Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2018!
Sommaren börjar närma sig sitt slut, och de sista augustidagarna är nu nära. Efter sommaren nalkas
hösten, det innebär skolstart, varmare kläder, men även Sveriges Elevråds årsmöte. Sveriges Elevråd är en
organisation som ägs av er och det är även ni som beslutar i vilken riktning som Sveriges Elevråd ska
framöver. Årsmötet som hålls en gång per år, är det forum där ni medlemmar får vara med och besluta. I år
hålls årsmötet fredag till lördag 9–10 november i Stockholm!
Under årsmötet har varje elevråd/elevkår rätt till en röst var, vi väljer även nya förtroendevalda. Ett
förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevråd är väldigt utvecklande och framförallt roligt. På nästa sida kan
du läsa om hur du söker ett uppdrag och vilka som finns.
Motioner är ert sätt att lägga förslag på vad ni tycker och tänker gällande organisationens arbete. Detta vill
vi gärna ha in senast den 13 september. Tycker ni att det är lite krångligt att skicka in en motion, men har
något ni skulle vilja ändra – maila eller ring mig så hjälper jag er!
Utöver ett klassiskt årsmöte, är detta världens bästa mötesplats för elevråd och elevkårer. Här samlas
elevråd och elevkårer ifrån hela landet och vi utlovar massor med inspiration och pepp!
Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation med över 10 000 medlemmar och det är med stolthet
jag kallar till Sveriges Elevråds åttonde årsmöte den 9–10 november 2018!

DATUM
9–10 november

PLATS
Stockholm, exakt plats anges senare

Soliga hälsningar,
Erik Nordlund
Ordförande Sveriges Elevråd

www.sverigeselevrad.se
08-644 45 00 (växel)
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

PRAKTISK INFORMATION
Genom detta utskick utlyses årsmötet för Sveriges Elevråd. Årsmötet kommer att hållas den 9–10
november i Stockholm. Preliminär incheckning är 14.00 den 9 november och preliminär avslutning 14.00
den 10 november.

MOTIONER
Ett förslag från en styrelse kallas för proposition. Ett förslag från en medlem kallas för motion. Om ditt
elevråd vill ändra på något i det att lägga ett eget förslag, en motion, till årsmötet. En motion behöver en
kort förklarande text, som beskriver vad det är ni vill ändra på, och en sammanfattande att-sats, alltså
något ni föreslår årsmötet ska fatta beslut om.
Har ni några funderingar eller är lite osäkra på hur en skriver en motion? Kontakta ordförande Erik
Nordlund, genom att antagligen mejla erik.nordlund@sverigeselevrad.se eller ringa/sms:a 070 109 01 22
Skicka motionen till erik.nordlund@sverigeselevrad.se senast den 13 september.

NOMINERINGAR TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
Om ditt elevråd vill nominera någon till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevråd (styrelse–, revisorseller valberedningsuppdrag) måste detta ske skriftligen till Sveriges Elevråds valberedning. Skicka
nomineringen till valberedningen. Detta görs till valberedning@sverigeselevrad.se.
Dessa poster går att söka:
Styrelse: Ordförande, vice ordförande, ledamot (sju stycken ledamöter väljs).
Styrelsen arbete är att leda organisation och är det högst beslutande organet, efter årsmötet. Styrelsen möts
ungefär sex gånger per år och har även digitala möten. Kostnader i samband med uppdraget, så som resor,
boende och mat står organisationen för.
Revision: Lekmannarevisor (två stycken väljs) och revisorssuppleant (två stycken väljs). Revisionens
uppdrag är att granska styrelsen arbete utifrån organisationens medlemmar. Kostnader i samband med
uppdraget, såsom resor, boende och mat står organisationen för.
Valberedningen: Ordförande och två ledamöter. Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag på ny
styrelse, revision och valberedning. Kostnader i samband med uppdraget, så som resor, boende och mat
står organisationen för.
Har du frågor på hur du söker? Maila valberedning@sverigeselevrad.se.
Det går bra att skicka in en kandidatur hela vägen fram till dess att mötespunkten om val börjar behandlas
av årsmötet. För att kunna bli föreslagen av valberedningen måste dock kandidaturen inkomma tidigare.
Läs mer om förtroendeuppdragen på hemsidan.

”ÅRETS ELEVRÅD” OCH ”ÅRETS NYKOMLING”
Skriv en motivering på högst ett A4 om varför elevrådet inom respektive kategori bör vinna. Beskriv hur
”Årets Elevråd” har bedrivit den bästa verksamheten under det senaste året, och som genom att ta tillvara
på sina medlemmars intressen skapat den mest givande skoltiden för sina medlemmar. Till ”Årets
Nykomling” nominerar du ett elevråd som du tycker vuxit och utvecklats mycket det senaste året, och som
trots ekonomiska begränsningar lyckats bedriva god verksamhet. Skicka till
erik.nordlund@sverigeselevrad.se senast den 27 oktober. Under galakvällen på årsmötet kommer en
prisutdelningsceremoni hållas.
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KOSTNAD
Årsmötet är kostnadsfritt och ni får mat på plats. Varje elevråd står själva för resekostnaderna till och från
årsmötet, men reseersättning kan sökas. Detta gör ni genom fylla i den blankett som ligger på
arrangemangets hemsida och lämna in den till infodisken under årsmötet.

BOENDE
För alla anmälda erbjuds boende i anslutning till möteslokalen. Ta med eget liggunderlag och sovtillbehör.

RESOR
Sveriges Elevråd står för resekostnaderna till och från Årsmöte18. Medlemsorganisationerna måste dock
köpa resorna själva och ligga ute med pengarna. Under årsmötet kan ni ansöka om ersättning, detta gör vi
tillsammans och ni får all hjälp ni behöver. Viktigt att ni tar med er kvitton till årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälan till Sveriges Elevråds årsmöte 2018 öppnar 2017-09-01 och görs via vår hemsida
www.sverigeselevrad.se senast 2018-10-23. Varje elevråd har en röst var på årsmötet och får skicka högst
två deltagare. Från styrelsens sida är rekommendationen att skicka ordförande och vice ordförande som
deltagare till årsmötet. För att anmälan ska vara giltig ska alla uppgifter för samtliga deltagare vara ifyllda.
Om ni inte anmäler er tolkar vi det som att ni avsäger er rätten att närvara och rösta på årsmötet.

FRÅGOR
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sverigeselevrad.se eller 08–644 45 00. Har du
frågor angående propositioner eller motioner, ta kontakt med Sveriges Elevråds ordförande, Erik Nordlund
via mail erik.nordlund@sverigeselevrad.se eller telefon 070 10 90 122.

VIKTIGA DATUM
16 AUGUSTI
Kallelse och propositioner skickas ut och läggs upp på hemsidan
1 SEPTEMBER
Anmälan till årsmötet öppnar
13 SEPTEMBER
Motionsstopp
18 OKTOBER
Samtliga möteshandlingar skickas ut till medlemsorganisationerna och läggs upp på hemsidan
23 OKTOBER
Sista anmälningsdag
27 OKTOBER
Detaljerad praktisk information (schema, lokal etc.) skickas ut via mail till alla anmälda. Även sista dag att
skicka in nominering till ”Årets Elevråd” och ”Årets Nykomling”
9–10 NOVEMBER
Sveriges Elevråds årsmöte 2018
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FÖRSLAG PÅ DAGORDNING
SVERIGES ELEVRÅDS ÅRSMÖTE 9–10 NOVEMBER 2018
1.

Årsmötets öppnande

2.

Val av årsmötesordförande

3.

Val av årsmötessekreterare

4.

Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet

5.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

6.

Fråga om årsmötets beslutsmässighet

7.

Fastställande av röstlängd

8.

Fastställande av dagordning

9.

Fastställande av arbetsordning

10.

Presentation av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt bokslut

11.

Presentation av revisionsberättelse

12.

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

13.

Behandling av propositioner

14.

Behandling av motioner

15.

Val av ordförande

16.

Val av vice ordförande

17.

Val av styrelseledamöter

18.

Val av valberedningens ordförande

19.

Val av valberedningens ledamöter

20.

Val av revisorer respektive revisorssuppleanter

21.

Val av auktoriserad revisor

22.

Övriga frågor

23.

Årsmötets avslutande.
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