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Introduktion
I detta dokument kan du läsa om hur Sveriges Elevkårer styrs. Mycket av informationen kommer från 
Sveriges Elevkårers stadgar, som fungerar som organisationens regler. Det är bra att du som medlem 
känner till reglerna för att veta vad du kan förvänta dig av Sveriges Elevkårer och vilka möjligheter du 
har att vara med och påverka organisationen.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelsen@sverigeselevkarer.se 

Varför finns 
Sveriges Elevkårer?
Sveriges Elevkårer finns till för att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande 
skoltid för sina medlemmar. 

En organisation styrd 
av medlemmarna
Sveriges Elevkårer har sitt huvudkontor i Stockholm men finns på plats och arbetar i hela Sverige. Det 
är medlemmarna, alltså elevkårerna, som styr organisationen. Det gör de genom att delta på kongress 
och årsmöte som är ett årligt möte för alla medlemmar i Sveriges Elevkårer. Där tas alla viktiga beslut 
om organisationens framtid. 

Sveriges Elevkårer har ingen koppling till politiska partier eller någon religion. Medlemsorganisa-
tionerna i Sveriges Elevkårer är självständiga föreningar.

Medlemskap
Vem kan bli medlem i Sveriges Elevkårer?
Elevkårer och elevråd på gymnasieskolor kan bli medlemmar i Sveriges Elevkårer. 

Alla elevkårer och elevråd som är medlemmar i Sveriges Elevkårer ska vara demokratiskt uppbyggda, 
ta tillvara sina medlemmars intressen och skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Det är 
styrelsen för Sveriges Elevkårer som godkänner nya medlemsorganisationer. 
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Vad gäller för elever som är medlemmar 
i sin elevkår?
Medlemsorganisationerna, alltså elevkårerna och elevråden, har egna medlemmar på sina skolor. 
En elev som är medlem i elevkåren är också medlem i Sveriges Elevkårer. Om eleven önskar lämna 
Sveriges Elevkårer kan hen kontakta styrelsen och be att få lämna. Om elevens medlemskap i elevkåren 
inte har förnyats vid årsskiftet upphör medlemskapet samtidigt i Sveriges Elevkårer. 

När får en ny medlem ekonomiskt stöd?
En ny medlemsorganisation får sin första utbetalning året efter att den har gått med i Sveriges 
Elevkårer. En medlemsorganisation som varit medlem sen tidigare och förnyar sitt medlemskap 
varje år får också pengar varje år.

Hur gör man för att lämna Sveriges Elevkårer?
Ett medlemskap slutar att gälla om en medlemsorganisation inte förnyar det eller skriver till 
styrelsen för att meddela att den önskar lämna organisationen. 

Uteslutning och avstängning
En medlemsorganisation kan bli utesluten ur Sveriges Elevkårer om den motverkar syftet, alltså att 
den inte längre verkar demokratiskt, tar tillvara sina medlemmars intressen eller skapar en mer 
givande skoltid för sina medlemmar. Det är styrelsen för Sveriges Elevkårer som beslutar om en med-
lemsorganisation ska uteslutas. Beslutet gäller fram till nästa kongress eller årsmöte där man avgör 
om uteslutningen ska fortsätta gälla.

Styrelsen har även möjlighet att stänga av en enskild medlem från all verksamhet om medlemmen 
agerar på ett sätt som motverkar syftet. 

Är medlem i elevkåren.

Enskild

Elevkårer 
är medlemmar 

med beslutsmandat i 
Sveriges Elevkårer.

Elevkårerernas 
medlemmar

är enskilt anslutna i 
Sveriges Elevkårer.

Elevkår
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Kongress och Årsmöte
Kongress eller årsmöte är ett möte för alla medlemsorganisationer i Sveriges Elevkårer där viktiga 
beslut tas om organisationens framtid. Mötet äger alltid rum i november. Jämna år är det kongress 
och ojämna år är det årsmöte. På kongressen väljs en ny styrelse som sitter fram till nästa kongress. 

I stadgarna – organisationens regler – står det när styrelsen ska bjuda in till årsmöte eller kongress, 
vilka frågor som måste tas upp på mötet och hur långt innan som medlemmarna ska bjudas in. 

Hur gör du din röst hörd?
Om styrelsen vill förändra något i Sveriges Elevkårer kan de lämna förslag på förändring till kongressen 
och årsmötet. Ett sådant förslag på förändring kallas ”proposition”. Även medlemsorganisationer kan 
lämna förslag, det kallas ”motion”. Här kan du läsa mer om motioner. 

Under årsmötet och kongressen får medlemmarna möjlighet att rösta för eller emot förslagen som 
styrelsen och andra medlemmar lagt fram. För att ha rätt att rösta måste elevkåren eller elevrådet ha 
gått med i Sveriges Elevkårer senast den 30 juni samma år. 

Kongressen och årsmötet är de högst beslutande organen inom Sveriges Elevkårer. Det betyder att 
det som beslutas där står över alla andra beslut. Men beslut behöver fattas även under resten av året. 
Därför väljer medlemmarna en styrelse som representerar dem mellan kongress och årsmöte. 

På kongressen och årsmötet har medlemsorganisationerna möjlighet att granska styrelsens arbete, 
ställa frågor och bedöma om de har skött sitt uppdrag. 

Styrelsen
Styrelsens uppdrag är att ta hand om organisationen genom att leda och utveckla den. Styrelsen 
är bland annat ansvarig för att stadgarna följs och att de beslut som tas på årsmöte och kongress 
genomförs. 

Styrelsen träffas flera gånger per år för att ta hand om organisationens verksamhet, ekonomi och 
demokrati. Till styrelsen väljs elva personer, som leds av ett presidium. Presidiet består av ordförande, 
vice ordförande och andre vice ordförande.

I Sveriges Elevkårer har ordförande och vice ordförande sina uppdrag på heltid. Ordförande är 
organisationens talesperson och ansiktet utåt. 

Den operativa verksamheten
För att kunna utföra sitt uppdrag har styrelsen den operativa verksamheten till sin hjälp. Den operativa 
verksamheten består av anställda som genomför det dagliga arbetet i Sveriges Elevkårer. Styrelsen 
sätter riktningen för arbetet utifrån vad medlemsorganisationerna behöver. Det gör de genom att 
sätta upp mål och ta beslut om budget. 

Eftersom styrelsen är huvudansvarig för Sveriges Elevkårer, är det bara styrelsens arbete som 
nämns i och styrs av stadgarna. Det är upp till styrelsen att se till att den operativa verksamheten 
följer stadgarna. 
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Valberedningen 
Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter som väljs på årsmötet. Valberedningen 
förbereder valen inför kongress och årsmöte. Det är deras uppgift att informera medlemmarna om 
de olika uppdrag som medlemmarna kan söka till. Valberedningen ansvarar även för att intervjua 
kandidater och sen lägga fram ett förslag på ny styrelse, valberedning och revision som de presenterar 
på kongress respektive årsmöte. 

Revisionen
Revisionen består av två revisorer som väljs på kongressen. Revisorernas uppdrag är att granska 
att styrelsen följer stadgarna och genomför medlemsbeslut. Granskningen samlas i en så kallad 
”revisionsberättelse” som presenteras på kongress och årsmöte. Kongressen väljer också två 
revisorssuppleanter som har som uppgift att ta över uppdraget om någon av revisorerna avgår. 
Revisorerna är ofta före detta medlemmar i organisationen.

Förutom revisorer väljer medlemmarna en auktoriserad revisor som granskar hur styrelsen tar hand 
om ekonomin. Den auktoriserade revisorn kommer från en revisionsbyrå och presenterar en egen 
revisionsberättelse. 

Bestämmer och 
ändrar stadgarna

Årsmöte/
Kongress

Operativ
verksamhet

Valberedning

Styrelse

Revision

Styrs av stadgarna

Styrs inte av  
stadgarna

Medlemmar

Förtroendevalda
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Vem kan bli förtroendevald 
i Sveriges Elevkårer?
Alla som sitter i styrelse, valberedning och revision är förtroendevalda. Att vara förtroendevald innebär 
att årsmötet eller kongressen har gett dig sitt förtroende och valt dig till ett visst uppdrag. 

Alla personer kan väljas till förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer, men det går inte att sitta i 
styrelsen, valberedningen eller revisionen samtidigt. En förtroendevald får heller inte vara anställd 
av organisationen eller i någon verksamhet med nära anknytning. 

Hur går det till när vi röstar 
inom Sveriges Elevkårer?
Omröstningar används inom Sveriges Elevkårer som ett demokratiskt sätt att ta beslut. Beroende på 
situation används olika sätt att avgöra vilket förslag som vunnit. 

I de flesta fall räcker det att hälften av de röstande säger ja för att ett förslag ska vinna. Vid vissa större 
beslut krävs att fler än hälften har sagt ja. 

Vid personval – alltså val till ett förtroendeuppdrag – gäller andra regler. Om två kandidater får lika 
många röster ska en så kallad ”skiljeomröstning” genomföras. I skiljeomröstningen ställs de två 
kandidaterna mot varandra och den som får flest röster vinner. Här är en överblick över omröstningarna:

Tre fjärdedelars majoriet 
- Krävs på två efterföljande årsmöte/
kongress för att upplösa Sveriges Elevkårer

Två tredjedelars majoriet 
- Krävs för att ändra i stadgarna

Enkel majoriet 
- hälften av rösterna
- Används som regel inom 
organisationen

Vid personval gäller:
-  Varje kandidat måste få egen
 majoritet
-  Får ingen kandidat egen 
 majoriet sker en andra röst-
 omgång. Där tas den kandidat  
 med minst röster bort
-  Får två kandidater samma
 röstetal ska skiljeomröst-
 ning genomföras
-  Vid lika röstetal i skiljeom-
 röstningen ska man lotta

Sveriges Elevkårers medlemmar

Vid lika röstetal vinner den 
mening ordförande eller dennes 
ersättare förespråkar. Detta 
gäller inte på årsmöte/kongress 
då lottning används vid lika 
röstetal.
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Sveriges Elevkårers 
sparpengar
I stadgarna finns en del som handlar om Sveriges Elevkårers sparfond och på vilket sätt organisationen 
ska spara pengar för framtiden. Sparfonden ägs av medlemmarna och sköts av styrelsen, med hjälp 
av extern expertis. 

Styrelsen ansvarar för att pengarna tas om hand på ett hållbart och tryggt sätt. Styrelsen ska avsätta 
en del av Sveriges Elevkårers ekonomiska vinst till sparfonden varje år. Endast medlemmarna kan 
besluta när pengarna får användas. Hur det går för sparfonden redovisas på varje kongress och årsmöte.

Viktiga datum för 
Sveriges Elevkårers 
verksamhet
När styrelsen redovisar Sveriges Elevkårers ekonomi utgår man från det så kallade ”bokföringsåret” 
som är 1 januari till 31 december. 

Verksamhetsåret kallas tiden mellan kongress och årsmöte, och mellan årsmöte och kongress – alltså 
från november till november enligt stadgarna. Verksamhetsåret sammanfattas i en verksamhetsbe-
rättelse som styrelsen presenterar på kongress respektive årsmöte.

Årsmöte/Kongress

Kallelse ut - kongress

Handlingar ut - kongress

Handlingar ut - årsmöte

Kallelse ut - årsmöte

Sista dag, motioner - kongress

Sista dag, motioner - årsmöte

sista dag att bli medlem 
för att få rösträtt på 
årsmöte/kongress

JA
N

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
DE

C

Verksamhetsår
Bokföringsår
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Att tolka eller ändra reglerna
Det är styrelsens tolkning av stadgarna som gäller, om inte medlemmarna beslutar att göra en annan 
tolkning under kongress eller årsmöte.

Endast kongressen och årsmötet kan ändra i stadgarna. För att ändringen ska gå igenom krävs två 
tredjedelars majoritet. 

Att upplösa 
Sveriges Elevkårer
I stadgarna regleras vad som krävs för att Sveriges Elevkårer ska upplösas, alltså sluta att existera. 
Ska detta ske måste en kongress och ett årsmöte, som följer varandra, vara överens med tre fjärde-
delars majoritet. Vid upplösning beslutar kongressen eller årsmötet om vad som händer med Sveriges 
Elevkårers pengar och det organisationen äger. 

Undrar du något?
Har du frågor om Sveriges Elevkårer och hur organisationen styrs är du varmt välkommen att höra av 
dig till styrelsen på styrelsen@sverigeselevkarer.se 


