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Beslutsprotokoll 
Plats: Discord 
Tid: 17-06-2018, 17.00-18.00 

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Melvin Petersén, Bean Khalil, Alva 
Birging, Sandra Pernkrans och Emma Forsgren [5-8] 

Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Alban Kjellgren 
Axlund [1-8, Privat], Leo Gerdén [1-8, Privat] och Cassandra Johansson [1-8, Privat] 

Övriga närvarande [titel samt ärende]: Henrik Angelstig [Revisionen, 1-8] 

§1 Mötets öppnande

Erik Nordlund förklarade mötet öppnat 

§2 Val av protokolljusterare

Yrkanden 

Att välja Alva Birging och Melvin Petersén till protokolljusterare [Presidiet] 

Styrelsen beslutade 

Att välja Alva Birging och Melvin Petersén till protokolljusterare [Presidiet] 

§3 Fastställande av dagordning

Yrkanden 

Att fastställa dagordningen [Presidiet] 

Styrelsen beslutade 

Att fastställa dagordningen [Presidiet] 
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§4 Föregående protokoll 
 
Yrkanden 
 
att lägga protokollet till handlingarna [Presidiet] 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga protokollet till handlingarna [Presidiet] 
 
 
§5 Revidering av propositionen  
 
 
Yrkanden  
 
Att  riva upp ”proposition X- Ändring av Sveriges Elevråds stadga” [Presidiet]  
 
Att  ändra ”organisationen” till ”Sveriges Elevråd” genom hela stadgan  
 
Att  ta bort motiveringen ”Sveriges Elevråd har medlemsorganisationer i form av 
våra elevråd och elevkårer. En större organisation där medlemmarna representeras 
av deras medlemsorganisationer, brukar kallas ”förbund”. Det ger oss också en större 
tyngd i externa sammanhang att exempelvis ha en förbundsordförande, 
förbundsstyrelse, med mera. Det förtydligar även vad som menas i stadgan Sveriges 
Elevråd eller elevråden/elevkårerna.” [Presidiet]  
Att tillägga motiveringen ” ”Då Sveriges Elevråd är en organisation som inte primärt 
organiserar individer utan andra organisationer (det vill säga er elevråd och 
elevkårer) kan det ibland bli förvirrat vilken typ av organisation man menar; Sveriges 
Elevråd eller medlemsorganisationerna.” [Presidiet]  
 
Att  ändra mom. 2 Organisationen har sitt säte i Stockholm.  
 
till  
 
mom. 2 Organisationen (nedan kallad Sveriges Elevråd) har sitt säte i Stockholm. 
[Erik Nordlund]  
 
Att  anta propositionen med gjorda ändringar [Presidiet]  
 
 
Styrelsen beslutade  
 
Att  riva upp ”proposition X- Ändring av Sveriges Elevråds stadga”  
 
Att  ändra ”organisationen” till ”Sveriges Elevråd” genom hela stadgan  
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Att  ta bort motiveringen: ”Sveriges Elevråd har medlemsorganisationer i form av 
våra elevråd och elevkårer. En större organisation där medlemmarna representeras 
av deras medlemsorganisationer, brukar kallas ”förbund”. Det ger oss också en större 
tyngd i externa sammanhang att exempelvis ha en förbundsordförande, 
förbundsstyrelse, med mera. Det förtydligar även vad som menas i stadgan Sveriges 
Elevråd eller elevråden/elevkårerna.”  
 
Att  tillägga motiveringen ” ”Då Sveriges Elevråd är en organisation som inte 
primärt organiserar individer utan andra organisationer (det vill säga er elevråd och 
elevkårer) kan det ibland bli förvirrat vilken typ av organisation man menar; Sveriges 
Elevråd eller medlemsorganisationerna.”  
 
Att  anta propositionen med gjorda ändringar  
 
 
 
§6 Informationsärenden 
 
Inga beslut fattades under punkten 
 
 
§7 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades 
 
 
§8 Mötets avslutande 
 
Erik Nordlund förklarade mötet avslutat 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Bean Khalil,       Alva Briging, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Melvin Petersén, 
Justerare 
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