
Styrelsemöte 
Sveriges Elevråd 
Protokollsammanfattning 
2018-06-02 

 

Sekreterare Justerare  Justerare 

	

1
 

www.sverigeselevrad.se 
08-644 45 00 

Instrumentvägen 17 
126 53 Hägersten 

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: 2018 – 06 - 02 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén, 
Melvin Petersén, Bean Khalil, Sandra Pernkrans och Emma Forsgren  
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Alva Birging [1-
12, Privat] och Cassandra Johansson [1-12, Privat] 
 
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Lisa Danielsson [Valberedningen, 1-12] 
och Henrik Angelstig [Revisionen, 1-12] 
 
 

Kort beskrivning av mötet  
 
Sveriges Elevråds styrelse samlades till ett fysiskt möte på huvudkontoret i 
Hägersten. Styrelsen började planera inför Årsmöte 2018 och tog bland annat beslut 
om två propositioner som kommer läggas till årsmötet  
 
 

Informationsärenden 
 
Styrelsen informerades om resultaten gällande ekonomi, medlemsmål och 
utbildningar under första kvartalet och nuvarande läge under kvartal 2. Styrelsen 
kunde konstatera att i princip alla mål uppfylldes under första kvartalet och målen 
beräknas nås även under andra kvartalet.  
 
 

Stadgeproposition 
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Sveriges Elevråds stadga har ändrats många gånger under åren, vilket medfört en del 
förvirringar. Därför vill styrelsen lägga fram ett förslag som tydliggör och förenklar 
tolkningen av den. Propositionen kommer läggas fram till Årsmöte 2018. 
 

 
Definition av elevråd 
 
Styrelsen tog även fram en proposition på en ny definition av elevråd. Våra 
medlemsorganisationers organisering skiftar över tid och därför är det viktigt att 
uppdatera vår definition. Propositionen kommer att läggas fram till Årsmöte 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Leo Gerdén,       Emma Forsgren, 
Mötessekreterare      Justerare 
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Justerare 
 
 
 
 


