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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: 29-09-2018
kl. 10.00-16.40
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Erik Nordlund, Alban Kjellgren Axlund, Leo Gerdén [1-7,
privat], Melvin Petersén, Bean Khalil, Alva Birging, Emma Forsgren och
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Sandra
Pernkrans, [Privat] och Cassandra Johansson [Privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Lisa Danielsson [Valberedningen]

Kort beskrivning av mötet
Styrelsemötet var det sista innan Sveriges Elevråds årsmöte och det sista fysiska
styrelsemötet med den nuvarande styrelsen. Vi utvärderade året och gick igenom det
sista inför årsmötet

Informationsärenden
Styrelsen fick information från generalsekreteraren om resultaten från Kvartal 3,
varpå styrelsen kunde konstatera att vi ligger i fas med våra mål. Styrelsen
informerades om tidsplanen för den nya hemsidan och förberedelserna inför
Årsmöte18. Presidiet informerade om de möten som ägt rum med våra
samarbetsorganisationer samt om Backa – initiativet för en skola fri från sexuella
kränkningar.
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Utvärdering
Styrelsen utvärderade gemensamt året, allt ifrån styrelsemötena till organisationens
externa kommunikation. Vi diskuterade vad som varit bra och vad som kan utvecklas.
Alla reflektioner tas vidare till kommande styrelse.

Årsmöte18
Styrelsen diskuterade två yrkanden som inkommit från Engelbrekts Elevkår, kring
starttider i skolan. Medlemsorganisationen vill att det ska framgå i
verksamhetsplanen att styrelsen ska driva frågan om senare starttider i skolan.
Styrelsen håller i grunden i sak, men anser inte att det ska vara en del av
verksamhetsplanen.
Styrelsen delade inom sig upp vilka ledamöter som skulle presentera vilka
propositioner.
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