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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: Huvudkontoret, Hägersten 
Tid: 2018-03-25 10.03 – 15.20 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén, 
Melvin Petersén, Bean Khalil, Alva Birging, Sandra Pernkrans och Cassandra 
Johansson 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Emma Forsgren 
[Privat, 1-11] 
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Lisa Danielsson [Valberedningen, 1-11], 
Vilma Hjerpe [Valberedningen, 1-11], Karin Levin [Generalsekreterare, 1-6] 
 
 

Kort beskrivning av mötet 
 
Mötet hölls på Sveriges Elevråds huvudkontor i Hägersten, Stockholm. Sveriges 
Elevråds generalsekreterare deltog under största delen av mötet och presenterade 
bland annat organisationens kvartalsrapport, en form av ekonomisk avstämning som 
sker var tredje månad. Möjligheten fanns att ställa frågor. Både presidiet och 
generalsekreteraren gick igenom ett antal informationsärenden. En diskussion fördes 
även om arvodering och kommande styrelses sammansättning. 
 
 

Hemsidan 
 
Styrelsen beslutade att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram en ny hemsida 
för Sveriges Elevråd. Styrelsen diskuterade vad den nya hemsidan bör innehålla och 



Styrelsemöte 
Sveriges Elevråd 

Protokollsammanfattning 

2018-03-25 

 

Sekreterare Justerare  Justerare 

	

2

 

www.sverigeselevrad.se 

08-644 45 00 

Instrumentvägen 17 

126 53 Hägersten 

hur den kan utformas. Förhoppningsvis är den nya hemsidan på plats någon gång i 
sommar.  
 
 

Årsmöte 2018 
 
Styrelsen gav generalsekreteraren i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi kan öka 
deltagandet bland våra elevråd under årsmötet i november. Styrelsen ser det som 
oerhört viktigt med en god representation av våra elevråd när organisationens 
viktigaste beslut fattas.  
 
 

Externpolitik 
 
Sveriges Elevråds kommunikationschef har tagit fram en kommunikationsplan som 
beskriver våra prioriterade frågor och hur organisationen ska kommunicera utåt. 
Presidiet föredrog även om det externpolitiska arbetet sedan förra styrelsemötet, där 
bland annat en debattartikel kommer publiceras i Metro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Leo Gerdén,       Sandra Pernkrans, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Bean Khalil, 
Justerare 
 
 
 
 


