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Protokollsammanfattning
Protokollsammanfattningen utgår från beslutsprotokollet och tar upp
bakgrund, resonemang och beslut på ett lättförståeligt sätt. Medlemmar i
Sveriges Elevråd har även rätt att få se beslutsprotokollet. Det görs enklast
genom att elevrådet skickar en förfrågan till styrelsesekreteraren på
leo.gerden@sverigeselevrad.se
Plats: Huvudkontoret, Hägersten
Tid: 11/08 – 2018 kl. 09.00 - 16.43
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén,
Melvin Petersén, Sandra Pernkrans och Emma Forsgren
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Cassandra
Johansson [1-12, privat], Alva Birging [1-12, privat] och Bean Khalil [1-12, privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Henrik Angelsitig [Revisionen, 1-12],
Sigrid Bernulf [Valberedningen, 1-12] och Lisa Danielsson [Valberedningen, 1-12]

Kort beskrivning av mötet
Mötet pågick under en hel dag på Sveriges Elevråds huvudkontor i Hägersten utanför
Stockholm. I november kommer Sveriges Elevråd ha årsmöte och detta möte är det
sista innan kallelsen skickas ut. Därför fastställde styrelsen förslag till
verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen, samt diskuterade en strategi för att
öka deltagandet på årsmötet

Informationsärenden
Generalsekreteraren informerade om resultaten vad gäller medlemsmål och
utbildningar under andra kvartalet. Samtliga mål inom dessa områden är uppfyllda.
Styrelsen informerades om budget och ekonomi från kvartal 1 och 2, där allt ligger i
fas. Målen vad gäller medlemsantal, både enskilda medlemmar och
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medlemsorganisationer, ligger en bra bit över målen och väldigt långt över resultaten
för samma kvartal föregående år.

Årsmöte 2018
Styrelsen diskuterade den strategi som presidiet tillsammans med
generalsekreteraren tagit fram för att öka deltagandet på årsmötet. Den innefattar
framförallt ett arbete där styrelsen ska vara ute och besöka så många elevråd som
möjligt, i första hand genom fysiska möten med även genom telefonsamtal. Syftet
med mötena är att informera om årsmötet och varför det är viktigt att delta. Ett högt
deltagande på årsmötet anser styrelsen är viktigt för att garantera den demokratiska
legitimiteten.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Sveriges Elevråds styrelse tar, likt de flesta organisationer fram en
verksamhetsberättelse samt ett förslag till verksamhetsplan till årsmötet.
Verksamhetsberättelsen tar upp vad organisationen har arbetat med under det
senaste året och denna diskuteras på årsmötet. Verksamhetsplanen är en proposition,
ett förslag, som styrelsen tagit fram och behandlas på årsmötet där våra
medlemsorganisationer får möjligheten att påverka den. Det är verksamhetsplanen
som ligger till grund för hur kommande styrelse arbetar.

Projekt för kompetensutveckling för att förebygga
sexuella övergrepp
Generalsekreterare Karin Levin informerade om det projekt vi tillsammans med
Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd – SVEA, Sveriges skolledarförbund och
Lärarförbundet skolledarna är i planeringsfasen på. Regeringen har avsatt 10
miljoner för detta projekt med syfte att förebygga sexuella övergrepp efter #metoo.
Projektet kommer att innehålla:
En utbildningsturné
Utbildning av elevkårer och elevråd
Intern kompetensutbildning inom organisationen
Digital plattform
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Arbetet genomförs under hösten 2018, men förhoppningen är att arbetet ska fortlöpa
även därefter. Styrelsen ser det som prioriterat att organisationen bidrar till att bryta
skadliga normer och strukturer som drabbar elever runt om i Sverige.

___________________________
Leo Gerdén,
Mötessekreterare

_____________________
Sandra Pernkrans,
Justerare

___________________________
Emma Forsgren,
Justerare
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