Alla
handlingar

Kära medlemmar,
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
medlemsavstämningar, där det stod klart att vi ordentligt börjar komma tillbaka. Efter ett starkt arbete
under 2021 samlar vi idag 318 elevkårer och hela 124 166 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 vår gemensamma organisation och skapa minnen
för livet. Vi ser fram emot att göra det tillsammans med er i Norrköping.
Styrelsen för Sveriges Elevkårer
genom,

Josefine Fälth,
Ordförande

Sveriges Elevkårer
Protokoll Årsmöte21
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4. Fastställande av röstlängden

Antalet röstberättigade medlemmar räknades genom incheckningssystemet för årsmötet.
Årsmötet beslutade
att
fastställa röstlängden till 72 rösträttsberättigade medlemsorganisationer

Föregående
protokoll

5. Fastställande av dagordningen

Mötespresidiet presenterade förslaget på dagordning enligt handlingarna.
Årsmötet beslutade
att
fastställa dagordningen enligt handlingarna

6. Fastställande av arbetsordningen

Mötesordförande Mattias Hallberg presenterade arbetsordningen för årsmötet så som den
föreslagits enligt handlingarna.
Styrelsen föreslog
att
fastställa arbetsordningen i enlighet med handlingarna
Följande yrkanden inkom till arbetsordningen.
Celsius Elevkår föreslog
att
stryka texten under underrubriken “Förslag och yrkandestopp” och ersätta den
13 december 2021 med följande lydelse “Alla förslag lämnas skriftligt till
mötespresidiet innan årsmötet fastställt yrkandestopp. Det finns inget
yrkandestopp för ordningsfrågor”
C4:s Elevkår föreslog
att
under “ordningsfråga” lägga till “ordningsfråga kan begäras genom att hålla
upp röstkort och ropa ordningsfråga”
Nolaskolans Elevkår föreslog
att
ändra stycket förslag och yrkandestopp till “Alla förslag lämnas skriftligen till
mötespresidiet under den pågående punkten, samt föredras i talarstolen. Streck i
debatten är lika med yrkandestopp. Det finns inget yrkandestopp för
ordningsfrågor.”
Mötet öppnades upp för debatt i frågan om arbetsordningen samt de inkomna yrkandena.
ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
The Student Union of IEGS föreslog
att sätta streck i debatten
sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten
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Sveriges Elevkårers Årsmöte 2021

1. Årsmötets öppnande

Vice ordförande Pelle Enocsson förklarade årsmötet öppnat fredagen 26 november klockan
15.55.

Vice ordförande Pelle Enocsson föredrog styrelsens förslag på ordförande och sekreterare,
samt justerare tillika rösträknare för årsmötet.
Årsmötet beslutade
att
välja Mattias Folkestad och Katja Holböll till ordförande för årsmötet

att

välja Jonathan Hoppe (Elevkåren Katedral), Linus Wesslén (Elevkåren von
ProCivitas), Anna Nyberg (Nolaskolans Elevkår), Moa Eklund (Midgårds
Elevkår) till justerare tillika rösträknare för årsmötet

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Årsmötet avslog
att
stryka texten under underrubriken “Förslag och yrkandestopp” och ersätta den
med följande lydelse “Alla förslag lämnas skriftligt till mötespresidiet innan
årsmötet fastställt yrkandestopp. Det finns inget yrkandestopp för
ordningsfrågor”
att

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

välja Amalia Berglöf och Lina Buhre till sekreterare för årsmötet

Årsmötessekr

Årsmötet beslutade
att sätta streck i debatten

26 november - 28 november

att

Årsmötessekr

ändra stycket förslag och yrkandestopp till “Alla förslag lämnas skriftligen till
mötespresidiet under den pågående punkten, samt föredras i talarstolen. Streck i
debatten är lika med yrkandestopp. Det finns inget yrkandestopp för
ordningsfrågor.”

Årsmötet biföll
att
under “ordningsfråga” lägga till “ordningsfråga kan begäras genom att hålla
upp röstkort och ropa ordningsfråga”
Årsmötet beslutade
att
under “ordningsfråga” lägga till “ordningsfråga kan begäras genom att hålla
upp röstkort och ropa ordningsfråga”
att
fastställa arbetsordningen i enlighet med handlingarna med gjorda ändringar

7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret

Andre vice ordförande Embla Persson förklarade hur styrelsen utlyst mötet.

Styrelsen genom ordförande Josefine Fälth, vice ordförande Pelle Enocsson och andre vice
ordförande Embla Persson föredrog organisationens verksamhetsberättelse. Mötet öppnades
därefter upp för frågor och debatt.

Årsmötet beslutade
att
årsmötet utlysts såsom det beskrivs i stadgan

Årsmötet beslutade
att
lägga verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret till handlingarna

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

att

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet föreslog
ajournera mötet från fredag 26 november klockan 16.07 till fredag 26 november
16.20

Årsmötet beslutade
att
lägga bokslutet för det gångna bokföringsåret till handlingarna

Årsmötet beslutade
att ajournera mötet från fredag 26 november klockan 16.07 till fredag 26
november 16.20

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten
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Årsmötessekr

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

8. Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret

Generalsekreterare Myrra Franzén föredrog organisationens bokslut. Mötet öppnades därefter
upp för frågor och debatt.

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten
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ORDNINGSFRÅGA: Arbetsordningen
Celsius elevkår föreslog
att ordningsfrågor ska få ställas från sittplats och mikrofon kan lämnas till ombudet
vid platsen.
Mötespresidiet gjorde bedömningen att arbetsordningen kan tolkas som så och att
frågan därför anses vara besvarad.

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

Den auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander från KPMG föredrog sin revisionsberättelse för
årsmötet samt tog emot frågor från årsmötet.
Årsmötet beslutade
att
lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret och bokföringsåret till handlingarna

ORDNINGSFRÅGA: Yrkandestopp
Celsius Elevkår yrkade
att fastställa yrkandestopp för punkt 11a till kl 11:47

ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängden
Mötespresidiet föreslog
att justera röstlängden till 73 röstberättigade medlemsorganisationer

Årsmötet biföll
att fastställa yrkandestopp för punkt 11a till kl 11:47

Årsmötet beslutade
att justera röstlängden till 73 röstberättigade medlemsorganisationer
Lekmannarevisorerna Max Otterman och Mattias Bjerkhaug föredrog sin revisionsberättelse
för årsmötet samt tog emot frågor från årsmötet.
Årsmötet beslutade
att
lägga lekmannarevisorernas revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
och bokföringsåret till handlingarna

Protokolljusterare

Transaktion 09222115557459615479

Protokolljusterare

Protokolljusterare

ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
Celsius Elevkår yrkade
att sätta streck i debatten

Årsmötet biföll
att häva yrkandestoppet

Mötet förklarades åter öppnat söndag 27 november 11.29.

Årsmötessekr

Årsmötet avslog
att sätta streck i debatten

ORDNINGSFRÅGA: Häva yrkandestopp
Elevkåren Theta yrkade
att häva yrkandestoppet

Årsmötet beslutade
att ajournera mötet från 26 november klockan 18.40 till 27 november klockan
10.15

Årsmötessekr

ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår yrkade
att sätta streck i debatten

Årsmötet biföll
att sätta streck i debatten

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet föreslog
att ajournera mötet från 26 november klockan 18.40 till 27 november klockan
10.15

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Elevkåren Katedralskolan, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår samt Elevkåren
Katedral yrkade
att
Uppdra styrelsen att inför Kongress22 ta fram en proposition kring språkliga
och grafiska ändringar i stadgan.

För att behandla de yrkanden som står emot varandra framlades förslag på hur
propositionsordningen skulle gå till.
Mötespresidiet yrkade
att
fastställa propositionsordning för 11a till:
- styrelsens första att-sats ställs mot avslag
- styrelsens andra att-sats ställs mot Elevkåren Thetas yrkande
- vinnaren mot avslag
- Elevkåren Katedralskolan, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår samt
Elevkåren Katedral yrkande mot avslag
sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för Sveriges Elevkårer för det
senaste verksamhetsåret

Mötesordförande Katja Holböll förklarade innebörden av ansvarsfrihet och öppnade upp för
debatt i frågan.
Årsmötet beslutade
att
bevilja Sveriges Elevkårers styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20202021 och redovisningsåret 2020.

11.Behandling av propositioner och motioner
a) Proposition 1 - Stadgeändringar

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Styrelsen yrkade
att
fastställa propositionsordningen till:
- styrelsens första att-sats ställs mot avslag
- Elevkåren Katedralskolan, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår samt
Elevkåren Katedral yrkande mot Elevkåren Thetas yrkande
- vinnaren mot styrelsen andra att-sats
- vinnaren mot avslag

Årsmötet biföll
att riva upp streck i debatten angående debatten om propositionsordningen

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

Följande yrkanden inkom till propositionen under årsmötet.

Årsmötet avslog
att fastställa propositionsordning för 11a till:
- styrelsens första att-sats ställs mot avslag
- styrelsens andra att-sats ställs mot Elevkåren Thetas yrkande
- vinnaren mot avslag
- Elevkåren Katedralskolan, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår samt
Elevkåren Katedral yrkande mot avslag
att

Elevkåren Theta yrkade
att
styrelsen får mandat att göra språkliga och grafiska ändringar i stadgan som inte
ändrar innehållets betydelse fram till och med att kallelsen av Kongress22
skickas ut.

Årsmötessekr

Årsmötessekr

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Protokolljusterare

ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
Elevkåren Katedral yrkade
att riva upp streck i debatten angående debatten om propositionsordningen

Styrelsen föredrog sitt förslag på proposition.

Transaktion 09222115557459615479

Protokolljusterare

Mötesordförande Mattias Hallberg återupptog mötet 27 november klockan 15.29.

Mötesordförande Mattias Folkestad förklarade årsmötet återupptaget lördag 27 november
klockan 14.02.

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Årsmötet biföll
att ajournera mötet från 27 november klockan 15.13 till 27 november klockan
15.25

Årsmötet beslutade
att ajournera mötet från lördag 27 november klockan 11.37 till lördag 27
november klockan 14.00

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Årsmötessekr

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet yrkade
att ajournera mötet från 27 november klockan 15.13 till 27 november klockan
15.25

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet föreslog
att ajournera mötet från lördag 27 november klockan 11.37 till lördag 27
november klockan 14.00

att

Årsmötessekr

Årsmötet biföll
fastställa propositionsordningen till:
- styrelsens första att-sats ställs mot avslag
- Elevkåren Katedralskolan, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår samt
Elevkåren Katedral yrkande mot Elevkåren Thetas yrkande
- vinnaren mot styrelsen andra att-sats
- vinnaren mot avslag

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Årsmötet avslog
att
Uppdra styrelsen att inför Kongress22 ta fram en proposition kring språkliga
och grafiska ändringar i stadgan.

Ehrensvärdskas Elevkår yrkade
att
ersätta program och årskurs med klass i medlemsregistreringssidan

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

att

Nolaskolans Elevkår, Berzans Elevkår, Karolinska Läroverkets Elevkår, Virginskas
Elevkår, Elevkåren vid Bäckängsgymnasiet yrkade
att
det digitala verktyget tillika medlemskortet ska vara klart senast augusti 2022
ORDNINGSFRÅGA: Häva yrkandestoppet
Nolaskolans Elevkår yrkade
att häva yrkandestoppet

Årsmötet beslutade
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”

Årsmötet avslog
att häva yrkandestoppet

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

att

ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
VRG Jarlaplans Elevkår och VRG Odenplans Elevkår föreslog
att dra streck i debatten

En reservation inkom årsmötet, se bilaga.
ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Södra Latins Elevkår yrkade
att ajourneras mötet från lördagen 27 november klockan 15.55 till söndagen 28
november klockan 08.30

Årsmötet biföll
att dra streck i debatten

Årsmötet biföll
att ajourneras mötet från lördagen 27 november klockan 15.55 till söndagen 28
november klockan 08.30
Mötesordförande Mattias Folkestad återupptog mötet söndagen 28 november klockan 08.57
ORDNINGSFRÅGA: förändrad arbetsordning - talartid
Celsius Elevkår föreslog
att riva upp beslut om att fastställa arbetsordning

Årsmötet biföll
att
Sveriges Elevkårer verkar för att utveckla ett digitalt medlemskort
att
uppdra styrelsen att verka för att statistik över klasser ska vara en funktion i det
digitala verktyget
att
det digitala verktyget tillika medlemskortet ska vara kostnadsfritt och
tillgängligt för alla medlemsorganisationer

Celsius Elevkår yrkade
att₁ fastställa talartiden enligt följande:
Föredragande
- 5 minuter
Förstagångstalare
- 90 sekunder
Andragångstalare
- 60 sekunder
Plädering
- 60 sekunder
att₂

Årsmötet beslutade
att
Sveriges Elevkårer verkar för att utveckla ett digitalt medlemskort
att
uppdra styrelsen att verka för att statistik över klasser ska vara en funktion i det
digitala verktyget
att
det digitala verktyget tillika medlemskortet ska vara kostnadsfritt och
tillgängligt för alla medlemsorganisationer

fastställa arbetsordningen med gjorda ändringar

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Protokolljusterare
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Årsmötet avslog
att
det ska vara upp till varje elevkår att bestämma ifall de vill kunna ha tillgång till
vilken klass eleverna går i eller inte
att
ersätta program och årskurs med klass i medlemsregistreringssidan
att
Sveriges Elevkårer ska göra det möjligt för elevkårerna att samla in information
om vilken klass elever tillhör via medlemssystemet.
att
det digitala verktyget tillika medlemskortet ska vara klart senast augusti 2022

Årsmötessekr

Årsmötessekr

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Årsmötet beslutade
att riva upp beslut om att fastställa arbetsordning
att fastställa talartiden enligt följande:
Föredragande
- 5 minuter
Förstagångstalare
- 90 sekunder
Andragångstalare
- 60 sekunder
Plädering
- 60 sekunder
Ordningsfrågor
- 30 sekunder

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Årsmötet beslutade
att röstlängden justeras till 63 röstberättigade medlemsorganisationer

fastställa arbetsordningen med gjorda ändringar

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet föreslog
att ajournera mötet från 28 november klockan 10.33 till 28 november klockan
10.40
Årsmötet beslutade
att ajournera mötet från 28 november klockan 10.33 till 28 november klockan
10.40

Anna Whitlock Gymnasiums Elevkår föreslog årsmötet besluta
att
Sveriges Elevkårer ska göra det möjligt för elevkårerna att samla in information
om vilken klass elever tillhör via medlemssystemet.

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

Sveriges Elevkårer verkar för att utveckla ett digitalt medlemskort

Styrelsen föreslog årsmötet besluta
att
avslå motionens första att-sats

Mötesordförande Mattias Folkestad återupptog mötet 28 november klockan 10.42. Anna
Whitlock Gymnasiums Elevkår föredrog sin motion för årsmötet.

bifalla motionens andra att-sats

Följande yrkanden inkom till motionen under årsmötet.
Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår yrkade
att
uppdra styrelsen att verka för att statistik över klasser ska vara en funktion i det
digitala verktyget
The Student Union of IEGS yrkade
att
det ska vara upp till varje elevkår att bestämma ifall de vill kunna ha tillgång till
vilken klass eleverna går i eller inte

sverigeselevkarer.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Protokolljusterare

Årsmötessekr

Årsmötessekr

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Anna Whitlock Gymnasiums Elevkår föreslog årsmötet besluta
att
Sveriges Elevkårer verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare måste
meddela elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för 2 veckor innan de avgår
att

Sveriges Elevkårer verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare
meddelar elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för vem som kommer
efterträda dem 2 veckor innan de avgår.

Styrelsen föreslog årsmötet besluta
att
avslå motionen
att

Berzans Elevkår yrkade
att
det digitala verktyget tillika medlemskortet ska vara kostnadsfritt och
tillgängligt för alla medlemsorganisationer

Transaktion 09222115557459615479

Protokolljusterare

ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd
Mötespresidiet föreslog
att röstlängden justeras till 63 röstberättigade medlemsorganisationer

Motionären Anna Whitlock Gymnasiums Elevkår föredrog sin motion för årsmötet.

att

Protokolljusterare

Årsmötet beslutade
att bordlägga dagordningspunkt 11c) till efter dagordningspunkt 12.

b. Motion 1 - Utökad funktionalitet av medlemssystemet

att

Årsmötessekr

ORDNINGSFRÅGA: Revidering av arbetsordningen
Mötespresidiet föreslog
att bordlägga dagordningspunkt 11c) till efter dagordningspunkt 12.

Mötespresidiet yrkade
att begränsa talartiden i ordningsfrågor till 30 sekunder

att

Årsmötessekr

uppdra styrelsen för Sveriges Elevkårer att se över rutinerna för
tillhandahållandet av medlemsförmånerna vid personalomsättningar

sverigeselevkarer.se
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Följande yrkande inkom till motionen under årsmötet.

Årsmötet beslutade
att
välja Amanda Tångring, Eskil Brinkmann, Ester Cortes och Selma Dahlgren till
ledamöter av valberedningen

Södra Latins Elevkår, Berzans Elevkår, Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans
Elevkår, Kungsholmens Gymnasiums Elevkår samt Norra Reals Elevkår yrkade
att
Sveriges Elevkårer ska säkerställa att alla elevkårer alltid har en kontaktperson,
även vid byte av verksamhetsutvecklare, samt alltid har kontaktuppgifter till
denna
Elevkåren Theta, Elevkåren Katedralskolan, Kåres Kår & Maja Beskows Elevkår
yrkade
att
Sveriges Elevkårer ska verka för att så långt som möjligt meddela berörda
elevkårer senast två veckor innan en VU avgår.

ORDNINGSFRÅGA: Ajournering
Mötespresidiet föreslog
att ajournera mötet från 28 november klockan 11.29 till 28 november klockan
11.40
Årsmötet beslutade
att ajournera mötet från 28 november klockan 11.29 till 28 november klockan
11.40

ORDNINGSFRÅGA: Häva yrkandestopp
Elevkåren vid Bladins yrkade
att häva yrkandestoppet

Mötesordförande Mattias Folkestad återupptog mötet söndag 28 november klockan 11.42.

14.Övriga frågor

Årsmötet avslog
att häva yrkandestoppet

Inga övriga frågor lyftes.

ORDNINGSFRÅGA: Justera röstlängden
Mötespresidiet yrkade
att justera röstlängden till 67 röstberättigade medlemsorganisationer

15.Årsmötets avslutande

Årsmötet biföll
att justera röstlängden till 67 röstberättigade medlemsorganisationer

Årsmötet förklarades avslutat av ordförande Josefine Fälth söndag 28 november klockan
12.33.

ORDNINGSFRÅGA: Streck i debatten
Klara Västra Gymnasiums Elevkår yrkade
att sätta streck i debatten
Årsmötet avslog
att sätta streck i debatten
Årsmötet avslog
att
avslå motionen
att
Sveriges Elevkårer verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare måste
meddela elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för 2 veckor innan de avgår
att
Sveriges Elevkårer verkar för att säkerställa att verksamhetsutvecklare
meddelar elevkårerna de är verksamhetsutvecklare för vem som kommer
efterträda dem 2 veckor innan de avgår.
att
Sveriges Elevkårer ska verka för att så långt som möjligt meddela berörda
elevkårer senast två veckor innan en VU avgår.
sverigeselevkarer.se
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Årsmöte beslutade
att
Sveriges Elevkårer ska säkerställa att alla elevkårer alltid har en kontaktperson,
även vid byte av verksamhetsutvecklare, samt alltid har kontaktuppgifter till
denna
att
uppdra styrelsen för Sveriges Elevkårer att se över rutinerna för
tillhandahållandet av medlemsförmånerna vid personalomsättningar

Reservationer

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

Årsmötessekr

Årsmötessekr

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Signerat AB, LB, JH, LW, AN, ME

Elevkåren Katedralskolan, Elevkåren Katedral, Anna Whitlocks Gymnasiums Elevkår,
Elevkåren vid Bladins, Bryggerietsgymnasium Elevkår, C4:s Elevkår, Stockholm
Idrottsgymnasiums Elevkår samt Klara Västra Elevkår reserverade sig mot
att
årsmötet beviljade Elevkåren Thetas yrkande i proposition 1.
Motivering: Det förminskar elevkårernas demokratiska inflytande över ändringar i stadgan.

Valberedningens ordförande Frida Hallberg föredrog för valberedningens förslag till
valberedningens ordförande.
ORDNINGSFRÅGA: Justering av röstlängd
Mötespresidiet föreslog
att röstlängden justeras till 64 elevkårer
Årsmötet beslutade
att röstlängden justeras till 64 elevkårer
Mötesordförande Katja Holböll föredrog för utfallet från rösträkningen.

Årsmötet beslutade
att
välja Richard Wahlström till valberedningens ordförande för en mandatperiod
om två år
Röstresultat
Richard Wahlström: 44
Maja Lindgren: 19
63 röster avlades, varav en elevkår avstod från att rösta.

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

Valberedningens ordförande Frida Hallberg föredrog för valberedningens förslag till
valberedningens ledamöter.
Mötet öppnade upp för pläderingar.
Valberedningen föreslog årsmötet
att
bifalla valberedningens förslag på ledamöter till valberedningen
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Förslag på arbetsordning
Förslag till beslut
Kongressen 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 kongressen:
		

• Styrelsen

		

• Valberedningen

		

• Lekmannarevisorer

		

• Auktoriserad revisor

		
• Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per 2022-06-30 vars
			 medlemskap godkändes av styrelsen per 2022-06-30
		

• Två ombud per elevkår som godkändes som medlemmar per 2022-11-05

		

• Kandidater, endast yttranderätt i valärenden

		

• Mötespresidiet

		

• Särskilt inbjudna gäster

		

• Generalsekreteraren

		

• Övriga medarbetare (OBS! Endast närvarorätt)

Mötespresidiet
Mötespresidiet består av två ordföranden och två sekreterare som ansvarar för att leda kongressen.
Dessa väljs i början av kongressen, tillsammans med fyra rösträknare och justerare. Mötespresidiet
ansvarar för kongressens form, att det görs demokratiskt och att schemat hålls.

Hur man gör sin röst hörd i plenum
Alla som enligt denna arbetsordning har yttranderätt kan begära ordet, och därmed hamna på talarlistan, genom att sträcka upp sitt talarkort. Kortet skall hållas uppsträckt till dess att mötespresidiet
har nickat eller på annat sätt signalerat till dig. Mötespresidiet håller sedan ordning på talarlistan, och
säger till när du är näst på tur. När du hör ditt röstkortsnummer bli uppropat kan du göra dig redo och
ställa dig i närheten av talarstolen.
All debatt sker från talarstolen och ska hålla god ton.

Talartidsbegränsning
Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter meddelar mötesordförande att debatten är öppen för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt
har förtur framför den som har talat tidigare. Det är viktigt att hålla talartiden för att alla ska komma
till tals, talar man längre än sin talartidsbegränsning kommer mötespresidiet avbryta inlägget.

Det finns olika tidsbegränsningar för olika typer av inlägg:
		

• Föredragande av proposition, motion och motionssvar

5 min

		

• Förstagångstalare 				

3 min

		

• Andragångstalare 				

2 min

		

• Pläderingar vid personval 				

2 min
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Rösträtt
Elevkårer som var medlemmar innan 2022-06-30 vars medlemskap godkändes av styrelsen innan
2022-06-30 har i enlighet med stadgarna rösträtt på kongressen. Alla elevkårer som har rösträtt har
ett röstkort som används vid behov.

Röstlängd
Under kongressen förs en röstlängd där alla närvarande röstberättigade medlemmar finns nedtecknade.
Röstlängden kan justeras vid behov.

Förslagsrätt
Att ha förslagsrätt innebär att ha rätt att föreslå ändringar eller nya förslag under mötet genom yrkanden.
I enlighet med stadgarna har alla elevkårer med närvarorätt på kongressen också förslagsrätt. Detta
gäller även elevkårer som inte har rösträtt.

Dessa har förslagsrätt på kongressen:
		

• Ombuden för medlemmarna

		

• Styrelsen

		

• Valberedningen

		

• Revisorerna

		

• Mötespresidiet (OBS! Endast i ordningsfrågor)

Förslag och yrkandestopp
Alla förslag på ändringar ska lämnas till mötespresidiet under pågående möte. För att ett förslag ska
behandlas måste det lämnas in innan mötet börjar diskutera dagordningspunkten som förslaget rör.
Mötespresidiet uppmärksammar tydligt när yrkandestoppet sätts. Anser en medlem att yrkandestoppet
bör rivas upp så att fler förslag kan lämnas in kan detta föreslås i en ordningsfråga. För att riva upp
yrkandestoppet krävs enkel majoritet.
Det finns inget yrkandestopp för ordningsfrågor.

Ny fråga
För att kongressen ska behandla en proposition eller motion som inte inkommit enligt reglerna i
stadgarna kan frågan endast tas upp om kongressen beslutar så med 5/6-delars majoritet.

Ordningsfråga
En ordningsfråga är en fråga som rör hur mötet sköts, 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
Voteringsordning
När debatten avslutats och det är dags att gå in på omröstning kommer mötespresidiet att föreslå en
voteringsordning, alltså i vilken ordning mötet ska rösta på de olika förslagen. Voteringsordningen
grundar sig i reglerna för omröstning som finns i stadgarna. Styrelsens förslag är huvudförslag i
samtliga omröstningar. Det är även mötespresidiet som bedömer vilka förslag som står emot varandra.
Anser någon att mötet borde rösta i en annan ordning kan detta förslås i en ordningsfråga.
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Omröstningen
		
• 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 personvalen går till
Alla personval 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 kongressen endast rösta på kandidater till
uppdragen.

Reservation
En reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som kongressen har fattat.
En reservation ska lämnas in skriftligt till mötespresidiet innan kongressen är slut, och läses upp under
pågående möte. En reservation noteras i protokollet. Det går inte att reservera sig mot ett förslag man
röstat för. Endast medlemmar med rösträtt på kongressen kan reservera sig mot ett beslut.

Replik
Om någon som innehar yttranderätt anser sig felaktigt citerad eller vara utsatt för ett personligt påhopp
kan replik begäras. Replik beviljas eller avslås av mötesordförande och bryter talarlistan.

Sakupplysning
Om någon med yttranderätt vill ha mer information om frågan som diskuteras kan denne begära sakupplysning. Sakupplysning begärs skriftligen till mötespresidiet och bryter talarlistan. Även en 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. Detta ska begäras i ett ordningsyrkande som lämnas till mötespresidiet.
Kongressen kommer då att rösta om debatten ska fortsätta eller inte. Om kongressen 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 kongressen går till beslut i frågan.
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Föregående år
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Verksamhetsberättelse 2021/2022
Styrelsen
Styrelsen valdes av Kongress20 och har under verksamhetsåret bestått av följande 11 personer
från hela landet:

Ordförande
Josefine Fälth, 23 år från Hagagymnasiets Elevkår i Norrköping

Vice ordförande
Pelle Enocsson, 20 år från Södra Latins Elevkår i Stockholm

Andra vice ordförande
Embla Persson, 23 år från Novas Elevkår i Simrishamn

Ledamöter
Albin Norman, 20 år från Midgårds Elevkår i Umeå
Alva Hellstrand, 21 år från Malmö Latins Elevkår i Malmö
Annabelle Nowak Bråberg, 23 år från Rytmus Elevkår i Stockholm
Edvin Fasth, 20 år från Elevkåren Katedral i Uppsala
Elsa Berlin, 21 år från Södra Latins Elevkår i Stockholm
Hampus Haugland, 21 år från Mimers Hus Elevkår i Kungälv
Jonatan Lamy, 19 år från Norra Reals Elevkår i Stockholm
Rebecka Rådkvist, 21 år från Westerlundskas Elevkår i Enköping
Under verksamhetsåret kommer styrelsen ha sammanträtt 8 gånger.

Revision
Revisionen valdes på Kongress20 och består av följande personer:

Ordinarie lekmannarevisorer
Mathias Bjerkhaug, 28 år från Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår i Stockholm
Max Otterman, 23 år från Södra Latins Elevkår i Stockholm

Revisorssuppleanter
Erik Nordlund, 22 år från Norra Reals Elevkår i Stockholm
Sander Pasdeloup, 20 år från Elevkåren de ProCivitas i Lund

Valberedning
Valdes på Årsmöte21 och består av följande fem personer

Ordförande
Richard Wahlström, 23 år från Viktor Rydberg Odenplans Elevkår i Stockholm

Ledamöter
Amanda Tångring, 20 år från Elevkåren Katedral i Uppsala
Eskil Brinkmann, 22 år från Elevkåren Theta i Umeå
Ester Cortes, 19 år från Södra Latins Elevkår i Stockholm
Selma Dahlgren, 20 år från Elevkåren Katedral i Uppsala
15

Genomförda styrelsemöten
11 december 2021 på Huvudkontoret i Stockholm
11 styrelseledamöter, en lekmannarevisor och generalsekreteraren närvarade

26 januari 2022, digitalt
10 styrelseledamöter och generalsekreteraren närvarade

5-6 februari 2022 på Scandic Alvik i Stockholm
10 styrelseledamöter, hela valberedningen och generalsekreteraren närvarade

7-8 maj 2022 på Huvudkontoret i Stockholm
11 styrelseledamöter, valberedningens ordförande, generalsekreteraren och biträdande
generalsekreterare närvarade

12 juni 2022 på Huvudkontoret i Stockholm
10 styrelseledamöter, valberedningens ordförande, generalsekreteraren och biträdande
generalsekreteraren närvarade

30-31 juli 2022 på Hotell Skansen i Båstad
9 styrelseledamöter, en lekmannarevisor och generalsekreteraren närvarade

Planerade styrelsemöten
1-2 oktober 2022 på Huvudkontoret i Stockholm
5-6 november 2022 på Huvudkontoret i Stockholm

Styrelsen
Styrelsemöten
Styrelsen har när verksamhetsberättelsen skrivs sammanträtt 6 gånger under verksamhetsåret, med
två styrelsemöten planerade under den återstående delen av verksamhetsåret. Styrelsemöten äger
rum minst en gång per kvartal och är de tillfällen då styrelsen har diskussioner och tar beslut för att
uppfylla sitt ansvar gentemot medlemmarna. Dessa kan handla om organisationens ekonomi och
förvaltning, vilka kortsiktiga och långsiktiga mål organisationen ska ha, eller uppföljning av medlemsbeslut, för att nämna några.
På varje styrelsemöte deltar generalsekreteraren för att redogöra hur organisationens operativa verksamhet, alltså den mesta dagliga verksamheten som når medlemmarna, genomförts och planeras.
Utifrån detta kan styrelsen sedan ta beslut om exempelvis mål och budget, som styr hur organisationens
resurser ska fördelas.

Kvartalsrapporter
En gång per kvartal får styrelsen en rapport från generalsekreteraren. Rapporten kallas kvartalsrapport och innehåller information om viktiga händelser som skett i organisationen under det senaste
kvartalet. I rapporten finns bland annat information om organisationens ekonomi, om hur verksamheten
fortlöper och exempel från elevkårers verksamhet under kvartalet.
När styrelsen har fastställt kvartalsrapporten tillgängliggörs den för medlemmar och andra intresserade
på vår hemsida. Detta sker drygt en till två månader efter varje kvartal är slut, alltså omkring maj,
augusti, november och februari.
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Strategi 2025
År 2020 satte styrelsen en strategi för de kommande åren, Strategi 2025. Strategin ska vara en riktningsvisare mot vår ledstjärna: vår vision, och ska vara ett verktyg för att bestämma inriktningar och
prioriteringar på vägen mot en starkare elevrörelse. Strategin innehåller därför ett antal mål som
styrelsen vill att organisationen ska nå till år 2025.
Strategin arbetades fram innan pandemin slog till och de effekter den gett på organisationen. I Strategi
2025 riktas fokus mot kvalitativ utveckling av elevrörelsen. Tröskeln för att nå dessa mål höjdes dock
signifikant när vi tappade 30 elevkårer och nästan 30 000 medlemmar under pandemiåret 2020. Utgångsläget var helt enkelt totalt annorlunda från när strategin sattes.
Detta gjorde att vi under 2021 fick rikta om fokus och satsa mer på medlemsvärvning, något som givit
bra resultat och som inneburit att vi under det senaste verksamhetsåret kunnat arbeta mer och mer
med att styra verksamheten mot de kvalitativa värdena i Strategi 2025. Styrelsen genomför under
2022 också ett arbete för att utvärdera och anpassa målnivåerna i strategin efter det nya nuläge som
pandemin skapat.

COVID-19 och ekonomi
Även starten av detta verksamhetsår var stukat av pandemin och under årets två första månader
behövde organisationen genomföra allt arbete på distans. Under 2021 bidrog detta till kraftigt minskade
kostnader för organisationer, samtidigt som extra bidrag tilldelades som kraftigt ökade intäkterna.
Detta resulterade i ett budgetöverskott som styrelsen under 2022 arbetat för att hantera. Styrelsen ser
att organisationen kan komma att ha ett budgetöverskott även efter att detta verksamhetsår avslutats.
Detta på grund av ökade intäkter från bidragsgivare och minskade kostnader under årets två första
månader.

Överföring av bidrag
På grund av pandemin fick Sveriges Elevkårer möjlighet att spara oanvända bidragsmedel som kommit
från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från år 2021 till år 2022. Efter att ha sett hur
pandemin påverkade organisationens möjligheter att spendera pengar under 2021 valde organisationen
att göra en mindre överföring av medel till 2022. Detta ledde till att delar av budgetöverskottet från
2021 kunde omvandlas till ett rekordstort positivt resultat. Syftet med att göra ett högt resultat år
2021 är att organisationen ska kunna använda medlen senare för att tillgodose medlemsförmånerna
och säkerställa ett starkt Sveriges Elevkårer även om de ekonomiska förutsättningarna försämras av
pandemins långsiktiga effekter på organisationens verksamhet. För att möjliggöra detta har styrelsen
under året även arbetat med att utvärdera organisationens förvaltningsarbete och bland annat föreslagit
mindre förändringar rörande sparfonden till Kongress22.

Påverkan
Enligt 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 med detta utgår från det förutsättningsprogram som elevkårerna beslutade om på Kongress14. 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 har styrelsen gjort ett stort arbete med att ta fram ett förslag på ett uppdaterat
förutsättningsprogram. Detta kommer behandlas på Kongress22 och kommer, om det röstas igenom
av medlemmarna, ersätta det nuvarande programmet med start verksamhetsåret 2022/23.
Även under verksamhetsåret 2021/22 har styrelsen belyst frågor om distansundervisningens följder för
eleverna och åtgärder för kompensation. Styrelsen har också verkat i debatten om sexuella trakasserier
i skolan, elevers tillgång till bland annat elevhälsa och skolbibliotek och aktivt lyft frågor om psykisk
ohälsa. Styrelsen har också genomfört en stor undersökning om vilka frågor elever tycker är viktigast
i skolpolitiken och i vilken utsträckning elever involveras i den politiska debatten inför riksdagsvalet
2022. Hela 12 000 gymnasieelever svarade på undersökningen som mynnade ut i rapporten ”Lyssna på
eleverna”.
Under året har vi också deltagit i en mängd referensgrupper, paneler och media för att lyfta frågor som
rör medlemmarnas skoltid. Vi har under verksamhetsåret också agerat remissinstans för offentliga
utredningar.
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I arbetet med att stärka förutsättningarna för landets elevkårer har vi träffat flera viktiga utbildningspolitiska aktörer. Nedan finns ett urval av de aktörer som vi har haft möten med under verksamhetsåret:
		

• Regeringen

		

• Sveriges Kommuner och Regioner

		

• Partiledare för riksdagens partier

		

• Svenskt Näringsliv

		

• Utbildningsdepartementet

		

• Lärarförbundet

		
• Ledamöter i riksdagens utbildnings			 utskott
		

• Ledamöter i riksdagens kulturutskott

		
• Myndigheten för ungdoms- och civil			 samhällesfrågor
		

• Skolverket

		

• Skolinspektionen

		

• Specialpedagogiska skolmyndigheten

		

• Lärarnas Riksförbund

		

• Sveriges Skolledarförbund

		

• Friskolornas Riksförbund

		

• Academedia

		

• Partipolitiska ungdomsförbund

		

• Kommunpolitiker

		

• Rektorer och skolhuvudmän

Media
Styrelsen arbetar aktivt med att sprida och förbättra elevkårernas och Sveriges Elevkårers varumärke.
Detta gör vi bland annat genom att synas i media. Hittills under verksamhetsåret har vi stått bakom 4
debattartiklar. Detta är en lägre siffra än tidigare år, något som bland annat beror på vakanser i kommunikationsavdelningen. Vi har omnämnts eller medverkat i media på nätet 96 gånger. Även elevkårer
får uppmärksamhet i media, ordet elevkår omnämndes hela 200 gånger under verksamhetsåret.
Den kanal som har mest påverkan för organisationens och elevkårernas varumärke är däremot sociala
medier, där elevkår omnämndes 1605 gånger. Denna siffra är dock svårare att dra några större slutsatser
kring, då bland annat omnämnanden i Instagram stories inte räknas in.

Uppföljning av årsmötesbeslut
Stadgeändringar
På Årsmöte21 tog medlemmarna beslut om att ändra tiden när motioner behöver ha inkommit till
styrelsen inför årsmöten från sex till sju veckor. Stadgarna uppdaterades därefter inom en månad efter
årsmötets avslutande. Årsmötet gav också styrelsen mandat att göra språkliga och grafiska ändringar
i stadgarna som inte ändrade innebörden i något innehåll. Mandatet löpte till dess att kallelsen till
Kongress22 skickades ut. Styrelsen fattade den 12 juni beslut om vilka ändringar som skulle göras,
dessa redovisades sedan som en bilaga till kallelsen till Kongress22.

Motion 1 - Digitalt medlemskort
På Årsmöte21 tog medlemmarna beslut om att uppdra styrelsen att ta fram ett digitalt medlemskort
samt att uppdra styrelsen att verka för att klassvis medlemsstatistik ska göras tillgänglig för elevkårerna.
Styrelsen har genomfört ett långt utvecklingsarbete av ett digitalt verktyg, där dessa två funktioner
har inkluderats i beställningen till leverantören och därmed förväntas realiseras. Viss utveckling och
testning av det digitala verktyget kvarstår, men det förväntas färdigställas under hösten 2022 och lanseras
så snart som möjligt därefter. Genom det digitala verktyget ska elevkårerna kunna erbjuda sina medlemmar ett digitalt medlemskort, se hur många medlemmar de värvat per klass, tillsammans med
många andra funktioner som ska underlätta deras arbete.
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Motion 2 – Inga snabba ryck!
Styrelsen fick på Årsmöte21 i uppdrag att se över rutinerna för hur elevkårer ska få sina medlemsförmåner vid personalomsättningar inom organisationen. Årsmötet gav också styrelsen i uppdrag att
säkerställa att elevkårerna har en kontaktperson vid byte av verksamhetsutvecklare.
Under året har styrelsen utrett problematiken och hur rutinerna för hur organisationen ska arbeta vid
personalomsättningar sett ut hittills. Denna utredning har visat på brister som under året har åtgärdats
genom att nya rutiner har tagits fram. Detta inkluderar bland annat en tydligare ansvarsfördelning
och en tydlighet i vem som ska vara kontaktperson för elevkårer som byter verksamhetsutvecklare.
Även rutiner för hur detta ska kommuniceras till elevkårerna har arbetats fram och tagits i bruk. Detta
kommer säkerställa att elevkårerna alltid kan nå en personlig kontakt på Sveriges Elevkårer, oaktat
personalomsättningar.

Organisationen
Styrelsen har som främsta uppgift att förverkliga de styrdokument som medlemmarna beslutat om,
innefattat visionen, syftet och medlemsförmånerna. Det här har styrelsen inte möjlighet att göra på
egen hand, utan har till sitt stöd den operativa verksamheten som genomför det mesta av organisationens
dagliga arbete. Styrelsen sätter ramar för hur det arbetet ska föras genom att besluta om exempelvis
mål och budget. Den operativa verksamheten planerar sedan hur organisationen ska arbeta utefter
dessa ramar, under ledning av generalsekreteraren.

Personal
Sveriges Elevkårer har, när denna verksamhetsberättelse skrivs, 44 medarbetare baserade på Sveriges
Elevkårers 10 kontor som finns placerade över hela landet, närmare bestämt i Malmö, Helsingborg,
Kalmar, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala, Falun och Umeå.
Den operativa verksamheten leds av generalsekreteraren, som rapporterar direkt till styrelsen. Drygt
hälften av organisationens medarbetare arbetar som verksamhetsutvecklare, övriga stöttar på olika
sätt verksamheten inom områden som kommunikation, försäljning, projekt, administration och HR.

Medarbetare som jobbar just nu
Lina Lindblad

Kajsa Gröndahl

Johanna Petersson

Tove Ekeberg

Josefin Liv

Emma Brage

Amanda Forsell

Juni Holst

Philip Barnard

Carl Hammarskiöld

Zara Frick

Olliver Råström

Elsa Halling

Frida Ågstrand

Maja Apelmo

Matilda Andersson

Ilona Racho

Nova Löfberg

Lovisa Fagerhem

Lina Barthelson

Rebecka Madsen

Maria Levin

Elin Mathiasson

Fanny Tillberg

Tilda Pettersson

Linnea Sjöström

Athina Skoog

Ted Sörensen

Nicole Konde

Alva Näsström

Kevin Yiemsathit

Birta Einarsdottir

My Morfelt

Malva Olofsson

Sofie Karlsson

Molly Adolfsson

Wilma Eriksson

Ellen Ederlöv

Felicia Cahier

Elin Ohlen

Hanna Lövehed

Adam Ledung
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Medarbetare som är tjänstlediga
Oskar Jonsson

Fanny Axell

Hugo Hassler

Rustam Piriyev

Martin Hentschel Lund

Annika Andersson

Ebba Blomdahl

Lovisa Lindh

Oliver Björklund

Ellen William Olsson

Olivia Neib

Nicole Mourad

Rebecca Lomanto

Emelie Stark
Sigrid Petersson Hassan

Medarbetare som är föräldralediga

Ronja Wiberg

Myrra Franzén

Angelica Karlsson

Medarbetare som har slutat

Ida Björklund

Filippa Jirelius

Filip Axelsson

Ailar Amanda

Benjamin Jobs

Klara Österberg

Emma Johansson Walter

Moa Frick

Denzel Duckström

Felicia Gunnarsson

Matilda Holmberg

Medlemmarna
Medlemmar
År 2021 slog vi rekord i årsökning av enskilt anslutna medlemmar. Efter ett stort tapp år 2020 lyckades
Sveriges Elevkårer öka sitt medlemsantal med mer än 25% under 2021. Detta resulterade i att vi gick
in i år 2022 med 124 166 personer som valt att bli medlem i en elevkår ansluten till Sveriges Elevkårer.
Antalet elevkårer som är anslutna till Sveriges Elevkårer landade på en lägre siffra än innan pandemins
intåg, men vi lyckades ändå göra en liten ökning från 2020 till 318 elevkårer. Under verksamhetsåret
2022 har 13 elevkårer ansökt om nytt medlemskap och 5 elevkårer avslutat sitt medlemskap, dessa
siffror gäller vid tiden för skrivandet av verksamhetsberättelsen. För elevkårerna som har avslutat sitt
medlemskap har anledningen varit att elevkåren valt att lägga ner sin verksamhet.

Medlemsförmåner
Medlemmarna har beslutat att Sveriges Elevkårer ska tillhandahålla fem medlemsförmåner till alla
våra anslutna medlemsorganisationer. Dessa fem är support, utbildningar, material, ekonomiskt stöd
och tvistlösning. Tillsammans utgör dem kärnan i Sveriges Elevkårers verksamhet och det är styrelsens
ansvar att se till att alla medlemsorganisationer alltid har tillgång till samtliga medlemsförmåner Nedan
redogörs kort för hur styrelsen arbetat för att uppfylla detta ansvar under det senaste 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 verksamhetsutvecklare minst en gång per kvartal.
Supporten kan innebära möten såväl som hjälp och stöttning via mejl, telefon och sociala medier.
Under verksamhetsåret har viss support fortsatt genomföras på distans när restriktioner kopplade till
coronapandemin gjort det nödvändigt. Så fort restriktionerna tagits bort och det har varit möjligt har
dock fysisk support kunnat genomföras igen.
Verksamhetsutvecklaren ger stöd och support i det som elevkåren har behov av. Viss stöttning är specifik,
annan är mer allmän. Support kan till exempel ges kring hur ett årsmöte hålls eller hur planeringen
kan läggas upp för ett specifikt projekt.
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Utbildningar
Som medlem i Sveriges Elevkårer har man rätt till utbildningar som ska stärka de olika delarna av
elevkårens arbete och ge kunskap, verktyg och information till elevkårsstyrelsen och andra elevkårsaktiva. Utbildningarna arrangeras enskilt eller tillsammans med andra elevkårer under regionala
utbildningsdagar. Exempel på utbildningar som erbjuds är kommunikation och varumärke, välkomstaktiviteter och medlemsvärvning, samt ekonomi och administration. Alla elevkårer erbjuds också
styrelseutbildning till deras nytillträdda elevkårsstyrelser. På grund av coronapandemin har vissa
utbildningar genomförts på distans även detta år.
I maj var det dags för organisationen att arrangera Upptakt igen, för första gången sedan 2019 fysiskt!
Upptakt är en samlingsplats där elevkårer kan utbyta erfarenheter och få inspiration, från varandra
och av intressanta föreläsare. Upptakt22 arrangerades i Karlskrona på Blekinge Tekniska Högskola
där 134 aktiva från 60 elevkårer deltog. Under helgen hölls föreläsningar och workshops om bland annat
demokrati, påverkan och psykisk ohälsa. Bland föreläsarna kan nämnas Försvarsmakten, Magnus
Hedberg och Fredrik Bohm. Även skolministern Lina Axelsson Kihlblom och Centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Pedersen deltog med digitala hälsningar.
Under verksamhetsåret har två omgångar av Sveriges Elevkårers ledarskapsprogram Level Up gått av
stapeln. Utbildningen riktar sig till elevkårsaktiva med ledande positioner inom sina elevkårer och låter
deltagarna utveckla sitt ledarskap genom inspirerande föreläsningar och konkreta verktyg som är
användbara när de leder sina elevkårer. Årets första omgång avslutades i mars med 30 deltagare,
en andra omgång för året startade i maj.

Material
Sveriges Elevkårer erbjuder material till sina medlemmar i syfte att skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna. Vi erbjuder något för alla, oavsett om elevkåren är ute efter grundläggande
eller mer fördjupande material. Mycket av materialet finns att ladda ner på vår hemsida och vi arbetar
kontinuerligt med att utveckla och utöka detta.

Ekonomiskt stöd
För att elevkårer ska kunna bedriva meningsfull verksamhet och skapa en mer givande skoltid krävs
resurser. Därför delar Sveriges Elevkårer varje år ut stöd till sina medlemsorganisationer. Varje
medlemsorganisation kan kvalificera sig för att få ekonomiskt stöd från Sveriges Elevkårer genom att
skicka in korrekta kontobevis.
Det ekonomiska stödet har sedan Årsmöte13 baserats på Servicemodellen, där det ekonomiska stödet
beräknas utefter två parametrar, elevkårens anslutningsgrad samt vilken nivå av lokalfinansiering den
har. Servicemodellen fasades ut under 2021 och det ekonomiska stödet som delas ut år 2022 är det
sista som betalas ut enligt den. Utdelningen år 2022 uppgick till 1 904 991,85 kronor.
Från och med innevarande verksamhetsår kommer det ekonomiska stödet baseras på en ny modell
kallad för bidragstrappan. Här har parametern lokal finansieringsgrad tagits bort och ersatts med
nya parametrar som beslutades på Kongress20. Dessa nya parametrar ska skapa nya incitament för
att stärka elevkårerna i hela Sverige, och inte göra det ekonomiska stödet beroende på vart i landet
elevkårerna verkar.

Tvistlösning
Som medlemsorganisation i Sveriges Elevkårer har man rätt till att få hjälp med tvistlösning. Det
innebär att Sveriges Elevkårer på olika sätt går in och stöttar en elevkår som hamnat i en tvist med en
extern part. Vi arbetar aktivt för att säkerställa medvetenheten kring medlemsförmånen och för att
aktivera den när behovet finns. Under verksamhetsåret har vi arbetat med 3 tvistlösningsärenden.
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Principer
Styrelsen har i uppgift att alltid genomföra sitt arbete utefter dem styrdokument som medlemmarna
har satt. Utöver stadgarna som sätter själva ramarna för organisationen arbetar styrelsen också efter
det principprogram som röstades igenom på Kongress16. Programmet innehåller sju principer som
ska vara vägledande för Sveriges Elevkårer, men också för elevkårerna i Sverige. Utöver att agera moraliska ramar för elevrörelsen berättar den också om organisatoriska grunder. Styrelsen tar avstamp
i principerna inför varje beslut den tar, och nedan redovisas kortfattat hur styrelsen arbetat med de sju
principerna under verksamhetsåret.

Demokrati
I demokratins tecken utformas organisationens verksamhet utifrån de av medlemmarna beslutade
styrdokumenten. Styrdokumenten finns till för att leda vägen och skapa kontinuitet i en organisation
där omsättningen av aktiva medlemmar, förtroendevalda och medarbetare är hög. Inför varje beslut
styrelsen tar resonerar vi kring hur vi med det säkerställer att verksamheten leder oss mot visionen,
faller inom ramen för vårt syfte och vägleds av våra principer.

Jämlikhet
Under året har styrelsen säkerställt att elevkårer med olika förutsättningar har getts jämlika möjligheter att utvecklas. Som en del av det erbjuds reseersättning till nationella arrangemang för att alla
Sveriges Elevkårers medlemmar ska kunna delta. Detta innefattar sedan 2020 också regionala arrangemang. Styrelsen arbetar för att elevrörelsen ska finnas till för alla och ha en bred representation. Vi
arbetar också för att säkerställa att vi företräder intressen och verkar för goda förutsättningar över
hela elevrörelsen, oaktat elevkårers och individers bakgrunder, egenskaper och preferenser för att
säkerställa att alla som är, och vill bli, engagerade ska känna sig som en del av elevrörelsen.
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 finns till för sina medlemmar, och det är ett uppdrag som styrelsen arbetar aktivt
med att förvalta. Under året har styrelsen implementerat medlemsbeslut fattade på Årsmöte21, och
varje styrelsebeslut föregås av en diskussion om vad det är som mest gynnar elevkårerna.
För att säkerställa vad medlemmarna får ta del av, samt deras upplevelse av medlemserbjudandet
arbetar styrelsen aktivt med att möta elevkårerna i olika forum. Det senaste verksamhetsåret är det
första sedan pandemin som styrelsen har haft möjlighet att träffa elevkårerna fysiskt igen. Detta har
styrelsen gjort bland annat genom att genomföra medlemsbesök och delta på samtliga av organisationens nationella mötesplatser. Styrelsen arbetar också för en löpande kontakt med elevkårerna, såväl
fysiskt som digitalt, för att se till deras upplevelser och intressen får ta plats i organisationens påverkansarbete.
Varje år genomförs en medlemsenkät för att organisationen ska veta hur elevkårerna uppfattar evenemangen, utbildningarna och organisationen i stort. Styrelsen har under året också fortsatt arbetet med
att ta fram verktyg och utveckla medlemssystem som underlättar elevkårernas arbete.

Långsiktighet
För att säkerställa att elevrörelsen fortsätter att växa sig starkare behöver organisationen tänka på
framtiden. Styrelsen har lagt mycket vikt vid långsiktigheten under det senaste verksamhetsåret,
framför allt i de ekonomiska beslut som har tagits. I och med det känsliga ekonomiska omvärldsläget
och de effekter som pandemin haft på organisationen har mycket vikt lagts vid hur vi bäst skapar förutsättningar för ett starkt Sveriges Elevkårer även de kommande åren. Detta har bland annat innefattat
prioriteringar i arbetssätt, en genomgång av organisationens kapitalförvaltning och ett bredare fokus
på försäljning. I år har styrelsen också satt över 197 995 kr till sparfonden som vid årsskiftet uppgick till
totalt 3 782 664 kr. Detta gör att sparfonden på lång sikt skapar en marginal för sämre tider. Styrelsen
arbetar parallellt med implementering av Strategi 2025 som syftar till att sätta en långsiktig riktning
för organisationen.
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Sammanhållning
Vi värnar starkt om den gemenskap som Sveriges Elevkårer bidrar till. Därför arbetar styrelsen och
organisationen ständigt med att skapa mötesplatser med låga trösklar för deltagande och ömsesidigt
utbyte emellan elevkårer. Under verksamhetsåret har organisationen äntligen kunnat träffas fysiskt
igen, men styrelsen tar också med sig dem lärdomar som organisationen fått under pandemin om hur
man kan säkerställa stark sammanhållning även med digitala lösningar.

Öppenhet
Det finns ett flertal saker som styrelsen arbetar med kopplat till principen om öppenhet. Dels publicerar
vi protokollsammanfattningar efter varje styrelsemöte för alla att ta del av, och medlemmar som vill
får också tillgång till beslutsprotokoll. Styrelsen är alltid nåbar för att svara på frågor om beslut och
om verksamheten och arbetar aktivt med att finnas tillgängliga för just det. Därtill publiceras det fyra
gånger per år en kvartalsrapport som presenterar utfallet 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. Vi släpper även en årsrapport som mer
utförligt redogör för organisationens arbete under det senaste året. Årsrapporten görs tillgänglig både
för medlemmarna och för andra intressenter. I våra rapporter och på sociala medier inkluderar vi
bilder från elevkårer för att alla i rörelsen ska veta vad som sker runt om i landet.

Tillgänglighet
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. När vi inte kunnat göra detta fysiskt på grund av pandemin har vi arbetat med att hitta
digitala lösningar. Detta har gett styrelsen lärdomar som vi tar med oss till framtiden, även när möjligheten att träffas fysiskt nu kommit tillbaka.
Styrelsen arbetar både med att själva ta initiativ till att träffas, bland annat genom att genomföra medlemsbesök och genom deltagande på mötesplatser, men vi har också alltid som mål att tacka ja när
elevkårer bjudit in styrelsen till arrangemang eller besök. Styrelsen arbetar aktivt med att tillgängliggöra organisationens mötesplatser och verksamhet. Bland annat har vi erbjudit reseersättning för att
sänka trösklarna för deltagande i verksamheten och arbetat för att ta fram och utveckla digitala system
som ska göra elevkårernas arbete enklare.
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Konton under övriga externa kostnader
5010

Lokalhyra

6212

Mobiltelefoni

5020

El

6230

Datakommunikation

5060

Städning

6233

Hemsidor

5212

Kopiator

6250

Porto

5410

Förbrukningsinventarier

6310

Försäkring

5420

Programvaror

6351

Konstaterad kundförlust

5421

Tekniska tillbehör

6370

Larm

5423

Inköp Datorer

6420

Auktoriserad Revisor

5460

Förbrukningsmaterial

6530

Redovisningstjänster

5800

Kostnader koncernföretag

6531

Lönekostnader

5810

Resor

6532

Konsultation

5830

Boende

6570

Bankkostnader

5840

Mat

6580

Juridisk rådgivning

5890

Övriga Kostnader *

6590

Medlemssystem

5900

Reklam och PR

6591

Utveckling av medlemssystem

6062

Påminnelser och inkassoavgifter

6840

Inhyrd personal

6070

Representation

6992

Övriga kostnader, ej avdragsgilla

6110

Kontorsmaterial

6993

Medlemsbidrag - Sveriges Elevkårer

6150

Trycksaker

* Exempel på kostnader som ligger under 5890 Övriga Kostnader:
Värvningskostnader, sociala aktiviter, arbetsgivarservice, SMS-värvning, Marknadsundersökningar/varumärkesundersökning, en del Level up kostnader, Upptakts kostnader,
Årsmöte/kongress kostnader.
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Proposition 1 – Tydligare
ramar för sparfonden
Sammanfattning
På Kongress16 beslutade medlemmarna om att upprätta en medlemsägd sparfond. Efter mer än fem
år har styrelsen kunnat utvärdera sparfondens funktion och dess regleringar. Detta har landat i att styrelsen föreslår att kongressen gör två ändringar i stadgarnas § 11 Sparfonden för att fylla luckor som
styrelsen sett i dagens bestämmelser. Dels vill styrelsen förtydliga vad hållbart sparande innebär, dels
vill styrelsen öka möjligheterna för att i en krissituation använda pengarna i sparfonden. Detta genom
att öppna upp för att beslut om uttag kan tas även på extrainsatta årsmöten och kongresser.

Bakgrund
När vår organisation bytte namn till Sveriges Elevkårer år 2012 var vår ekonomiska situation mycket
svag. På grund av dålig ekonomisk kontroll hade organisationen under åren 2010 och 2011 gjort stora
minusresultat vilket resulterat i att våra pengar höll på att ta slut. Tack vare ett aktivt arbete för att
strukturera och stabilisera organisationen klarade vi oss den gången. Men krisen som uppstod gav
viktiga lärdomar och visade på behovet av att ha en back up när tiderna är svåra. Därför la styrelsen
2016 fram ett förslag om att starta en sparfond där en del av varje års positiva resultat skulle sparas
undan för framtiden.
För att tydliggöra att sparfonden är ett långsiktigt verktyg, gavs medlemmarna makten att bestämma
ramarna för den. Detta genom att det beslutades att sparfonden skulle styras av stadgarna. När styrelsen har utvärderat sparfondens funktion i organisationens nuläge har vi sett två regleringar som vi
tycker borde byggas ut. Styrelsen ser dels en brist i att hållbarhet inte definieras i stadgarna. Frågan
om hållbarhet är viktig för Sveriges Elevkårer och för medlemmarna, något som inte minst belystes
under Årsmöte21. Styrelsen ser också en brist i att möjligheten att ta ut medel ur sparfonden finns
endast en gång om året. Styrelsen vill därför öppna upp för att beslut om att använda pengar från
sparfonden även kan göras på extrainsatta årsmöten och kongresser, och inte endast på ordinarie.

Hållbarhet
I stadgarna bestäms det att styrelsen har ansvar för att förvalta sparfonden. Det innebär att styrelsen
beslutar hur pengarna ska hanteras tills dess att medlemmarna vill använda dem. Idag ställs följande
krav på hur styrelsen ska göra det i § 11 Sparfond:

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.

Detta byggs ut i stadgarnas § 6 Styrelsen, där styrelsens ansvar gentemot sparfonden och
medlemmarna tydliggörs genom att:

mom 5 Styrelsen ansvarar för att: […]

- upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till sparfonden enligt stadgarnas § 11 förvaltas på
ett hållbart och betryggande sätt samt att sådan förvaltning sker på inrådan av extern expertis.
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Kraven innebär att en extern part hjälper organisationen med att välja ut vilka fonder som ska köpas.
Fonderna ska enligt stadgarna vara hållbara, men på vilket sätt regleras i dagsläget inte i stadgarna.
Detta ser styrelsen som en brist eftersom kravet går att tolka på flera sätt. Som exempel kan man
tolka hållbarheten ur ett rent ekonomiskt perspektiv, alltså att pengarna inte ska utsättas för alldeles
för mycket risk och utvecklas stabilt. Det går också att tolka det som hållbarhet ur ett miljömässigt och
socialt perspektiv, grovt förenklat att styrelsen i arbetet med sparfonden också ska ta ansvar för hela
samhället och dess välmående. Idag tar det sig uttryck i att Sveriges Elevkårer väljer bort fonder som
investerar i exempelvis fossila bränslen och vapen, med mera.
Styrelsen tar idag båda ovan nämnda tolkningar i hänsyn och har anpassat organisationens sparande
efter detta. Exempelvis investerar organisationen i flera olika fonder för att pengarna ska utvecklas
ekonomiskt hållbart. Styrelsen ställer också höga krav på fondernas miljömässiga och sociala ansvarstagande. Detta sammanfattas i en intern policy som styrelsen står fria att ändra i. I och med att skrivelsen om hållbarhet kan tolkas på flera sätt skulle en framtida styrelse kunna välja att exempelvis
fokusera endast på den ekonomiska hållbarheten. Eftersom tolkningen i slutändan styrs av den interna
policyn kan styrelsen därför ta bort de krav som hittills ställts i den. Här vill styrelsen att den makten
flyttas från styrelsen till medlemmarna genom att införa den styrande tolkningen i stadgarna. Detta
skulle utgöra en kontrollfunktion för medlemmarna, eftersom en förändring av tolkningen skulle behöva
röstas igenom på ett årsmöte/kongress.
Med detta skapas starkare demokratiska mekanismer och en ny aspekt av organisationens ekonomiska
arbete flyttas över på medlemsnivå. Allt Sveriges Elevkårers arbete ska präglas av demokrati och
långsiktighet. Med denna förändring sätter medlemmarna inriktningen på vad hållbara investeringar
innebär, en förändring som tydliggör hur vi kan arbeta för ett bättre samhälle som både dagens och
morgondagens elevrörelse kan verka i.

Tydliggjort vilken sorts expertis styrelsen ska använda sig av
Styrelsen föreslår slutligen att det tydliggörs att styrelsen ska använda sig av extern ekonomisk expertis.
Ska investeringarna som görs i sparfonden vara ekonomisk hållbara bör den expertis som används
vara kunnig på investeringar. Styrelsen använder sig idag av extern ekonomisk expertis, men vill förhindra att regleringen tolkas annorlunda i framtiden, så att kravet på extern expertis inte kan tickas av
bara genom att plocka in en extern expert inom ett orelaterat område; expertisen ska vara ekonomisk.

Varför inte mer specifika stadgeregleringar?
Styrelsen föreslår att stadgarna ska sätta en tydligare riktning för hållbart sparande, snarare än att gå
in exakt på hur hållbarheten ska ta sig i uttryck. En trygg utveckling av sparfonden kräver en flexibel
och löpande hantering av sparfondens investeringar. Därför bör ansvaret för att välja vilka investeringar
som görs ligga kvar på styrelsen. Med en mer detaljstyrd ändring av stadgarna än vad som föreslås
hade styrelsen riskerat att bli begränsade i just detta ansvar, något som skulle kunna inskränka på
sparfondens långsiktighet.
Den föreslagna stadgeändringen tydliggör dock medlemmarnas förväntan på ett brett hållbarhetstänk
och förutsätter att styrelsen fortsätter sätta hårda krav på de investeringar som styrelsen väljer att
göra. Begreppen social, hållbar och ekonomisk hållbarhet är vidare de begrepp styrelsen anser bäst
förtydligar begreppens innebörd, samt förenklar samarbetet med den externa expertisen.
I och med ändringen kommer styrelsen också få en tydligare skyldighet att redovisa sitt resonemang
kring hållbarheten för medlemmarna. Detta ger medlemmarna bredare möjligheter att följa upp hållbarheten i investeringarna, och öppnar upp för diskussioner kring frågan.
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Tydligare uttagsregler
I stadgarnas § 11 mom 5 regleras att uttag från sparfonden endast får göras efter ett medlemsbeslut.
Detta får i dagsläget endast göras på ordinarie årsmöte och kongress. Men, kriser kan uppstå snabbt,
något organisationen inte minst fått erfara under coronapandemin. Organisationen har stått sig stark
under pandemin och att hämta in mer kapital har inte varit nödvändigt. Men sparfonden är i dagsläget
den sista utvägen för styrelsen om det behovet någon gång skulle finnas, något som skulle kunna vara
nödvändigt för organisationens överlevnad i ett sådant skede. Det finns ett viktigt värde i att det endast
är medlemmarna som kan besluta om när detta får göras. Styrelsen ser dock gärna att den möjligheten
ska finnas mer än en gång om året.
Styrelsen föreslår därför att kongressen ändrar i stadgarna så att uttag från sparfonden i framtiden får
ske även på extrainsatta årsmöten och kongresser. Beslutsmakten ligger alltså kvar på medlemmarna,
men tillfällena när den makten kan användas utökas om propositionen röstas igenom.

Förslag till förändring
Med bakgrund av detta föreslår styrelsen att kongressen beslutar om följande stadgeändringar:

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 6 Styrelsen för Sveriges Elevkårer
mom 5 Styrelsen ansvarar för att: […]

§ 6 Styrelsen för Sveriges Elevkårer
mom 5 Styrelsen ansvarar för att: […]

- upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts
till sparfonden enligt stadgarnas § 11 Sparfond
förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt
samt att sådan förvaltning sker på inrådan av
extern expertis.

- upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts
till sparfonden enligt stadgarnas § 11 Sparfond
förvaltas på ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbart och betryggande sätt samt att
sådan förvaltning sker på inrådan av extern
ekonomisk expertis.

§ 11 Sparfond
mom 2 Styrelsen ska, på inrådan av extern

§ 11 Sparfond
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.

ekonomisk expertis, säkerställa att kapitalet i
sparfonden förvaltas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart och betryggande
sätt samt särskilt beakta sparandeformer som
innebär låg risk.

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

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

Förslag till beslut
Kongressen föreslås besluta
att

ändra stadgarnas § 6 mom 5 till ”Styrelsen ansvarar för att: […]
- upprätta riktlinjer så att kapitalet som avsätts till sparfonden enligt stadgarnas § 11 Sparfond förvaltas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart och betryggande sätt samt
att sådan förvaltning sker på inrådan av extern ekonomisk expertis”.

att

ändra stadgarnas § 11 mom 2 till ”Styrelsen ska, på inrådan av extern ekonomisk expertis, 		
säkerställa att kapitalet i sparfonden förvaltas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt
hållbart och betryggande sätt samt särskilt beakta sparandeformer som innebär låg risk”.

att

ändra stadgarnas § 11 mom 5 till ”Ianspråktagande av kapital från sparfonden måste beslutas
på förhand av kongress eller årsmöte med minst två tredjedelars majoritet”.
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Proposition 2 – Revisionens
sammansättning
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Elevkårer väljer till Kongress22 att lägga fram ett förslag om att förtroendeuppdraget revisorssuppleant ska avvecklas. Detta med bakgrund av ett gediget utredningsarbete som
Sveriges Elevkårers valberedning genomfört under 2021 och 2022. Revisorssuppleantsrollen har varit
svår att rekrytera till, samtidigt som rollen inte aktiverats under modern tid. Styrelsen föreslår därför
att rollen avvecklas, men går samtidigt fram med förslag på stadgeändringar som skapar nya mekanismer för att hantera avgångar inom lekmannarevisionen.

Sveriges Elevkårers förtroendevalda
I år är det tio år sedan vår organisation bytte namn till Sveriges Elevkårer. Under dessa tio år har organisationen växt kraftigt och ständigt utvecklats. Vi har satt en tydlig vision, ett syfte och utvecklat
våra styrdokument. De förtroendevalda som medlemmarna valt har alltid haft som främsta uppgift att
förverkliga dessa och stärka organisationen.
Att medlemmarna och organisationen ska få ut det mesta av sina förtroendevalda, samtidigt som den
förtroendevalda får möjlighet att växa inom sitt förtroendeuppdrag, är en förutsättning för en stark
demokratisk representation. Det här ska gälla oavsett om man väljs till styrelsen, valberedningen eller
revisionen. Idag finns ett förtroendeuppdrag där styrelsen inte ser att detta gäller, revisorssuppleanterna. Därför föreslår styrelsen till Kongress22 att avveckla uppdraget för att säkerställa att samtliga
förtroendevalda fyller en stark funktion inom organisationen.

Sveriges Elevkårers revision
Sveriges Elevkårers revision består av en auktoriserad revision och en lekmannarevision. Den auktoriserade revisorn har ansvar för att granska organisationens ekonomi och räkenskaper och anlitas
genom en revisionsfirma, men väljs av medlemmarna. De senaste åren har den auktoriserade revisorn
kommit från revisionsfirman KPMG.
Lekmannarevisionen väljs också av medlemmarna och består av två ordinarie lekmannarevisorer
samt två personliga suppleanter, som ofta är tidigare eller nuvarande medlemmar i organisationen.
Lekmannarevisionen har i uppgift att se till att styrelsen följer styrdokument och andra beslut medlemmarna tagit. Lekmannarevisorerna blir på så sätt medlemmarnas ögon in i organisationen mellan
årsmöten och kongresser. Suppleanterna till lekmannarevisorerna har en uppgift; att träda in om en
ordinarie lekmannarevisor skulle avgå. Detta har inte hänt i modern tid och suppleanterna har således
haft en helt passiv roll i organisationen.

Sveriges Elevkårers suppleanter
Tidigare har även Sveriges Elevkårers styrelse och valberedning haft suppleanter, dock inte personliga
som i fallet med lekmannarevisionen. Medlemmarna beslutade 2017 att ta bort dessa roller då dem
inte fungerade ändamålsenligt och inte fyllde någon särskild funktion inom organisationen. Revisionens
suppleanter utelämnades dock från det beslutet och den utredning som föranledde det. Styrelsen ser
dock att samma problembild förekommer för revisorssuppleanterna, en bild som delas av valberedningen och en stor referensgrupp som konsulterats under det senaste året.
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Erfarenheter av rollen revisorssuppleant
Rollen revisorssuppleant har av valberedningen uppgetts vara svår att rekrytera till. Personer som är
intresserade av ett revisorsuppdrag har främst sökt sig till rollen som ordinarie lekmannarevisor och
tackat nej när de tillfrågats att söka rollen som suppleant. Detta har inneburit merarbete för valberedningen, som exempel resulterade i att endast ett förslag på suppleant lades fram till Kongress20
(posten fylldes senare).
Personer som haft posten revisorssuppleant har angett att rollen många gånger främst existerat på
pappret. I och med att suppleanterna inte har aktiverats en enda gång har suppleanterna varit rätt
osynliga i organisationen, och knappt kunnat ge något tillbaka till organisationen genom sitt förtroendeuppdrag. Skrivelserna i stadgarna har vidare inneburit en svårighet att definiera suppleantrollen,
något som också sannolikt påverkat rekryteringsläget.
I och med att stadgarna uttryckligen begränsar suppleanternas ansvar till att träda in vid en avgång
har suppleanterna fortsatt vara passiva och osynliga. Detta har inneburit att uppdraget inte skapat
något särskilt värde, varken för organisationen och medlemmarna, eller för den förtroendevalda själv.
En förtroendevald bör kunna växa i sin roll och få erfarenheter som skapar värde för individen. Detta
för att rollen ska vara attraktiv att söka sig till. Erfarenheterna som lyfts av de som tidigare innehaft
rollen visar att detta inte varit fallet under de senaste åren.

Utredningen 2022
Mot bakgrund av tidigare nämnda erfarenheter har styrelsen sett ett behov av förändring och uppdrog
valberedningen att under 2021 och 2022 utreda möjliga vägar framåt. Det är denna utredning som
resulterat i propositionen du just nu läser. I utredningen har en stor referensgrupp konsulterats och
flera lösningsförslag lagts fram, bland annat att minska antalet suppleanter till en, att utöka antalet
ordinarie lekmannarevisorer eller att ta bort suppleanterna i sin helhet.

Varför avveckla rollen revisorssuppleant?
Efter att ha tagit del av valberedningens utredning har styrelsen landat i att föreslå kongressen att ta
bort suppleanterna till lekmannarevisorerna i sin helhet. Detta bottnar i flera orsaker. Dels har det
tidigare nämnda svaga rekryteringsläget spelat in, dels bilden av att suppleanterna har en passiv roll
som inte är attraktiv att söka sig till. Sveriges Elevkårers förtroendevalda är medlemmarnas främsta
representanter, och ska i styrelsens mening både skapa värde för organisationen, och kunna växa i och
utveckla sin egen roll. Så är inte fallet idag till följd av hur uppdraget är utformat.
Styrelsen ser vidare ett demokratiskt underskott i att ha ett förtroendeuppdrag som endast aktiveras
vid en avgång. Personerna som väljs till uppdraget som revisorssuppleanter besitter ofta egenskaper
och kompetenser som är värdefulla för Sveriges Elevkårer. Suppleantrollens utformning låter dock inte
dessa komma organisationen till gagn. Eftersom organisationens stadgar bestämmer att en person
inte kan väljas till flera förtroendeuppdrag samtidigt, samt att en förtroendevald inte kan anställas av
Sveriges Elevkårer, kan alltså detta ske först om suppleanten blir ordinarie revisor. Något som, likt
ovan nämnts, inte hänt i modern tid.
I slutändan ser styrelsen helt enkelt inte ett behov att behålla rollen som revisorssuppleant. Risken att
en lekmannarevisor skulle avgå eller på annat sätt hindras att genomföra sitt uppdrag är låg. Styrelsen
ser att suppleanternas enda värde i sin nuvarande utformning är att vara en mekanism för att säkra
upp lekmannarevisionen vid en avgång. När risken för det är så pass låg, ser styrelsen att det går att
skapa andra mekanismer istället, som inte binder personer till passiva förtroendeuppdrag som sällan
syns mycket mer än på pappret.
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Konsekvenser
Ett borttagande av revisorssuppleantsrollen kommer såklart med sina konsekvenser. Styrelsen bedömer
dock inte att dessa konsekvenser motsätter ett borttagande av suppleantrollen. Utöver att en mekanism
för att hantera avgångar från revisionen tas bort, har styrelsen också övervägt konsekvenserna av att
minska antalet förtroendeuppdrag. Med denna ändring minskar antalet förtroendevalda inom organisationen från som mest 20 personer till 18 personer. Detta kan innebära hårdare konkurrens om förtroendeuppdragen. Detta skulle kunna leda till att personer med egenskaper som skulle gynna Sveriges
Elevkårer inte väljs, men innebär samtidigt att urvalet för medlemmarna att välja från kan bli större.
En annan konsekvens blir att det vid en situation där båda lekmannarevisorerna skulle avgå kan krävas
att medlemmarna kallas till ett extrainsatt årsmöte/kongress. Detta skulle innebära en kostnad för
organisationen. Styrelsen återkommer dock till att risken för avgångar från lekmannarevisionen är liten,
och gör bedömningen att organisationen vid behov kan täcka kostnader för ett extrainsatt årsmöte/
kongress. Om en situation uppstår där hela revisionen avgår ser styrelsen också ett stort demokratiskt värde i att samla till ett extrainsatt årsmöte eller kongress för att öppna för medlemmarna att ta
ställning i frågan.

Nya mekanismer för att hantera bortfall inom revisionen
Styrelsen föreslår till kongressen att flera stadgeändringar görs för att införa mekanismer för att hantera
bortfall inom revisionen. Dessa mekanismer ska syfta till att ersätta den mekanism som suppleanterna
innebär idag. Först och främst föreslår styrelsen att det tydliggörs att en lekmannarevisor kan utföra
revisionens uppgifter ensam vid bortfall av den andra lekmannarevisorn. Detta för att tydliggöra att
revisionens granskning ska fortlöpa även om en lekmannarevisor avgått eller av annan anledning
bortfallit.
Ambitionen ska dock även fortsatt vara att lekmannarevisionen så långt det går ska bestå av två
personer. Därför vill styrelsen öppna upp möjligheten att genomföra fyllnadsval till revisionen under
årsmötet, alltså halvvägs in i revisionens mandatperiod. Skulle en lekmannarevisor falla bort under
mandatperiodens första år skulle dennes plats alltså kunna fyllas på årsmötet för att lekmannarevisionen ska vara fulltalig under mandatperiodens andra år. Detta föreslås regleras på ett liknande sätt
som fyllnadsval till styrelsen, alltså att stadgeformuleringen om vilka punkter som ska behandlas av
årsmötet ändras.
Sist men inte minst föreslås styrelsen ges ansvar att kalla till extrainsatt årsmöte/kongress om båda
revisorerna skulle falla bort. Detta för att säkerställa att Sveriges Elevkårers medlemmar alltid ska
ges tillgång till en säker och fullständig granskning av styrelsen minst en gång varje år.

Ändring av reglering för auktoriserad revisor
Styrelsen föreslår i propositionen att det förtydligas att den auktoriserade revisorn ska komma från ett
revisionsbolag. Detta för att tydliggöra revisionsbolagets ansvar att fullfölja revisionen även om den av
kongressen valde auktoriserade revisorn skulle avgå eller på annat sätt frånfalla. Makten att välja den
primärt huvudansvariga revisorn föreslås dock ligga kvar på medlemmarna även med denna skrivelse.

Ikraftträdande
Styrelsen föreslår att ändringarna träder i kraft med omedelbar verkan efter att ett eventuellt beslut
tas. Detta då kongressen väljer ny revision, något som föreslås göras enligt den nya ordning som
propositionen föreslår.
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Förslag på stadgeändringar
Nuvarande skrivelse

Föreslagen skrivelse

§ 5 Kongress och årsmöte

§ 5 Kongress och årsmöte

mom 15 Åtminstone dessa punkter ska behandlas
av årsmötet […]:

mom 15 Åtminstone dessa punkter ska behandlas
av årsmötet […]:

- Eventuella fyllnadsval till Sveriges 		
		 Elevkårers styrelse

- Eventuella fyllnadsval till Sveriges
		 Elevkårers styrelse

- Val av ordförande för Sveriges Elevkårers
		 valberedning för en mandatperiod
		 om två år […]

- Eventuella fyllnadsval till Sveriges
		 Elevkårers lekmannarevision

§ 8 Revision

- Val av ordförande för Sveriges Elevkårers
		 valberedning för en mandatperiod
		 om två år […]

mom 3 Varje lekmannarevisor ska ha en person-

§ 8 Revision

mom 6 I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska

mom 6 I ett fall då en lekmannarevisor avgår
kan den kvarvarande lekmannarevisorn utföra
revisionens uppgifter ensam.

lig suppleant.

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 I ett fall då båda lekmannarevisorer avgår
ska styrelsen snarast kalla medlemmarna till ett
extrainsatt årsmöte/kongress.
mom 8 Kongressen ska välja en revisionsbyrå
med huvudansvarig auktoriserad revisor.

mom 8 Kongressen ska välja en auktoriserad

revisor.

mom 12 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald
auktoriserad revisor tillträder den 1 januari
kalenderåret efter kongressen. Vid fyllnadsval
under årsmöte ska årsmötet särskilt förordna
om tillträdestid.

mom 12 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald

auktoriserad revisor tillträder den 1 januari kalenderåret efter kongressen

Förslag till beslut
Kongressen föreslås besluta
att

ta bort stadgarnas § 8 mom 3 samt § 8 mom 6 och konsekvensjustera paragrafen därefter

att

ändra stadgarnas § 5 mom 15 till ”Åtminstone dessa punkter ska behandlas av årsmötet […]:
- Eventuella fyllnadsval till Sveriges Elevkårers styrelse
- Eventuella fyllnadsval till Sveriges Elevkårers lekmannarevision
- Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för en mandatperiod om två år […]”

att

i stadgarnas § 8 Revision införa ett mom 6 ”I ett fall då en lekmannarevisor avgår kan den 		
kvarvarande lekmannarevisorn utföra revisionens uppgifter ensam.” och konsekvensjustera
paragrafen därefter

att

i stadgarnas § 8 Revision införa ett mom 7 ”I ett fall då båda lekmannarevisorer avgår ska 		
styrelsen snarast kalla medlemmarna till ett extrainsatt årsmöte/kongress.” och konsekvensjustera paragrafen därefter
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att

ersätta stadgarnas § 8 Revision mom 8 med ”Kongressen ska välja en revisionsbyrå med 		
huvudansvarig auktoriserad revisor.”

att

ersätta stadgarnas § 8 Revision mom 12 med ”Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 1 januari kalenderåret efter kongressen. Vid fyllnadsval under 		
årsmöte ska årsmötet särskilt förordna om tillträdestid.”

att

direktjustera protokollet med gjorda ändringar i stadgarna
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Proposition 3 – Förnyat
förutsättningsprogram
Sammanfattning
Sveriges Elevkårer har sedan 2014 ett förutsättningsprogram där ett antal frågor och uppmaningar
finns samlade. Programmet utgår från vad medlemmarna sett som prioriterat för att elevkårerna i
Sverige ska bli framgångsrika. Förutsättningsprogrammet har varit ett gott stöd i styrelsens externpolitiska arbete, men har vissa brister i utformningen som påverkar hur effektivt och välanvänt programmet
är. Styrelsens ambition är att förutsättningsprogrammet ska tillhöra och vara ett stöd för hela elevrörelsen. Därför lägger styrelsen till Kongress22 fram förslag på ett uppdaterat förutsättningsprogram som
är bättre anpassat till elevrörelsens utmaningar och möjligheter.

Bakgrund
När styrelsen formar sitt arbete tar vi alltid avstamp i vårt medlemsägda syfte. Enligt syftet ska
Sveriges Elevkårer stärka elevkårerna i Sverige genom att på olika sätt stötta dem i deras arbete, men
också genom att på olika sätt representera deras intressen. Enligt syftet ska Sveriges Elevkårer göra
detta bland annat genom att:
		
		

Verka för fri- 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.

För styrelsen är det centralt att de intressen vi företräder faktiskt stämmer överens med vad som är
viktigast för elevkårerna och vilka utmaningar de ställs inför inom ramen för fri och självständig organisering. Därför beslutade medlemmarna på Kongress14 att ta fram ett nytt medlemsägt dokument.
Detta dokument fick namnet förutsättningsprogrammet.
Tyngdpunkten i programmet ligger på elevkårers förutsättningar. Elevkårers förutsättningar att verka
och växa sig starka bygger mycket på externa faktorer, politiska beslut och prioriteringar. Både lokalt
från rektorn och skolledningen, från företag och samarbetspartners, och från ens skolhuvudman. Även
på det nationella planet finns faktorer som påverkar elevkårerna och elevrörelsen som helhet, både
ekonomiskt och politiskt. Genom förutsättningsprogrammet belyser vi detta, och vill sätta eld i baken
på de makthavare som påverkar tidigare nämnda externa faktorer. Allt för att varje elevkår ska kunna
bedriva sitt arbete utan avgörande hinder på resan mot att bli framgångsrika.
Förutsättningarna som Sveriges Elevkårer har enats kring som centrala för elevkårers möjlighet att
skapa en mer givande skoltid sammanfattas i programmet med både mer generella frågor och tydliga
uppmaningar. Dessa sammanfattar problemen som syns, och vad Sveriges Elevkårer vill uppnå genom
att de löses. Programmets uppmaningar visar tydligt vad vi vill uppnå men tydliggör också makthavarnas ansvar, såväl lokalt som nationellt, att ta fram lösningarna.

Erfarenheter
Tanken med förutsättningsprogrammet är god, ett verktyg att luta sig mot externpolitiskt som inte
låser oss till specifika ställningstaganden är gynnsamt för vår genomslagskraft och relevans. Förutsättningsprogrammet kan sägas vara det, men är i styrelsens mening i dagsläget inte så effektivt som
det skulle kunna vara.
När det nu gått några år sedan programmet började arbetas med går det att börja utvärdera vilket
utfall det gett. Det första som går att se är att ingen av uppmaningarna i programmet egentligen har
realiserats till sin ordalydelse. Vi har tagit stora kliv på vägen, men faktumet att ingen av uppmaningarna
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blivit verklighet efter åtta år, trots att uppmaningarna i många fall är rätt specifika, ställer frågor om
programmet är effektivt utformat.
Förutsättningsprogrammet ska vara hela elevrörelsens program, men ändå ser vi att förutsättningsprogrammet inte använts som sådant. Detta trots att organisationen både 2017 och 2019 tagit beslut
om förutsättningsfrågor, som är uppmaningar att fokusera extra på under de följande åren. Vi ser att
detta kan bero på att programmets utformning brister i tillgänglighet. Men detta realiserar också
frågor om hur tillgängligt programmet är att arbeta med, och hur bra anpassade uppmaningarna är
till de utmaningar som elevkårerna möter i sin verksamhet.

Problem
Ovan nämnda erfarenheter har lett styrelsen fram till en problembild som det omarbetade programmet
utgår ifrån. Förutsättningsprogrammet kan i dess nuvarande utformning upplevas som rätt spretigt.
Målsättningarna är inte tydligt mätbara i samtliga fall; vissa uppmaningar är väldigt specifika medan
vissa har en rätt diffus målbild. Utöver att detta gör att ambitionen med programmet till och från blir
otydlig, gör det också att programmet är svårt att överlämna till makthavare. Greppbarheten för en
som är mindre insatt i elevkårernas verklighet brister helt enkelt.
Detta tillsammans med storleken på programmet gör att styrelsen upplever programmet som svårarbetat, något som kan förklara de erfarenheter som nämns ovan. Styrelsen har därtill inhämtat
erfarenheter från elevkårer runt om i landet och identifierat att det finns en önskan om att Sveriges
Elevkårer ska göra det enklare för elevkårerna att arbeta med elevkårers förutsättningar på lokal nivå
när viljan finns. Idag är det svårt samtidigt som kännedomen och ägandeskapet kring förutsättningsprogrammet, som ska möjliggöra för elevkårerna att jobba med just detta, är låg. Det är ett problem
som styrelsen vill åtgärda.

Lösning
Styrelsen ser att den bästa lösningen på de problem som lyfts är att förutsättningsprogrammet omarbetas. Detta görs med fokus på att förenkla och förtydliga, för att skapa ett mer enhetligt program
där både bakgrund och målsättning framgår tydligt. Målsättningen är att det nya programmet ska
vara enkelt att lägga i handen på politiker och makthavare och snabbt kunna visa på vilka förändringar
som elevrörelsen vill se. Detta är en önskvärd effekt för att uppmaningarna i programmet ska kunna
uppnås.
Styrelsen har arbetat fram ett förslag på ett uppdaterat program under en längre tid och även tagit
stöd i det arbetet av extern expertis. Programmet har en annorlunda disposition och är mer kompakt
än tidigare, men uppmaningarna går att känna igen från det nuvarande förutsättningsprogrammet.
Styrelsens vision är att programmet ska vara bättre anpassat för elevkårerna att använda på lokal nivå
när viljan finns. Detta för att bättra på förutsättningarna för sin egen verksamhet, men också för att
genom förändring göra det lättare för andra elevkårer att starta upp, bedriva sin verksamhet och bli
framgångsrika. Målsättningen med det nuvarande förutsättningsprogrammet har varit densamma,
men styrelsen tror att det uppdaterade och förenklade programmet kommer öka chanserna för att
detta blir verklighet. Detta för oss också närmare målbilden att uppmaningarna i programmet ska bli
verklighet – ju fler som arbetar med uppmaningarna desto lättare skapar vi opinion.
Det nya förslaget hoppas vi kommer göra programmet mer greppbart och lättarbetat. Det kommer
också att underlätta för organisationen att genomföra sidoinsatser för att öka kännedomen kring
elevkårers förutsättningar och i längden rättigheter. Detta kan vara att ta fram informationsmaterial,
genomföra undersökningar eller ta fram färdiga förslag att lägga i händerna på makthavare. Allt detta
hoppas vi skapar ett lättarbetat program som ägs av hela elevrörelsen, för att ge fler möjlighet att
arbeta med elevkårers förutsättningar, och stärka elevkårerna i Sverige.

Förslag till beslut
Kongressen föreslås besluta
att

ersätta förutsättningsprogrammet med styrelsens förslag på ett nytt Elevkårsprogram
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Elevkårsprogrammet
– för en tryggare,
starkare och roligare
gymnasieskola
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Inledning
Elever har enligt skollagen rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö.
När elever individuellt och kollektivt ges möjlighet att utöva den rätten bidrar det till skolans utveckling, sociala klimat och lusten att lära. Idag är elevkårer det vanligaste sättet för elever att organisera
sig på gymnasiet. Elevkårer är ideella föreningar som enligt grundlagen har rätt att finnas och verka
fritt utan påverkan från utomstående. En rättighet som är starkt förankrat till Sveriges grundbult,
demokratin.
Sveriges Elevkårer är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vårt främsta
syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.
Elevkårerna som är medlemmar i Sveriges Elevkårer är självständiga, demokratiskt uppbyggda
föreningar som bidrar till att göra skolan tryggare, starkare och roligare.

Tryggare för att de bidrar till att göra skolmiljön bättre för alla som vistas i den genom till exempel
utbildningar och projekt mot trakasserier och diskriminering. Elevkåren kan se utmaningar som
vuxenvärlden inte ser och kan stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan
elever och skolpersonal.
Starkare för att de medverkar till att förbättra skolresultaten och skapa en mer attraktiv skola.
Elevengagemang bidrar till ökad närvaro, bättre arbetsmiljö och därmed bättre skolresultat. En stark
elevkår och aktiviteter utanför schemat ökar även skolans attraktionskraft för nya elever.
Roligare för att de stärker sammanhållningen på skolan genom sociala aktiviteter och utbyte
mellan olika program och klasser. En aktiv elevkår motverkar därmed utanförskap och gör att elever
får lust att gå till skolan.
Elevkårsprogrammet ställer upp ett antal uppmaningar till makthavare som har sin grund i utmaningar som våra elevkårer möter i sin verksamhet. Genom att stärka förutsättningarna för elevkårer
att finnas och verka fritt skapar vi tillsammans en bättre skola. Det bidrar i sin tur till ett tryggare,
starkare och mer demokratiskt samhälle.

Målgrupper för
elevkårsprogrammet
För att förbättra och stärka förutsättningarna för elevkårer att finnas och bedriva verksamhet krävs
förändringar på nationell, kommunal och lokal nivå.
		 .Regering, riksdag och statliga myndigheter kan förbättra förutsättningar för
		
elevkårer på nationell nivå.
		
		

Andra relevanta samhällsaktörer likt företag och intresseorganisationer
kan förbättra förutsättningar för elevkårer i stort.

		Kommuner kan förbättra förutsättningar för elevkårer på kommunal nivå.
		Skolledning och fristående skolhuvudmän kan förbättra förutsättningar för
		
elevkårer på den egna skolan/skolorna.
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Uppmaningar för elevers
fria och självständiga organisering i gymnasieskolan
Nationella uppmaningar
			 Nationella beslutsfattare likt regering, riksdag och statliga
			 myndigheter .sätter grunderna för att elevkårer ska få likvärdiga
			 möjligheter att organisera sig fritt.

•		

Skriv in elevers rätt att självständigt organisera sig i elevkårer i svensk lagstiftning.

•		
			

Förtydliga elevkårsaktivas rätt till ledighet och kompensation för elevengagemang
i svensk lagstiftning.

•
•		
			
•

			

Förtydliga elevers rätt till inflytande över sin utbildning i svensk lagstiftning.
Säkerställ att efterforskning inte sker i de fall där en elev vänder sig anonymt till
media i skolrelaterade frågor.
Säkerställ att det tas fram nationella riktlinjer för rektorer om elevkårer och vikten av
fri och självständig organisering.

•		 Säkerställ att utbildning om elevers förenings-, yttrande- och tryckfrihet är en del av
			 den statliga rektorsutbildningen.
•		
			
•		
•		
			

Säkerställ att personer verksamma inom skolan utbildas i elevers förenings-,
yttrande- och tryckfrihet.
Säkerställ en rättvis och långsiktig finansiering av civilsamhället.
Säkerställ att reglerna för statlig finansiering är konstruerade på sådant sätt att de
gynnar elevrörelsens stabilitet, tillväxt och långsiktighet.

Uppmaningar för relevanta samhällsaktörer
			 Samhällsaktörer likt företag och intresseorganisationer kan
			 skapa förutsättningar och underlätta för elevkårer att bedriva
			 sin verksamhet.

•

			

•		

Elevkårer ska hanteras legitimt av de marknadsaktörer som de möter inom ramen
för sin verksamhet.
Underlätta möjligheterna för elevkårer att hantera och ta del av olika banktjänster.
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Lokala uppmaningar
			 Lokala beslutsfattare likt politiker, skolhuvudmän och skolledningar
			 kan förbättra möjligheterna lokalt för elevkårer att engagera sig fritt.

•		

Möjliggör för elevkårer att nyttja kommunens lokaler för att bedriva verksamhet.

•		
			

Möjliggör för elevkåren att nyttja skolans lokaler för att bedriva verksamhet
och förvara inventarier.

•		
			

Möjliggör elevkårers trygghet, långsiktighet och stabilitet genom regional, kommunal
och/eller lokal finansiering.

•		

Möjliggör för elevkåren att bjuda in utomstående parter till skolan.

•		

Förtydliga rektorns roll i skapandet av förutsättningar för elevkårer att kunna verka.

•		 Möjliggör för elevkårsaktiva att få rätt till ledighet och kompensation för
			 elevengagemang.
•		
			

Möjliggör för elevkårer att delta som elevernas företrädare i huvudmannens beslutsorgan
när frågor behandlas som påverkar elever.

•		
			

Möjliggör för elevkåren att delta som elevernas företrädare när skolledningen behandlar
frågor som påverkar elever.

•		 Möjliggör för elevkåren att delta när skolledningen behandlar frågor som påverkar
			 elevkåren och dess verksamhet.
•		
			

Etablera fungerande kontaktvägar mellan skolledning, skolpersonal och elevkåren
för att möjliggöra ett samarbete präglat av ömsesidig respekt.

•		
			

Möjliggör för elevkåren att använda skolans etablerade kontaktvägar för att nå ut till
eleverna med information om att elevkåren finns.

•		
			

Möjliggör elevmedverkan i arbetet med skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö
genom att tillhandahålla utbildning för elevskyddsombud.

•		
			
			

Möjliggör elevmedverkan i arbetet med skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö
genom att inkludera elevkåren i relevanta processer samt vara remissinstans för
skolans policy-dokument.
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Motion 1 – Extra bidrag för
mindre elevkårer
Motionär: Kronhus Kåren
Mindre elevkårer har ofta svårt att få pengarna att räcka till när de vill bedriva en bred verksamhet som
innefattar exempelvis bildning och service. Därför behöver en ändring ske.
Vi föreslår ett extra bidrag för mindre elevkårer. Vårt förslag innebär att det ekonomiska stödet
elevkårer kommer få av bidragstrappan ska ges och att små elevkårer som har värvat minst 50% av
skolans elever har möjlighet att söka ytterligare ekonomiskt bistånd. Denna gränsen för att bidraget
inte ska utnyttjas utan bara gå till kårer som har viljan att engagera sig. En bedömning ska göras av
Sveriges Elevkårer i samrörelse med sökande kår om det extra stödet är aktuellt, där storleken av det
extra biståndet ska baseras på hur många elever som går på skolan. Detta extra bidrag försäkrar att
syftet med Sveriges Elevkårer uppfylls på så sätt att skolor, oavsett storlek har möjligheten att driva en
meningsfull elevkår som medlemmarna kan ta del av. Bidraget gör det möjligt för mindre elevkårer att
skapa en egen omsättning genom att kårens resurser nu exempelvis räcker till att anordna evenemang
som kan dra in pengar. Alltså är bidraget en investering i mindre elevkårers ekonomiska utveckling och
så småningom ekonomiska självständighet.

Förslag till beslut
Motionären föreslår:
att

det ska finnas ett extra bidrag som mindre elevkårer som värvat minst 50% av skolans elever
ska kunna söka för att bli ekonomiskt självgående.
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Motionssvar 1 – Extra bidrag
för mindre elevkårer
Styrelsen vill tacka Kronhus Kåren för motionen och för att de belyser en viktig fråga. Likt motionärerna
lyfter är resurser en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva elevkårsverksamhet. För att
möta det behovet betalar organisationen idag ut ett ekonomiskt stöd till alla elevkårer i linje med de
medlemsbeslutade medlemsförmånerna.
Det ekonomiska stödet baseras på modellen “bidragstrappan” som togs fram och fastställdes efter
medlemsbeslut på Årsmöte19 och Kongress20. Bidragets storlek anpassas efter skolans elevantal,
elevkårens verksamhet och hur många medlemmar elevkåren har. Alla elevkårer har då rätt till ett
grundbidrag och därutöver kan ni även få ytterligare pengar baserat på er anslutningsgrad och om ni
arrangerar aktiviteter inom alla fyra aktivitetsområden. I år är första året bidragstrappan används som
underlag för det ekonomiska stödet och styrelsen väntar med spänning på att följa utfallet av det.
Styrelsen anser att det är viktigt att värna om likvärdigheten i de medlemsförmånerna vi erbjuder
samtidigt som organisationen bör skapa förutsättningar för alla elevkårer att verka oavsett storlek.
Denna intresseavvägning var vägledande när den nya modellen för ekonomiskt stöd togs fram och syns
i bidragstrappans struktur. En elevkår som verkar på en skola med ett mindre elevantal gynnas av att
de snabbare kan nå upp i en högre anslutningsgrad i förhållande till antalet elever på skolan. För en
elevkår som verkar på en skola med ett större elevantal blir det svårare att nå upp till en hög anslutningsgrad till följd av ett stort antal elever. Däremot kan de nå upp i ett högre antal medlemmar vilket i
sin tur ökar summan av det totala bidraget. Fler medlemmar innebär större kostnader och bidraget är
därför proportionerligt med hur många som deltar i elevkårens verksamhet.
Bidragstrappan är alltså uppbyggd på ett sätt som gynnar både elevkårer på skolor med mindre elevantal och elevkårer på skolor med ett större elevantal men på olika sätt. Det finns även en möjlighet för
nystartade elevkårer att söka ett nystartsbidrag under dess första verksamhetsår. Nystartsbidraget
togs fram efter ett medlemsbeslut på Årsmöte19 och syftar till att fylla glappet mellan en elevkårs
uppstart och den första gången elevkåren får bidrag genom bidragstrappan. Alla elevkårer som är
medlemmar i Sveriges Elevkårer har alltså tillgång till ekonomiskt stöd. Styrelsen anser därför att det
bidrag som idag delas ut, i form av nystartsbidrag och årligt bidrag enligt bidragstrappan, är heltäckande
och skapar likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla elevkårer att växa och etablera sig.
Fortsättningsvis hade ett extra bidrag som riktar sig till en specifik medlemsgrupp lett till svåra gränsdragningar kring vilka elevkårer som ska prioriteras och i vilken utsträckning. Det riskerar då att dela
upp medlemsbasen och göra det ekonomiska stödet mindre förutsägbart och tydligt för elevkårerna i
Sverige. Ett nytt bidrag skulle även kräva en omprioritering av organisationens resurser för att administrera ansökningar och utbetalningar.
År 2022 betalar organisationen för första gången ut ekonomiskt stöd med bidragstrappan som underlag.
Styrelsen ser därför att det vore bra att ge organisationen tidsutrymmet att följa införandet av den
nuvarande modellen och utvärdera hur den möter de behov som elevkårer har inom ramen för sin
verksamhet. I det arbetet kommer vi aktivt bära med oss den problembild som motionären beskriver.
Styrelsen är medvetna om de utmaningar som motionären beskriver och förstår att det är en utmaning
att utveckla och bredda sin verksamhet. Utöver det ekonomiska stödet så erbjuder organisationen
därför även andra medlemsförmåner likt support, material och utbildningar. Tillsammans med ett
likvärdigt ekonomiskt stöd enligt nuvarande bidragstrappan ser vi att organisationen skapar de bästa
förutsättningarna för alla elevkårer att växa och etablera sig.
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Sammanfattningsvis ser styrelsen att ett nytt extra bidrag inte är vägen framåt. Istället ser vi att ett så
likvärdigt erbjudande av våra medlemsförmåner som möjligt är det bästa sättet att skapa möjligheter
för alla elevkårer att lyckas. Vi tror att bidragstrappan kommer göra detta på ett bra sätt, och önskar
därför ert förtroende att tillsammans med er medlemmar följa utfallet av bidragstrappan. Detta så att
vi, vid behov i framtiden, tillsammans kan anpassa modellen utefter behoven hos elevkårerna i Sverige.

Förslag till beslut
Kongressen föreslås besluta
att

avslå motionen
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Bilagor
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Medlemslista 2021
Ehrensvärdskas elevkår
Einar Hansengymnasiets elevkår
Ekbacke Elevkår
Ekebys Elevkår
Elevkåren af ProCivitas
Elevkåren De ProCivitas
Elevkåren Duveholmsgymnasiet och KTC
Elevkåren Katedral
Elevkåren Katedralskolan
Elevkåren ProCivitas
Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet
Elevkåren på De la Gardiegymnasiet
Elevkåren Rosendal
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
Folkungaskolans Fria Elevkår
Framtida elevkår
Franklins Elevkår
Franska Skolans Elevkår
Fredrika Bremers Elevkår
Fria läroverkens elevkår
Fridagymnasiets Elevkår
Furulundsskolans Elevkår
Fyriskåren

4ans Elevkår
ABB-Gymnasiets Elevkår
Af Chapmans elevkår
Agnebergs Elevkår
Allékåren
Alströmers Elevkår
AMB Elevkår
Anderstorps Elevkår
Angeredsgymnasiets elevkår
Anna Whitlocks elevkår
Apelryds Elevkår
Aranäs Elevkår
Backas elevkår
Balders Elevkår
Bergagymnasiets Elevkår
Bernadottes Elevkår
BernaKåren
Berzans Elevkår
Birgittaskolans Elevkår
Blackebergs Elevkår
Blanki Elevkår
Bobergs Elevkår
Borgarskolans Elevkår
Bromans elevkår
Bromma Gymnasiums Elevkår
Bruks Elevkår
Bryggeriets Gymnasiums Elevkår
Bräcke bygg &amp; 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
Designgymnasiet Malmö Elevkår
DGK Elevkår
Donnergymnasiets Elevkår
Dragonskolans Elevkår
Drottning Blanka Falkenberg
Drottning Blankas Elevkår
Drottning Blankas Elevkår Falun
Drottning Blankas Elevkår Göteborg Gårda
Drottning Blankas Elevkår Uddevalla
Drottning Blankas Elevkår Uppsala
ED’s Elevkår
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Globala gymnasiets elevkår
Grillska Västerås Elevkår
Grillskas Elevkår
Grillskas Elevkår
Guldstadsgymnasiets elevkår
Gunillakåren
Göteborgs Högre Samskolas Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
Hagagymnasiets Elevkår
haganässkolans elevkår
Hedbergskas elevkår
Hedda Anderssons elevkår
Helsingborgs lärlingsgymnasiums elevkår
Hersby Gymnasiums Elevkår
HGY Elevkår
HjalmarStrömers 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 Södra Elevkår
Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår
Jensen Gymnasium Västerås Elevkår
Jensen Gymnasiums Elevkår Göteborg
Johannes Hedbergs elevkår
Jällas Elevkår
Järfälla Elevkår
Karlbergs Elevkår
Karlfeldts elevkår
Karlstads Globala Elevkår
Karolinska Läroverkets Elevkår
Katedralskolans Elevkår
Katedralskolans Fristående Elevkår
Katrinelundsgymnasiets elevkår
Kitas Elevkår
Klara Elevkår Göteborg
Klara Elevkår Vallgatan
Klara Gymnasium Linköpings Elevkår
Klara Södra Elevkår
Klara Västra elevkår
Klara Östra Elevkår
Klippans Elevkår
Kreativa Kåren
Kristinegymnasiets elevkår
Kristofferskolans Elevkår
Kronhuskåren
KTG elevkår
Kullagymnasiets Elevkår
Kulturama gymnasiums elevkår
Kungsholmen Västra Gymnasiums Elevkår

Kungsholmens Gymnasiums Elevkår
Kungsmad elevkår
Kungstensgymnasiets Elevkår
Kunskapscentrum Marakryds Elevkår
Kunskapsgymnasiet elevkår
Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala
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
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Nyströmskas Elevkår
Nösnäs Elevkår
Olinsgymnasiets Elevkår
Olympias Elevkår
Oscarskåren
PAF Elevkår
Park elevkår
Pauliskolans Elevkår
Per Brahegymnasiets Elevkår
Platengymnasiets Elevkår
Polhems elevkår
Polhemskåren
ProCivitas elevkår Karlberg
Psykologigymnasiets Elevkår
PW Elevkår
Realgymnasiet Uppsala elevkår
Rodens elevkår
Rudbecks Elevkår
Rymdgymnasiets Elevkår
Rytmus Elevkår Göteborg
Rytmus Elevkår Stockholm
Rytmus Malmö 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 Elevkår Växjö
TBS Helsingborg Elevkår
TBS Karlstad 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 Stockholm Elevkår
Thoren Business School Uppsala Elevkår
Thoren Bussines School Elevkår
thorildsplans elevkår
Tibbles Elevkår
Tingvallas Elevkår
TIS Elevkår
TIS Elevkår Göteborg
TIS Helsingborgs Elevkår
TIS Malmö Elevkår
Tranemo Gymnasieskolas Elevkår
Tullinge Gymnasiums elevkår
Tullängsgymnasiet Elevkår
Tumba Gymnasiums Elevkår
Tycho Brahes 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
Wendelakåren
Widerströmskas Elevkår
Wisbygymnasiets Elevkår
YG Umeå Elevkår
Ådalens Elevkår
Åkes Elevkår
Ållebergsgymnasiets Elevkår
Åres 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 Kongress22
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 kongressen om medlemmarna anser att
styrelsen har skött sitt uppdrag utan allvarliga förseelser. Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet innebär
att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Debatten om
ansvarsfrihet föregås av att den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna presenterar sina
revisionsberättelser.
Arbetsordning - Bestämmer vilka regler som gäller under mötet och hur det ska genomföras. Beslutas
om i början av kongressen.
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. Kongressen kan besluta om att skjuta upp ett ärende
till årsmötet 2023.
Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen föreslås av styrelsen och
fastställs av kongressen.
Enhälligt beslut - Då alla med rösträtt röstar för eller emot samma förslag.
Föredragare - Förtroendevald eller ombud som föredrar (presenterar) en proposition eller motion.
Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till kongressen. 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 – Det förslag som alltid kommer vara alternativ i den sista omröstningen i en fråga.
Regleras i arbetsordningen och brukar generellt vara styrelsens förslag.
Justerare - Kontroll av att kongressprotokollet är riktigt görs av dem som är valda till justerare. Justerarna kontrollerar att det som skrivs ner i protokollet är det som beslutats av kongressen. Kongressen
väljer fyra personer till justerare, som även är rösträknare.
Jämkning - Hopslagning av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av mötesordföranden 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.
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Kontrapropositionsvotering – Om det finns flera förslag i en omröstning kan man behöva göra en kontrapropositionsvotering för att komma fram till beslut. Det innebär att två förslag ställs mot varandra åt
gången tills ett enda förslag finns kvar. Detta förslag ställs emot huvudförslaget i omröstningen.
Lekmannarevisor - Person som valts av medlemmarna för att kunna granska föreningens verksamhet
mellan årsmöte och kongress.
Lägga något till handlingarna - Innebär att det skrivs i protokollet att ett ärende har rapporterats utan
att några andra 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 kongressen från medlemmarna. Motionerna ska enligt stadgarna vara styrelsen
tillhanda senast tio veckor innan kongressens öppnade. En motion kan alltså inte lämnas in efter det
eller under pågående kongress. Efter att styrelsen tagit emot motionen skriver styrelsen ett motionssvar.
Motionen och motionssvaret släpps för medlemmarna senast sex veckor före kongressens öppnande.
Mötespresidium - De som leder kongressen. Sveriges Elevkårers kongress 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
kongressen om kongressen beslutar så med 5/6-delars majoritet, detta regleras i stadgarna.
Ombud - Deltagare på kongressen 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 mötessalen för att fatta beslut.
Plädering – Att tala för en kandidat inför ett val till förtroendeuppdrag.
Proposition - Styrelsens förslag till kongressen. Propositioner ska enligt stadgarna släppas till medlemmarna senast 15 veckor innan kongressens öppnade. En motion kan alltså inte lämnas in efter det
eller under pågående kongress.
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 stadgarna 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 kongressen. Endast de elevkårerna som finns med
i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att vara med och fatta beslut på kongressen. Röstlängden justeras löpande under kongressen.
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 kongressen; en sakupplysning
går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen.
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Stadgar - Föreningens 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.
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 kongressen 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.
Voteringsordning – Bestämmer vilken ordning beslut ska tas i, alltså vilka yrkanden som ska ställas
emot varandra och vilket som ska vara huvudförslag. Bestäms av mötespresidiet så länge ingen
medlem yrkar på en annorlunda voteringsordning.
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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Stadgar 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 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 i hela landet.
mom 5 Sveriges Elevkårers högst beslutande organ är kongressen och årsmötet 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 Organisationer som inte är medlemmar och som ansöker om medlemskap
beviljas medlemskap för det kalenderår under vilket medlemsansökan skickats in samt
nästkommande kalenderår.
mom 4 Organisationer som redan är medlemmar och som ansöker om medlemskap beviljas
medlemskap för kalenderåret efter att medlemsansökan skickats in.
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mom 5 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 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 Sveriges Elevkårer har kongress alla jämna år och årsmöte alla udda år.
mom 2 För att kongressen eller årsmötet ska vara beslutsmässig ska hälften av 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 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 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.
Mom 8 Propositionerna ska skickas till alla medlemsorganisationer senast 15 veckor innan
kongressens öppnande eller senast 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 åtta veckor innan årsmötets öppnande.
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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 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 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 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
• 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
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• 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 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 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
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• 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 sparfonden enligt stadgarnas § 11 		
			 förvaltas på ett hållbart och betryggande sätt samt att sådan förvaltning sker på
			 inrådan av extern expertis.

Mom 6 Till styrelsen 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 andra vice ordförande.
Mom 10		 Vid sådant tillfälle att både organisationens ordförande och vice ordförande avgår tillträder
andra vice ordförande som ställföreträdande ordförande till 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 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 vara justerade senast fyra veckor efter mötets avslutande
och därefter finnas tillgängliga för medlemmarna på begäran.

Mom 15		 Ett sammanfattande protokoll från styrelsens möte ska finnas anslaget för medlemmarna
senast fyra veckor efter mötets avslutande.
Mom 16		 Ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande uppbär arvode för genomförandet av
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 januari kalenderåret efter kongressen. Vid styrelseval under
extra årsmöte ska det extra årsmötet särskilt förordna om tillträdestid.
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§ 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 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 erfarenheter.

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 ska 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 förtroendeuppdrag
• 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
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• 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 januari kalenderåret efter årsmötet.

§ 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 behjälpliga så 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:
• beskriva hur revisionen gått till
• i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med 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 det fall en lekmannarevisor avgår ska det 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.
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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 januari
kalenderåret efter kongressen.

§ 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 kongress och årsmöte. Då ska man i stället lotta.
mom 4 En protokollomröstning innebär att varje röst redovisas i protokollet. En protokollomröstning
ska genomföras i sakfråga på kongressen eller årsmötet 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 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.
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 två tredjedelars (2/3) majoritet både i
styrelsen för Sveriges Elevkårer och på kongressen eller årsmötet.

§ 10 Valbarhet
mom 1 Alla är valbara till samtliga uppdrag i Sveriges Elevkårer.
mom 2 Revisorer får inte ha styrelse- eller valberedningsuppdrag i Sveriges Elevkårer.
mom 3 Valberedningens ledamöter får inte ha styrelse- eller revisorsuppdrag i Sveriges Elevkårer.
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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 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 i den löpande verksamheten. Om
styrelsen vill ta sådan avkastning i anspråk ska det 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 enligt denna paragraf.
mom 5 Ianspråktagande av kapital från sparfonden måste beslutas på förhand av ordinarie kongress
eller årsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.
mom 6 Sparfondens storlek och utveckling 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 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 innan beslutet fattas.

§ 13 Avstängning
mom 1 Styrelsen för Sveriges Elevkårer kan stänga av en person från all verksamhet om personen
motverkar organisationens syfte som det kommer till uttryck i stadgarna.
mom 2 Revisorer kan inte stängas av.
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§ 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 år
mellan årsmöte och kongress.
mom 3 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.

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

§ 16 Ändring av stadgarna
mom 1 För att ändra i 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.

§ 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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Principprogram för
elevrörelsen
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 mindre viktig, men vissa principer kan komma att få större betydelse i olika sammanhang. 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.
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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 generationers engagemang. Den höga genomströmningen av unga medlemmar, förtroendevalda 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 samlas 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 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.

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.
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