Praktisk
information
- Årsmöte 2020
På följande sidor hittar du information om
Sveriges Elevråds årsmöte som kan vara bra
att känna till inför din anmälan.

Allt Praktiskt
Datum och tid

Årsmötet är lördagen den 7 november. Exakta tider är i dagsläget inte satta men mötet är ett
helgdagsarrangemang som pågår ca. 12.00–21.00.

Plats

Årsmötet kommer vara på Studentpalatset vid Observatoriekullen i centrala Stockholm. Vi
hoppas kunna samla alla på ett fysiskt möte, men om det inte är möjligt kommer information
om ett digitalt årsmöte komma ut i god tid.
Kartor och annan praktisk info mejlas ut till anmälda deltagare 10 dagar innan arrangemanget.

Kostnad

Årsmötet är helt gratis och i anmälan ingår även en plats på Elevrådsgalan som är en festlig
middag som avslutar dagen. Sveriges Elevråd bjuder på lunch, fika och middag. Den enda kostnad
elevrådet måste stå för själv är resekostnaden till och från årsmötet. Däremot kan ni få hjälp
med den kostnaden genom att ansöka om reseersättning. Läs mer om detta under ”Resor”.

Resor

För att hjälpa elevråden att skicka deltagare till årsmötet hjälper Sveriges Elevråd till med reseersättning. Reseersättningen söker ni genom att fylla i den blankett som kommer att finnas på
hemsidan. Det är viktigt att skriva ut och lämna in blanketten tillsammans med kvitto till vår
infodisk under årsmötet. I infodisken får ni all hjälp ni behöver för att blanketten blir rätt. Om
något känns svårt, om ni behöver hjälp med att boka biljetter eller är i behov en högre ersättning
kan ni alltid fråga er verksamhetsutvecklare om hjälp.
För er som reser långt kan ni ingå i en resgrupp. Resgrupperna innebär att ni som åker från andra
städer och regioner än Stockholm kan resa tillsammans med er verksamhetsutvecklare till
årsmötet. Verksamhetsutvecklaren fungerar då som resguide och ser till att ni kommer med rätt
tåg, går av vid rätt plats och tar er till årsmötet. Samma person kommer vara med och arbeta
under hela dagen och även hjälpa er med hemresan. Prata med er verksamhetsutvecklare om
ni är intresserade av en resgrupp.

Boende

För alla elevråd som åker långt för att delta i årsmötet erbjuds boende. Boendet kommer vara på
ett enklare hotell/vandrarhem och Sveriges Elevråd kommer ha personal på plats som hjälper er
checka in, sover kvar och hjälper er checka ut och hitta till era tåg dagen efter.
Självklart ingår frukost. Vilket boende det blir anges i den praktiska info som går ut till anmälda
deltagare 10 dagar innan arrangemanget.
Elevråd som kommer från Stockholm sover hemma, likaså Elevråd från Uppsala. För elevråd från
Uppsala kommer minst en verksamhetsutvecklare finnas med som reseguide för att garantera
att ni kommer hem säkert till Uppsala under kvällen. Elevråd från Stockholm kan få guidning
till T-centralen.

Anmälan

Anmälan till Sveriges Elevråds årsmöte 2020 öppnar fredagen den 4 september klockan 12.00,
och stänger fredagen den 23 oktober klockan 12.00. Ni hittar anmälningsformuläret på
vår hemsida.

Varje elevråd har en röst var på årsmötet och får skicka högst tre deltagare. Alla typer av
deltagare är välkomna, men styrelsen tipsar om att skicka ordförande och vice ordförande.
För att anmälan ska vara giltig ska alla uppgifter för samtliga deltagare vara ifyllda i anmälningsformuläret. Om ni inte anmäler er tolkar vi det som att ni avsäger er rätten att närvara och
därmed också rätten att rösta på årsmötet. Om årsmötet skulle bli digitalt behöver ni inte anmäla
er igen, er anmälan flyttas automatiskt över till det digitala årsmötet. Vill ni av någon anledning
inte delta på årsmötet måste ni se till att avanmäla er till projektchef Josefin Liv,
josefin.liv@sverigeselevrad.se

Inför mötet
Motioner

Ett förslag från en medlem kallas för motion. Om ert elevråd vill ändra på något hos Sveriges
Elevråd kan ni lägga ett eget förslag, en motion, till årsmötet. En motion behöver en kort förklarande text som beskriver vad det är ni vill ändra på och en sammanfattande att-sats, alltså något
ni ”föreslår att” årsmötet ska besluta om.
Har ni några funderingar eller är osäkra på hur ni skriver en motion? Kontakta andre vice
ordförande Agnes Bertilsdotter genom att mejla agnes.bertilsdotter@sverigeselevrad.se
Era motioner måste vara skickade till agnes.bertilsdotter@sverigeselevrad.se senast den
11 september.

Nomineringar till förtroendeuppdrag

Om ditt elevråd vill nominera någon till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevråd, alltså
förslå någon ni tycker ska sitta med i Sveriges Elevråds styrelse, vara revisor eller ingå i valberedningen, måste det ske skriftligt till Sveriges Elevråds valberedning. Alla instruktioner för hur du
skickar in en nominering finns här.

Dessa poster går att söka:
Styrelse: Ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot (sex ledamöter
väljs). Styrelsen arbete är att leda organisationen och är det högst beslutande organet, efter
årsmötet. Styrelsen möts ungefär sex gånger per år och har även digitala möten. Kostnader i
samband med uppdraget, som resor, boende och mat står organisationen för.

Revision: Lekmannarevisor (två stycken väljs) och revisorssuppleant (två stycken väljs).

Revisionens uppdrag är att granska styrelsen arbete utifrån organisationens medlemmar.
Kostnader i samband med uppdraget, såsom resor, boende och mat står organisationen för.

Valberedningen: Ordförande och två ledamöter. Valberedningens uppdrag är att lägga
fram förslag på nya personer som ska sitta i styrelse, revision och valberedning. Kostnader i
samband med uppdraget, så som resor, boende och mat står organisationen för.
Har du frågor om posterna eller om hur du söker? Mejla valberedning@sverigeselevrad.se
Det går bra att skicka in en kandidatur hela vägen fram till dess att det är dags att påbörja
mötespunkten för val under årsmötet. För att kunna bli föreslagen av valberedningen måste
kandidaturen göras innan den 23 oktober. Alla som väljs in sitter på sin post i ett år.

”Årets elevråd” och ”Årets insats”

Efter årsmötet avslutar vi dagen med Elevrådsgalan. Elevrådsgalan är en festlig middag med
roliga aktiviteter och prisutdelning till elevråd som gjort något extra under året. Priserna som
delas ut är ”Årets elevråd ” och ”Årets insats”. Om du vet något elevråd som förtjänar något av
priserna kan du skriva en motivering och skicka till styrelsen.

Såhär gör ni:
Skriv en motivering på högst ett A4 om varför elevrådet borde vinna inom någon av kategorierna.
Beskriv hur ”Årets elevråd” har haft den bästa verksamheten under året, om hur elevrådet
genom att lyssna och ta vara på sina medlemmars intressen lyckas skapa en givande skoltid,
eller beskriv hur ett elevråd har genomfört en anmärkningsvärd insats under året, ett event,
projekt eller lobbingarbete, och därför förtjänar priset ”Årets insats”.
Motiveringarna mejlas till agnes.bertilsdotter@sverigeselevrad.se senast den 16 oktober.

Viktiga datum

Här kommer några viktiga datum som kan vara bra att ha koll på inför årsmötet.

4 september
Kallelse och propositioner skickas ut och läggs upp på hemsidan. Anmälan öppnar.

11 september
Motionsstopp – sista chansen för er att skicka in era motioner. Styrelsens propositioner skickas ut.

9 oktober
Alla möteshandlingar skickas ut till medlemsorganisationerna och läggs upp på hemsidan.
Det vill säga att ni kommer se allt som vi kommer prata om under mötet.

16 oktober
Sista dag att nominera till ”Årets elevråd” och ”Årets insats”

23 oktober
Sista anmälningsdag. Anmälan stänger klockan 12.00! Valberedningens förslag på nya
kandidater till förtroendeposter skickas ut.

28 oktober
Detaljerad praktisk information (schema, lokal, namn på boende etc.) skickas under
eftermiddagen ut via mail till alla som är anmälda.

7 november
Sveriges Elevråds årsmöte 2020 och Elevrådsgalan går av stapeln.
Reseersättningsblanketten lämnas in. Glöm inte kvitto!

Hur anpassar vi Årsmötet efter Covid-19?

Sveriges Elevråd följer aktivt händelserna kring Covid-19 och anpassar arrangemanget efter
de restriktioner som finns, samt anpassar oss efter de rekommendationer som kommer från
folkhälsomyndigheten. Arrangemanget har historisk inte samlat fler än 50 personer och vi
kommer att vara samlade i luftiga lokaler, hålla avstånd i alla aktiviteter och erbjuda handsprit
på plats. Deltagare med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska inte delta i arrangemanget.
Har ni ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta projektchef Josefin Liv,
josefin.liv@sverigeselevrad.se

Frågor

Om du har frågor kring det praktiska under årsmötesdagen, som boende, resor eller program,
är du välkommen att kontakta vår projektchef Josefin Liv på josefin.liv@sverigeselevrad.se
eller 08-128 135 24.
Har du frågor angående årsmötesinnehållet, som propositioner eller motioner, tar du kontakt
med Sveriges Elevråds Andre vice ordförande Agnes Bertilsdotter via mejl till
agnes.bertilsdotter@sverigeselevrad.se

