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Beslutsprotokoll från styrelsemöte med Sveriges Elevråd  
Plats: Discord   
Tid: 2018-02-18 kl. 17.00-19.30 

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén, 
Melvin Petersén, Alva Birging och Sandra Pernkrans. 

 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Cassandra 
Johansson [1-7, Privat] och Bean Khalil [1-7, privat] och Emma Forsgren [1-7, privat] 

§1 Mötets öppnande  
 
Ordförande Erik Nordlund förklarade mötet för 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     lägga till punkten ”mötets avslutande” samt konsekvensjustera 
dagordningen [Presidiet] 
 
att     i övrigt anta dagordningen i sin helhet [Presidiet] 
 
 
Styrelsen beslutade 
 
 
att     lägga till punkten ”mötets avslutande” samt konsekvensjustera 
dagordningen [Presidiet] 
 
att     i övrigt anta dagordningen i sin helhet [Presidiet] 
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§4 Föregående protokoll 
 
Erik Nordlund föredrog protokollet från det senaste styrelsemötet. 
 
Yrkanden 
 
att        lägga protokollet till handlingarna [Presidiet] 
 
Styrelsen beslutade  
 
att        lägga protokollet till handlingarna [Presidiet] 
 
§5 Informationsärenden 
 
Inga beslut fattades under punkten 
 
 
§6 Övriga punkter 
 
Inga beslut fattades under punkten 
 
 
§7 Mötets avslutande 
 
Ordförande Erik Nordlund förklarade mötet för avslutat. 

  
 
 
 
 
 
____________________ 
Mötessekreterare 
 
 
 
____________________  _____________________ 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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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: Discord   
Tid: 2018-02-18 kl. 17.00-19.30 

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén, 
Melvin Petersén, Alva Birging och Sandra Pernkrans. 

 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Cassandra 
Johansson [1-7, Privat], Bean Khalil [1-7, privat] och Emma Forsgren [1-7, privat] 

 
 
Kort sammanfattning av mötet: 
 
Under telefonkonferensen fattades inga större beslut, utan tog endast upp 
informationsärenden. Erik Nordlund föredrog om det externpolitiska arbetet, bland 
annat har Erik sedan förra mötet skrivit en publicerad replik på DN om mobilförbud. 
Styrelsen diskuterade den och vad som i övrigt händer i organisationen.  
 
 
____________________ 
Mötessekreterare 
 
 
 
____________________  _____________________ 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 

Alva Birging (Feb 20, 2018)Melvin Petersén (Feb 20, 2018)
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