliga och grafiska ändringar i stadgarna som inte
ändrar innehållets betydelse. Detta mandat gällde till dess att
kallelsen till Kongress22 skickas ut. Styrelsen har därför gjort
en ordentlig genomarbetning av stadgarna och beslutat om
språkliga ändringar som vi nu vill redovisa när det är dags
att kalla medlemmarna till Kongress22!
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§ 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 skolväsendet 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 samt 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 3 Organisationer som inte är medlemmar och som ansöker om medlemskap
beviljas medlemskap för det kalenderår under vilket medlemsansökan skickats in samt
nästkommande kalenderår.
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mom 4 För organisationer som för närvarande är medlemmar beviljas medlemskap för kalenderåret
efter att medlemsansökan skickats in.

mom 4 Organisationer som redan är medlemmar och som ansöker om medlemskap 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 Ekonomiskt stöd betalas inte ut till nya medlemmar under året de skickar in
sin första medlemsansökan utan först året därpå. Det innebär att medlemskap behöver förnyas varje
år för att det ekonomiska stödet ska utbetalas varje år.
mom 6 Medlemskap upphör med omedelbar verkan om elevkårs- eller elevrådsstyrelsen skriftligen
meddelar styrelsen för Sveriges Elevkårer att utträde ur organisationen önskas. Förnyas inte medlemskapet upphör det nästkommande kalenderår.

4§ § 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§ § 5 Kongress och årsmöte
mom 1 Alla jämna årtal har Sveriges Elevkårer har kongress alla jämna år och varje ojämnt årtal
årsmöte alla udda år.

mom 2 För att kongressen eller årsmötet ska vara beslutsmässig ska hälften av organisationens
Sveriges Elevkårers 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 ska utlysas 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 kongressen eller årsmötet samma år.
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 sjättedelars majoritet beslutar att ta upp den mötet beslutar
så med minst fem sjättedelars (5/6) majoritet.
Mom 7 Styrelsen för Sveriges Elevkårer har rätt att lägga propositioner till kongressen eller årsmötet.
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Mom 8 Propositionerna ska skickas till alla medlemsorganisationer senast 15 veckor innan
kongressens öppnande eller senast 10 tio veckor innan årsmötets öppnande.
Mom 9 Medlemsorganisationer har rätt att lägga motioner till kongressen eller årsmötet.
Mom 10		 Motioner ska vara inkomna till Sveriges Elevkårer senast tio veckor innan kongressens
öppnande eller senast sju 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 eller
senast 8 åtta veckor innan årsmötets öppnande.
Mom 12 Alla handlingar inför kongressen eller årsmötet ska göras tillgängliga för alla medlemsorganisationer senast sex veckor före kongressens öppnande eller 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 av kongressen:
• Kongressens öppnande
• Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för kongressen
• Fråga om kongressen har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgarna
• 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 av årsmötet:
• Årsmötets öppnande
• Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet
• Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgarna
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• 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 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 mandatperiod 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§ § 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.
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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 från kongressen och årsmötet 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 valberedningen och revisorerna
• bedriva det internationella arbetet, och då framför allt det nordiska samarbetet för
			 allas rätt till utbildning
• upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till en sparfond sparfonden enligt 11§ i
			 denna stadga stadgarnas § 11 förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt samt att 		
			 sådan förvaltning sker på inrådan av extern expertis.

Mom 6 Till styrelsen väljer kongressen väljs elva ledamöter. Av ledamöterna väljs ordförande,
vice ordförande och andra vice ordförande i separata val.
Mom 7 Om ordföranden avgår träder vice ordförande in 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 andrae 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 när 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 14 Protokoll från styrelsens möte ska vara justerade senast fyra veckor efter mötets avslutande
och därefter finnas tillgängliga för medlemmarna på begäran.
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Mom 15		 Ett sammanfattande protokoll från styrelsens möte ska finnas anslaget för medlemmarna
senast fyra veckor efter mötet avslutas mötets avslutande.
Mom 16		 Ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande uppbär arvode för genomförandet av
sitt sina 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) prisbasbelopp 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 kalenderåret efter kongressen det på efter

kongressen påföljande kalenderåret. Vid styrelseval under extra årsmöte ska det extra årsmötet
särskilt förordna om tillträdestid.

7§ § 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 väntas ta studenten
• skola
• boendeort
• elevkår eller elevråd
• tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i elevkåren eller elevrådet
• tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i organisationen
• nuvarande förtroendeuppdrag
• gymnasieutbildning
• eventuell högskole- eller universitetsutbildning
• eventuella övriga relevanta övriga erfarenheter.
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Mom 7 Vad gäller kandidaturer till revisorer och valberedning står det valberedningen 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 närvarooch yttranderätt.
Mom 11		 Valberedningens funktion är att förbereda valen inför kongress och årsmöte.
Valberedningens uppgifter är att
• till medlemmarna utlysa möjligheten att kandidera till förtroendeuppdragpost
• sprida information och kunskap till medlemmarna om organisationens förtroendeuppdrag
			 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 kalenderåret efter årsmötet det på efter
årsmötet påföljande kalenderåret.

8§ § 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. Styrelsen för
			 Sveriges Elevkårer ska vara lekmannarevisorerna så behjälpliga så att det blir möjligt
• kontrollera och godkänna rapporter till styrelsen
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• avlämna en revisionsberättelse senast fyra veckor före kongressen och årsmötets
			 öppnande. Samt i sin revisionsberättelse:
• beskriva hur revisionen gått till
• i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med kongressens,
			 årsmötets beslut från kongressen eller årsmötet eller organisationens stadgar, påvisa
			 det för kongressen eller årsmötet
• i de eventuella fall då organisationen grovt misskötts i annat avseende, påvisa det för 		
			 kongressen eller årsmötet
•

uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

Mom 6 I ett fall då det fall en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas skriftligt till styrelsen, 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 årsredovisning,
räkenskaper och styrelsens förvaltning.
Mom 11		 Den auktoriserade revisorn ska avlämna revisionsberättelse i samma ordning som
lekmannarevisorerna.
Mom 12		 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 1:a januari
kalenderåret efter kongressen det på efter kongressen påföljande kalenderåret.

9§ § 9 Omröstning
mom 1 Om inget annat skrivits i stadgarna gällen 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 ersättare förespråkar.
Det gäller dock inte vid personval eller under kongressen och årsmötet. Då ska man i stället lotta.
mom 4 En protokollsomröstning innebär att varje ledamots röst redovisas i protokollet.
En protokollsomröstning ska genomföras i sakfråga på kongressen och eller årsmötet då om 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 om 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.
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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 till
			 sätta 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 skiljeomröstning
			 mellan dem
• vid lika röstetal i skiljeomröstning ska man lotta.

mom 9 Beslut om uteslutning eller avstängning fattas med 2/3 två tredjedelars (2/3) majoritet både i
styrelsen för Sveriges Elevkårer och på kongressen eller årsmötet.

10§ § 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 anknytning 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§ § 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 sparfonden vid aktuellt årsbokslut.
mom 2 Styrelsen ska, på inrådan av extern expertis, säkerställa att kapitalet i sparfonden förvaltas
på ett hållbart och betryggande sätt och ska särskilt beakta sparandeformer som innebär låg risk.
mom 3 Avkastningen på kapital från sparfonden får nyttjas till i den löpande verksamheten. 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 verksamheten annat än när
så beslutas i enlighet med enligt denna paragraf.
mom 5 Ianspråktagande av kapital från sparfonden måste i förhand beslutas på förhand av ordinarie
kongress eller årsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.
mom 6 Sparfondens storlek och utvecklingen ska redovisas separat på varje ordinarie kongress
och årsmöte.
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12§ § 12 Uteslutning
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan utesluta en medlemsorganisation om den motverkar
organisationens syfte så som det kommer till uttryck i stadgarna.
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 medlemsorganisation 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 anklagelserna inför styrelsen och revisorerna för Sveriges
Elevkårer och revisorerna innan beslutet fattas.

13§ § 13 Avstängning
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan stänga av avstänga en person från all verksamhet om
personen motverkar organisationens syfte så som det kommer till uttryck i stadgarna.
mom 2 Revisorer kan inte stängas av avstängas.

14§ § 14 Redovisningsår
mom 1 Organisationens bokföringsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.
mom 2 Sveriges Elevkårers verksamhetsår löper jämna år mellan kongress och årsmöte och udda
ojämna år mellan årsmöte och kongress.
mom 3 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.

15§ § 15 Tolkning av stadgarna
mom 1 Under pågående verksamhetsår är det styrelsen för Sveriges Elevkårers tolkning av
stadgarna denna stadga som gäller.
mom 2 Under pågående kongress eller årsmöte är det styrelsen för Sveriges Elevkårers tolkning
av stadgarna denna stadga som gäller så länge kongressen eller årsmötet inte beslutar att tolka
annorlunda.

16§ § 16 Ändring av stadgarna
mom 1 För att ändra i den här stadgarna krävs ett beslut med minst två tredjedelars (2/3) 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.
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17§ § 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 (3/4) majoritet vid båda tillfällena.
mom 3 Kongressen eller årsmötet som beslutar om upplösningen beslutar också vad som händer
med organisationens tillgångar.
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