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1. Årsmötets öppnande
Ordförande Lina Hultqvist hälsade alla välkomna
Ordförande Lina Hultqvist förklarade årsmötet för öppnat
Vid ett tillfälle under mötet höll även följande tal:
- Erik Blom, ledamot i Skolinspektionen
- Ida Drougge, Riksdagsledamot och suppleant i utbildningsutskottet (M)

2. Val av mötesordförande för årsmötet:
Styrelsen yrkade
att

välja Frida Åsbrink till mötesordförande för årsmötet 2015

Årsmötet biföll
att

välja Frida Åsbrink till mötesordförande för årsmötet 2015

3. Val av mötessekreterare för årsmötet:
Årsmötesordförande yrkade
att

välja Erik Berg till mötessekreterare för årsmötet 2015

Årsmötet biföll
att

välja Erik Berg till mötessekreterare för årsmötet 2015

4. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet:
Styrelsen yrkade
att

välja till protokolljusterare tillika rösträknare Andrea von Essen, Rålitikerna ,
Mina Christoffersson, Strandängsskolans Elevråd
Sekreterare
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Årsmötet biföll
att
välja Andrea von Essen och Mina Christoffersson till justerare tillika
rösträknare

5. Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det
beskrivs i stadgan
Ordförande Lina Hultqvist berättade om hur styrelsen utlyst årsmötet.
Styrelsen ska enligt stadgarna 5§ mom 3 Årsmötet ska utlysas av styrelsen för
organisationen till alla anslutna elevråd och elevkårer senast 12 veckor innan
årsmötets öppnande. Propositioner ska skickas 12 veckor innan, samt alla handlingar
ska göras tillgängloga 4 veckor innan mötets öppnande.
Årsmötet biföll
att

förklara årsmötet stadgeenligt utlyst

6. Fråga om årsmötets beslutmässighet
Lina Hultqvist talade om årsmötets beslutsmässighet
Årsmötet biföll
att

förklara årsmötet beslutmässigt

7. Fastställande av röstlängden
Elevråden blev uppropade och fick presentera sig i talarstolen.
Enligt stadgan 5§ mom 1 ska 20 % av organisationens medlemmar närvara på
årsmötet, eller avsagt sig mandatet.
Styrelsen yrkade
att

ge följande medlemsorganisationer med yttranderätt också yrkanderätt och
rösträtt:
-Aspuddens Elevråd
-Vasa Real Elevråd
-Petersvenskolan Elevråd
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Med motiveringen: ”Vi vill att dessa 3 medlemmar ska ges rösträtt trots att de
ej var medlemmar innan den 31 juli på grund av det stärker demokratin med
fler röstberättigade medlemmar.”
Årsmötet beslutade
att

bifalla styrelsens förslag

Årsmötet biföll
att

fastställa röstlängden till 14

8. Fastställande av dagordning
Styrelsen yrkade
att

anta dagordningen som finns i handlingarna

Årsmötesordförande yrkade
att

byta plats på punkt 13.3 och 13.4

Årsmötet biföll
att

fastställa dagordningen enligt handlingarna

Årsmötet biföll
att

byta plats på punkt 13.3 och 13.4

Årsmötet biföll
att

fastställa dagordningen med tilläggsyrkande

9. Fastställande av arbetsordning
Mötesordförande Frida Åsbrink berättade om arbetsordningen.
Styrelsen yrkade
att

anta arbetsordningen enligt handlingarna
Sekreterare
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Styrelsen yrkade
att

lägga till generalsekreterare under yttranderätt i arbetsordningen

Årsmötet biföll
Att

fastsälla arbetsordningen enligt handlingarna

Årsmötet biföll styrelsens yrkande
att

lägga till generalsekreterare under yttranderätt i arbetsordningen

Årsmötet biföll
att

fastställa arbetsordningen med tillägg enligt yrkande, se bilaga 3

10. Presentation av verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse samt bokslut
Lina Hultqvist och Erik Kochbati presenterade verksamhetsberättelsen.
Generalsekreteraren presenterade bokslutet samt den ekonomiska berättelsen.
Styrelsen yrkade
att

lägga årsbokslut, förvaltningsberättelse samt ekonomisk berättelse till
handlingarna.

Styrelsen yrkade
att

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Årsmötesordförande yrkade
att

lägga till Kronobergskolans Elevråd i röstlängden och där med fastställa
röstlängden till 15.

Årsmötet biföll
att

lägga till Kronobergskolans Elevråd i röstlängden och där med fastställa
röstlängden till 15.

Årsmötet biföll
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att
lägga årsbokslut, förvaltningsberättelse samt ekonomisk berättelse till
handlingarna.
Årsmötet biföll
att

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

11. Presentation av revisionsberättelser för det gångna
verksamhetsåret och det gångna bokföringsåret
Lekmannarevisorerna Erik Nordlund samt Felix Larsvik redogjorde
lekmannarevisorernas revisionsberättelse.
Revisorerna yrkar
att

årsmötet lägger lekmannarevisorernas berättelse till handlingarna

Årsmötet beslutade
att

lägga revisionsberättelserna till handlingarna enligt bilaga 4

12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
för Sveriges Elevråd för det senaste verksamhetsåret
Revisorerna yrkar
Att

årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevråd

Årsmötet biföll
att
bevilja styrelsen för Sveriges Elevråd verksamhetsmässig ansvarsfrihet för
verksamhetsårets 2014/2015

13. Behandling av propositioner
13.1 proposition 1 om verksamhetsplan
Max Holm från styrelsen föredrog propositionen. Mötet öppnade upp för debatt.
Styrelsen yrkar
att

anta verksamhetsplanen i sin helhet och lägga den till handlingarna

Årsmötet biföll
Sekreterare
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att

bifalla propositionen i sin helhet och lägga den till handlingarna

13.2 Proposition 2 Idéprogram
Erik Kochbati föredrog propositionen. Mötet öppnade upp för debatt.
Årsmötesordförande yrkade
att

dra streck i debatten

Årsmötet biföll årsmötesordförandes yrkande
Att

dra streck i debatten

Styrelsen yrkar
att
att

bifalla Idéprogramet i sin helhet och lägga den till handlingarna
ersätta ”Definition av elevråd på grundskolan” med ”Idéprogram för Sveriges
Elevråd”

Myrsjöskolans Elevkår yrkar
att

under proposition 2 ändra uppmaningen till politiker och makthavare
nationellt från ”Lagstifta så att elevråd får rätt till ett elevrådsrum på sina
skolor” till ”Lagstifta så att elevråd får rätt att använda skolans lokaler”

Årsmötet avslog Myrsjöskolans Elevkårs yrkande
att

under proposition 2 ändra uppmaningen till politiker och makthavare
nationellt från ”Lagstifta så att elevråd får rätt till ett elevrådsrum på sina
skolor” till ”Lagstifta så att elevråd får rätt att använda skolans lokaler”

Årsmötet biföll styrelsens yrkande
att
att

bifalla Idéprogramet i sin helhet och lägga den till handlingarna
ersätta ”Definition av elevråd på grundskolan” med ”Idéprogram för Sveriges
Elevråd”

Årsmötesordförande yrkade
att

ajournera mötet klockan 10:47
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Årsmötet biföll årsmötesordförandes yrkande
att

ajournera mötet klockan 10:47

Årsmötet återupptogs klockan 11:46

13.3 Proposition 3 Stadgar
Max Holm föredrog propositionen. Mötet öppnade upp för debatt.
Styrelsen yrkade
att

direktjustera stadgeändringen 6§ mom 2 ”att till styrelsen väljer årsmötet 9
ledamöter”

Med motiveringen: ”För att i år (2015) kunna tillsätta en styrelse med 9 personer
behöver årsmötet besluta om att direktjustera beslutet, det vill säga besluta i frågan
direkt och ändra stadgan.”
att

anta Stadgeändringen (proposition 3) med direktjustering och lägga den till
handlingarna

Årsmötesordförande yrkar
Att

fastställa röstlängden

Årsmötet biföll
att

fastställa röstlängden till 15

Årsmötet biföll
att

anta propositionen med direktjustering enligt yrkande från styrelsen

13.4 Proposition 4 Servicemodell
Richard Leijon föredrog propositionen. Mötet öppnade sedan upp för debatt.
Styrelsen yrkar
att

bifalla propositionen i sin helhet

Sekreterare
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Thunmanskolans Elevråd yrkar
att

ändra de fem stegen i servicemodellen i proposition 4 från <10% 10-50%,5075%, 75-90% och >90% till <15%, 15-30%,30-50%, 50-75%, och >75%
Med motiveringen: ”I styrelsens förslag är setg2 alldeles för långt, vilket leder
till att de som hamnat på t.ex 15% anslutningsgrad, och därmed 35
procentenheter kvar till nästa nivå, inte får någon motivation att värva fler.
Har man jämnare mellanrum mellan de olika nivåerna kommer man bli
motiverad hela vägen upp, vilket med stor sannolikhet kommer ge
organisationen fler medlemmar och de enskillda elevråden större
anslutningsgrad överlag.

Årsmötet avslog Thunmanskolans Elevråds yrkande
Årsmötet biföll styrelsens yrkande
att

bifalla propositionen i sin helhet

14. Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Årsmötesordförande yrkade
att

ajournera årsmötet från klockan 12:23 till klockan 12:33

Årsmötet biföll
att

ajournera årsmötet från klockan 12:23 till klockan 12:33

Årsmötet återupptogs klockan 12:33

15. Val av ordförande för Sveriges Elevråd för en
mandatperiod om ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag

Sekreterare

Justerare

Justerare

9

Årsmötesprotokoll 2015
6-7 november
Sida
Valberedningen yrkar
att

välja Erik Kochbati till ordförande för Sveriges Elevråd

Årsmötet beslutade
att

enhälligt välja Erik Kochbati till ordförande för Sveriges Elevråd

16. Val av vice ordförande för Sveriges Elevråd för en
mandatperiod om ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberedningen yrkar
att

välja Hanna Forsgren till vice ordförande för Sveriges Elevråd

Årsmötet beslutade
att

enhälligt välja Hanna Forsgren till vice ordförande för Sveriges Elevråd

17. Val av ledamöter till styrelsen för Sveriges Elevråd
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberednigen yrkar
att

välja Amalia Berglöf, Märta Svensson, Erik Nordlund, Linus Sköldberg,
Simon Thulin, Madelene Eriksson samt Urte Bileviciute till styrelseledamöter
för Sveriges Elevråd

Årsmötesordförande yrkade
att

hålla sluten omröstning

Årsmötet biföll

Sekreterare
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att

hålla sluten omröstning

Årsmötet öppnade upp för plädering.
Årsmötet biföll
att

välja Amalia Berglöf(14), Märta Svensson(14), Erik Nordlund(13), Linus
Sköldberg(13), Simon Thulin(14), Madelene Eriksson(13) samt Urte
Bileviciute(14) till ledamöter för Sveriges Elevråds styrelse

[Andra kandidater: Mikael Isberg(2), Omar Ali Mahdi(1) valdes ej]

18. Val av valberedningen ordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberedningen yrkar
att

välja Julius Danielsson till ordförande för valberedningen i Sveriges Elevråd
för verksamhetsåret 2015/2016

Årsmötet biföll
att

välja Julius Danielsson till ordförande för valberedningen i Sveriges Elevråd
för verksamhetsåret 2015/2016

19. Val av valberedningens ledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberedningen yrkar
att

välja Sigrid Bernulf och Kaj Li till ledamöter för valberedningen i Sveriges
Elevråd för verksamhetsåret 2015/2016

Årsmötet biföll
att
välja Sigrid Bernulf och Kaj Li till ledamöter för Sveriges Elevråds
valberedning för
verksamhetsåret 2015/2016
Sekreterare

Justerare

Justerare
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20. Val av lekmannarevisorer
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberedningen yrkade
Att
Att

välja Henrik Almén och Sasha Steneram till lekmannarevisorer
välja Sofia Triana Flores och Max Västhav till revisorsuppleanter

Årsmötet biföll
att

välja Henrik Almén(14) och Sasha Steneram(15) till lekmannarevisorer

att

välja Sofia Triana Flores(14) och Max Västhav(15) till revisorssuppleanter

[Övriga kandidater: Sebastian Eriksson(2) valdes ej]

21. Val av auktoriserad revisor
Valberedningen presenterade sitt förslag
Valberedningen yrkade
att

välja Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor för mandatperioden 2015/2016

Årsmötet biföll
att

välja Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor för mandatperioden
2015/2016

22. Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

23. Årsmötets avslutande
Erik Kochbati avslutade Sveriges Elevråds årsmöte 2015.

Sekreterare

Justerare
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Mötessekreterare
________________________________
Erik Berg

Protokolljusterare
________________________________
Andrea von Essen

Protokolljusterare

___________________________________
Mina Christoffersson
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