Praktisk information om nomineringsprocessen
Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre
grundskolan. Sveriges Elevråds vision är att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas
ett elevråd som skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att tillvarata
deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska intressen. I enlighet med Sveriges
Elevråds stadga hålls årsmöte en gång om året där medlemmarna sätter agendan för
organisationen, bl.a. genom att välja ny styrelse, revision och valberedning. Alla
förtroendeuppdrag väljs till en mandatperiod om ett år. Inför årsmötet 2020 som kommer att
ta plats den 7 november öppnar vi upp för kandidaturer till styrelse, revision och
valberedning för mandatperioden 2021. Nedan följer information om nomineringsprocessen
och hur du går tillväga för att bli nominerad, hur valberedningens process ser ut samt
kravprofiler för de olika uppdragen — vilket innebär ungefärliga beskrivningar av vad
valberedningen söker.

Kravprofiler

Om styrelseuppdraget
Sveriges Elevråds styrelse är det högst beslutande organet inom organisationen, efter
årsmötet. Uppdraget för styrelsen under året är att se till medlemmarnas intressen, att
verkställa beslut som fattas på årsmötet och förvalta organisationen. Styrelsen är ytterst
ansvarig för all verksamhet, vilket förutsätter att presidiet och ledamöterna har en god
kännedom om organisationen, kan arbeta strategiskt och alltid tänka ett steg längre. Inför
årsmötet lägger valberedningen fram ett förslag på de kandidater de anser vara mest lämpade
för uppdragen. Till styrelsen söker valberedningen 9 personer, som sedan väljs under
årsmötet till en mandatperiod om ett år. Vi söker:

Ordförande
Som ordförande behöver du ha en god kännedom om Sveriges Elevråd som organisation,
samt vart organisationen befinner sig i nuläget. Du bör ha en bild av vart organisationen är på
väg samt en vision och strategi för hur du tillsammans med styrelsen bör arbeta för att
utveckla arbetet och driva organisationen framåt. Vi söker en god ledare som klarar av att
leda såväl styrelsens arbete, som hela organisationen. Det är av stor vikt att du delar Sveriges
Elevråds värderingar och syfte, samt klarar av och känner dig bekväm med att representera
organisationen externt på ett professionellt sätt. Att hantera externa kontakter kan innebära
allt från media till politiker, myndigheter och organisationer. Vi söker främst dig med tidigare
styrelseerfarenhet inom organisationen. En bakgrund inom elevrörelsen är ett krav. Kunskap,
personlig mognad och ödmjukhet är viktiga egenskaper hos en ordförande för organisationen
och valberedningen värdesätter därför ordförandens förmåga att tänka strategiskt, att

kandidaten är medveten om sina styrkor och svagheter, är lyhörd och kan uttrycka sig väl i tal
och skrift.

Förste vice ordförande
Som förste vice ordförande förväntas du vara ordföranden behjälplig på bästa sätt då ni
tillsammans med den andre vice ordföranden utgör Sveriges Elevråds presidium och arbetar
tillsammans med organisationens strategiska utveckling. Vi söker dig med god kännedom om
elevrörelsen och organisationen. Tidigare styrelseerfarenhet inom Sveriges Elevråd är
meriterande. En bakgrund inom elevrörelsen är ett krav. Valberedningen söker en förste vice
ordförande som är flexibel, lyhörd och kan koordinera styrelsens arbete genom en förmåga att
tänka strategiskt, långsiktigt och strukturerat.

Andre vice ordförande
Som andre vice ordförande förväntas du vara ordföranden och vice ordförande behjälplig på
bästa sätt då ni tillsammans utgör Sveriges Elevråds presidium. En god kännedom om
elevrörelsen samt organisationen, liksom styrelseerfarenhet inom Sveriges Elevråd är
meriterande. En bakgrund inom elev- och/eller ungdomsrörelsen är ett krav. Valberedningen
söker en andre vice ordförande som är flexibel, lyhörd och har en förmåga att tänka
strategiskt, långsiktigt och strukturerat.

Ledamot
Valberedningen söker dig som brinner för elevrörelsen och ser att du helst har erfarenhet från
elevråd, elevkår eller annat ideellt engagemang. För en ledamotspost är erfarenhet dock inte
ett krav då vi gärna ser en sammansättning ledamöter med olika kunskaper och erfarenheter,
men en förståelse för elevråd och organisationens syfte är viktigt. Som styrelseledamot
arbetar du strategiskt tillsammans med presidiet för att utveckla Sveriges Elevråd som
organisation och ser till att de beslut som fattas på årsmötet efterlevs. Därav är en förståelse
för elevrörelsen, elevråd och för Sveriges Elevråd som organisation ett krav. Det är viktigt att
du kan samarbeta och trivs med att jobba i grupp. En förmåga att arbeta strategiskt innebär att
tänka kritiskt, att kunna analysera, jämföra och våga aktivt delta i beslutsfattandet. Att se
idéer som möjligheter och kunna lägga fram en plan för att förverkliga dessa. Som ledamot är
du representant för organisationen och därför är det även viktigt att du kan vara professionell
i din roll. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett intresse för skolpolitik.

Valberedning

Sveriges Elevråds valberedning består av en ordförande samt två ledamöter. Valberedningens
uppgift under året är att lägga fram ett förslag på styrelse, revision och valberedning till
årsmötet. Valberedningen ansvarar för hela rekryteringsprocessen genom att informera om
uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra intervjuer och för årsmötet
presentera ett färdigt förslag. Vi söker dig som brinner för Sveriges Elevråd och vill bidra till
organisationens utveckling.

Valberedningens ordförande
Som ordförande för valberedningen bör du ha kännedom om organisationen, ett brett
kontaktnätverk inom elevrörelsen och en god erfarenhet från ideella organisationer. Kunskap
om årsmöten, valprocesser och nödvändig formalia är ett krav. Du har gärna en god analytisk
förmåga, är social, ansvarstagande, har en förmåga att nätverka och är intresserad av
rekrytering.
Valberedningsledamot
Som ledamot i valberedningen är engagemang inom elevråd eller elevkår meriterande.
Uppdraget kräver att du har god samarbetsförmåga, liksom är ansvarstagande och kan jobba
självständigt. Tidigare erfarenhet av eller kunskap om rekryteringsarbete, årsmöten,
valprocesser eller formalia är inte ett krav, men är meriterande. Även som ledamot i
valberedningen bör du ha en god analytisk förmåga, vara social och ha en förmåga att
nätverka, samt ett intresse för rekrytering.
Revision
Sveriges Elevråd har fyra revisorer — två lekmannarevisorer och två suppleanter. Det är
revisorernas uppgift att granska styrelsen så att besluten som fattas går i enlighet med stadgan
och vad medlemmarna valt på årsmötet. En bakgrund inom elevrörelsen och god förståelse
för ideella organisationer och ekonomi är meriterande och nödvändigt för att klara av
uppdraget.

Praktisk Information
Om nominering & kandidatur
För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevråd behöver du nomineras. En
nominering kan du antingen göra själv, eller genom en representant inom organisationen,
genom en vän, en medlem eller en nuvarande förtroendevald. Det går alltså lika bra att
nominera dig själv, som att nominera någon annan. En fullständig nominering består av namn
samt fullständiga kontaktuppgifter i form av telefonnummer och en aktiv e-postadress. Detta
mailas till valberedningens ordförande Mons Hovde, på valberedning@sverigeselevrad.se. I
ämnesraden skriver du ”Nominering av [FÖRNAMN EFTERNAMN] till [UPPDRAG]”.
Exempel: ”Nominering av Namn Namnsson till styrelseledamot”. Efter att vi har tagit del av
nomineringen kontaktar vi den nominerade för att se om hen har för avsikt att fullfölja sin
kandidatur. Vi ber då kandidaten att fylla i frågor och uppgifter i ett digitalt formulär som vi

skickar ut, och ringer sedan upp för en kortare telefonintervju. För ordförandekandidater
kommer vi att, utöver ett ifyllt formulär, även kräva att kandidaten skickar in CV samt
personligt brev om max 1200 tecken exklusive blanksteg.
När samtliga ovan nämnda steg genomförts kan det bli aktuellt med en digital intervju
alternativt en fysisk intervju. Dessa kommer att ta plats under oktober månad på
organisationens huvudkontor i Stockholm.

Kandidaturstopp
Det finns inget kandidaturstopp, vilket innebär att du kan nominera dig själv eller någon
annan till ett förtroendeuppdrag så sent som på årsmötet. Däremot är det sista tillfället för en
nominering att utvärderas av valberedningen och potentiellt utgöra en del av valberedningens
förslag, ett par dagar innan valberedningens intervjuhelg i oktober. Datum och tider för dessa
intervjuer bestäms av kandidaten i samråd med valberedningen längre fram i processen. Vid
eventuella frågor är du välkommen att vända dig till valberedningens ordförande, Mons
Hovde, genom att skicka ett mail till valberedning@sverigeselevrad.se.

Lycka till!
Sveriges Elevråds valberedning

