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Protokollsammanfattning
Detta är en protokollsammanfattning. Den utgår ifrån dagordningen och tar upp
bakgrund, resonemang och beslut. Medlemmar i Sveriges Elevråd har även rätt att få se
beslutsprotokollet. Det kan ni får genom att elevrådet eller elevkåren skickar en
förfrågan till styrelsens sekreterare som nås via amalia.berglof@sverigeselevrad.se

Tid: 2016-01-17
Plats: Huvudkontoret, Hägersten
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla
dagordningspunkter om inte annat nämns]: Hanna Forsgren, Urte
Bileviciute, Märta Svensson, Simon Thulin, Amalia Berglöf, Erik Kochbati,
Erik Nordlund, Linus Sköldberg, Madelene Camuz Eriksson
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Sofia Triana Flores
[Revisorssuppleant, 1-14]
____________________________________________________________________

Kort sammanfattning av mötet
Då detta var styrelsen första sammanträde ägnades mötet till stor del åt att
sätta sig in i organisationen, hur den arbetar internt och externt. Styrelsen
valde även inom sig en mötessekreterare och fastställde ett kalendarium.
Styrelsen fastlog riktlinjer för förtroendevalda, en arbetsordning, en
rapporteringsordning och en delegationsordning. Styrelsen valde även att
bordlägga frågan om styrdokumentet Definition av elevråd på övre
grundskolan.
Frågor som behandlades under mötet:
Val av styrelsesekreterare
Amalia Berglöf valdes till styrelsesekreterare.
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Riktlinjer för förtroendevalda, delegations-, rapporterings- och
arbetsordning
Dessa styrdokument reglerar hur de förtroendevalda samt organisationens
generalsekreterare ska arbeta med sina uppdrag. Styrelsen ska vid varje nytt
verksamhetsår anta dessa styrdokument.
Fastställande av kalendarium
Styrelsen fastställde kalendariet för Sveriges Elevråds verksamhetsår samt
första styrelsemötet för nästkommande mandatperiod.
Definition av elevråd på övre grundskolan
Styrelsen valde att bordlägga beslutet om styrdokumentet Definition av
elevråd till majmötet, då januarimötets syfte var att introducera de nya
förtroendevalda till organisationen.
Informationsärenden
Erik Kochbati och Hanna Forsgren informerade om externpolitiken under de
senaste månaderna. De har under november, december och januari
medverkat i samtal och möten som rör svenska skolan med andra externa
parter.
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_______________________
Amalia Berglöf
Mötessekreterare

_______________________

_______________________

Urte Bileviciute
Protokolljusterare

Simon Thulin
Protokolljusterare

