Kära medlem
Det sägs att man aldrig ska slösa bort en bra kris. Det kan vara svårt att se något positivt
i den pandemi vi just nu upplever, som fortsatt utgör en hälsorisk och påverkar allas våra
liv. Men kriser innebär alltid en tid för reflektion – att kunna stanna upp och se saker
ur ett annat perspektiv. Kriser visar också var samhället, skolan och vi som organisation
är sårbara.
Skolan har levt i ovisshet, och många av er har haft svårt att planera er verksamhet när
restriktioner begränsar verksamheten. Under den här pandemin har samtidigt hela samhället insett behovet av skolan, inte bara som kunskapsförmedlare, utan också som social
mötesplats. Det finns inga som kan åstadkomma gemenskap och sammanhållning lika
bra som ni, och er position i svensk skola har blivit än viktigare.
Sveriges Elevråd står fortsatt starkt trots pandemin. Vi har under året fortsatt leverera
kvalitativ och bred medlemsservice till alla medlemsorganisationer, samtidigt som vi i
styrelsen arbetat med en långsiktig strategi för att elevrörelsen ska stå ännu starkare i
framtiden. Ert engagemang fortsätter förgylla skoltiden för elever runt om i hela Sverige.
Årsmötet handlar om just detta; vi får chansen att mötas, reflektera över det som varit
och utifrån det blicka framåt. På årsmötet är det ni medlemmar som sitter på makten
att bestämma organisationens framtid, bland annat genom att skicka in motioner och
besluta om verksamhetsplanen. Ni kommer också välja den styrelse som ska förvalta och
förverkliga besluten, och inte minst representera era medlemmar fram till nästa årsmöte.
Ni har även själva möjlighet att kandidera till förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår,
mer information om kandidaturprocessen finner ni på vår hemsida.
Vi hoppas kunna genomföra årsmötet fysiskt, men följer utvecklingen noga. Vi hoppas att
så många som möjligt kommer på årets viktigaste evenemang och är med och påverkar
elevrörelsens framtid!
Härmed kallar styrelsen Sveriges Elevråds medlemsorganisationer till årsmöte den
7 november i Stockholm.
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