Protokollsammanfattning Sveriges Elevråd
Detta är en protokollsammanfattning. Den utgår från dagordningen och tar upp bakgrund,
resonemang och beslut. Som medlem i Sveriges Elevråd har du rätt att även få tillgång till
beslutsprotokollet. Detta kan du få genom att din elevkår eller ditt elevråd skickar en
förfrågan till styrelsens sekreterare som nås via kajsa.bangs@sverigeselevrad.se

Datum: 2014-01-25 – 2014-01-26
Plats: Huvudkontoret Stockholm
Närvarande styrelseledamöter [närvarade vid alla
dagordningspunkter om inte annat nämns]:
Olivia Gyllenhammar, Erik Berg, Lina Hultqvist, Max Holm, Kajsa Bängs [18-21],
Erik Blom

Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Kajsa Bängs [1-17, privata skäl] Cornelia Ågren [1-32, sjukdom]

Övriga närvarande [ärende samt titel]:
Mikael Lundström [1-10, Generalsekreterare], Mattias Hallberg [13, Sveriges
Elevkårer ordförande]

Kort sammanfattning av mötet
Verksamhetsårets första styrelsemöte innehöll en kortare introduktion för den nya
styrelsen där generalsekreteraren gick igenom ekonomin och det avtal Sveriges
Elevråd har med Sveriges Elevkårer. Vi fick också en historisk tillbakablick av
elevorganisationen och hur det ser ut idag. Som stadgarna säger att vi ska valde
styrelsen en vice ordförande för Sveriges Elevråd.
Styrelsemötet handlade främst om framtiden där vi diskuterade projektet Skolval
2014, Almedalen 2014, organisationens kommunikation och hur det nya
samarbetsavtalet med Sveriges Elevkårer ska komma att utformas.

Frågor som behandlades under mötet:
Utvärdering av Årsmötet 2013 och Elevrådsdagarna
Styrelsen gick igenom och reflekterade över det sammanställda
utvärderingsmaterialet från Årsmötet och Elevrådsdagarna. Utvärderingarna visar att
medlemmarna var nöjda med de båda mötesplatserna som genomförts under hösten.
Styrelsen och projektgruppen kommer att utgå från dessa inför nästa års
Elevrådsdagar och Årsmöte för att förbättra det medlemmarna ansåg fattas.
Arbetsordning, delegationsordning och riktlinjer
Inför varje nytt verksamhetsår ska den nya styrelsen anta arbetsordning,
delegationsordning och riktlinjer som konkret beskriver organisationens interna
organisation och verksamhet.
Avtalet med Sveriges Elevkårer
Styrelsen hade en längre diskussion om hur avtalet med Sveriges Elevkårer ska
utformas. Styrelsen beslutade om ett ramverk för hur strukturbidraget från
Ungdomsstyrelsen ska fördelas i procentsatser och under nästkommande styrelsemöte
kommer styrelsen besluta om budget för 2014.
Skolval 2014
Projektet Skolval har blivit beviljat projektbidrag från Ungdomsstyrelsen, det projekt
som Sveriges Elevråd arrangerar tillsammans med Sveriges Elevkårer och Europeiska
Ungdomsparlamentet. Styrelsen valde Erik Blom att tillsammans med ordförande
representera styrelsen i den styrgrupp som upprättats för Skolval.
Särskilda ärenden
Lina Hultqvist fick i uppdrag att undersöka möjligheten för arvodering av
ordförande och till nästa styrelsemöte tagit fram beslutsunderlag i frågan.
Sveriges Elevråd har möjligheten att utse en delegation på 2 personer till
Almedalen som kommer att resa tillsammans med Sveriges Elevkårer.
Styrelsen diskuterade organisationens externa kommunikation och hur
Sveriges Elevråd bör arbeta med denna i framtiden.
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