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27.   Årsmötets avslutande

Styrelsen för Sveriges Elevråd yrkar på 

Att  Årsmötet bifaller propositionen 
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Arbetsordning    

Plenum 
Mötet hålls i plenum, som är ett ord man använder för den plats där debatter ordnas 
och beslut tas.

Mötesgången 
På årsmötet diskuteras tre saker: 

	 	 ●		 Propositioner 
	 	 ●		 Motioner	
	 	 ●		 Yrkanden	

En proposition kommer från organisationens styrelse. En motion kommer från en medlem i 
organisationen. Ett yrkande kan komma både från styrelsen och från medlemmarna på plats. 
Innan årsmötet har alla organisationens medlemmar fått styrelsens propositioner skickade till 
sig. Alla medlemmar har också haft möjlighet att skicka in motioner. Om man som medlem fort-
farande tycker att något borde tas bort, ändras eller läggas till i styrelsens propositioner så kan 
man lägga ett eget förslag, som då kallas yrkande. Ett yrkande kan också läggas av styrelsen.

Ett yrkande bör ha inkommit innan den aktuella propositionen behandlas och lämnas in på en 
yrkandelapp till mötespresidiet, men kan även inkomma under tiden talarlistan är öppen.

Begära ordet 
Vid	en	debatt	finns	det	möjlighet	att	sätta	upp	sig	på	en	talarlista	för	att	argumentera	för	sin	sak	
i talarstolen. Om man vill sätta upp sig på talarlistan räcker man upp sitt röstkort och får en 
signal av mötespresidiet som sköter talarlistan. När det är ens tur får man gå upp i talarstolen.

En sak att tänka på är att enbart gå upp i talarstolen om ens argument inte har framförts eller 
inte har framförts tillräckligt övertygande. Samtidigt är det viktigt att alla argument får höras 
och att alla medlemmar har möjlighet att komma till tals. 

När man talar i en debatt är talartidsbegränsningen två minuter. När femton sekunder kvarstår 
knackar mötesordförande en gång i bordet och när tiden är ute två gånger i bordet. När styrelsen 
presenterar	sina	förslag,	innan	en	debatt	hålls,	finns	ingen	talartidsbegränsning.

Streck i debatten 
Om en debatt blir långrandig, och man bedömer att alla relevanta argument har framförts, 
kan man begära streck i debatten. Om årsmötet beslutar att sätta streck i debatten så kan ingen 
ny person sätta upp sig på talarlistan. Inga nya yrkanden kan då heller läggas. Innan strecket 
sätts har dock alla som vill möjlighet att sätta upp sig på talarlistan. Efter det lottas talarlistan. 
När man når strecket går man till beslut. Streck i debatten begärs genom att någon föreslår det 
skriftligt eller muntligt till mötespresidiet.

Yttrande-, förslags- och rösträtt 
Det är inte alla som har förslags-, yttrande- och rösträtt i plenum. Tabellen nedan redogör för 
vilka som har vilken rätt, och när.
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Position     Yttranderätt  Förslagsrätt  Rösträtt 

Ombud      X   X   X

Styrelse     X   X 

Revison     X   X¹ 

Valberedning     X   X² 

Årsmötespresidium    X   X³ 

Generalsekreterare    X 

Kandidater	till	förtroendeuppdrag		 X⁴	

¹ I ärenden gällande revision 
² I valärenden 
³ I ärenden gällande mötet 
⁴	I	presentation	av	kandidat

Mötespresidiet 
Mötet kommer att ledas av en mötesordförande och en mötessekreterare. Mötesordföranden 
fördelar ordet, läser upp alla förslag och genomför omröstningar. Mötessekreterare protokollför 
alla förslag som kommer in och de beslut som tas på mötet.

Justerare tillika rösträknare
Årsmötet väljer ett par stycken justerare tillika rösträknare. De valda personerna  kommer 
alltså inneha båda rollerna.

Justerare innebär att man får läsa årsmötesprotokollet efter årsmötets avslutande och 
godkänna att allt står rätt och inga fel har gjorts.

Rösträknare får räkna hur många som har röstat på olika förslag under årsmötet om en 
rösträkning skulle begäras, eller vid personval.

Röstlängden 
Röstlängden reglerar vilka som får rösta och uttala sig i plenum. Om ett ombud måste lämna 
plenum, meddelar man det till mötessekreteraren, som därefter stryker en från röstlängden. Om 
man är ett nytillkommet ombud meddelas även detta till mötessekreteraren. När röstlängden 
justerats meddelar mötesordförande detta. Alla som har förslagsrätt på mötet har när som helst 
under mötet möjlighet att begära att röstlängden justeras.

Sakupplysning 
En sakupplysning kan begäras om man hör felaktiga fakta nämnas, om man är osäker på de 
fakta som framförs från talarstolen eller har relevant fakta att presentera under området. 
Sakupplysning kan även lämnas av personer som i vanliga fall inte har yttranderätt på mötet. 
Sakupplysning begärs genom att en person kontaktar mötespresidiet med sin begäran. 
Mötespresidiet	beslutar	sedan	om	det	finns	underlag	för	att	bevilja	sakupplysning.

Replik 
Replik innebär rätten att bemöta personliga påhopp. Replik begärs genom att berörd medlem 
kontaktar	mötespresidiet	och	begär	replik.	Mötespresidiet	beslutar	sedan	om	det	finns	underlag	
för att bevilja replik.
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Ordningsfråga 
Ordningsfrågor är frågor som rör själva mötet eller annat praktiskt och inte sakfrågorna. Förslag 
på ordningsfrågor lämnas fram skriftligt eller muntligt till mötespresidiet. Ordningsfrågor 
bryter dagordningen och talarlistan.

Omröstning 
På årsmötet beslutar man genom att rösta om förslagen. Vanligen röstar man genom ja-rop, då 
enbart en företrädare per medlem har rätt att ropa. Mötesordföranden avgör efter ropen vilket 
förslag	som	har	fått	flest	röster.

Upplevs valet som jämnt och osäkert kan votering begäras genom att en person med förslags-
rätt ropar det. När votering genomförs sträcker alla upp sina röstkort. Mötesordföranden avgör 
då	vilket	förslag	som	har	fått	flest	röster.	Upplevs	valet	som	jämnt	och	osäkert	kan	rösträkning	
begäras genom att en person med förslagsrätt ropar det. 

Vid beslut har mötesordförande rätt att begära att omröstning ska ske direkt med votering. 
När rösträkning genomförs kallas mötets valda rösträknare in och räknar rösterna.

Vid	val	då	det	finns	fler	kandidater	än	valberedningens	förslag	genomförs	sluten	omröstning.	
Mer	om	sluten	omröstning	finns	under	nästa	rubrik.	Nedlagda	röster	räknas	inte	in	när	man	
avgör	om	en	enkel	eller	kvalificerad	majoritet	har	bifallit	olika	beslut.

Sluten omröstning 
Sluten omröstning innebär att en röst avläggs genom en röstsedel, så att det inte blir synligt för 
andra vad man har röstat på. Vid sluten omröstning delas röstsedlar ut, en till varje medlem. 
Vid valen skriver ombuden det eller de namn som ombuden röstar på. Giltig röstsedel ska inne-
fatta	endast	det	antal	namn	som	ska	väljas.	Röstsedlar	som	innehåller	fler	eller	färre	antal	namn	
är ogiltiga. Vid sluten omröstning stannar enbart en företrädare per medlemsorganisation kvar 
i salen. Övriga går ut. En företrädare per medlem ställer sig i röstlängdens ordning och lägger 
därefter ned sin röst i valurnan, efter att mötesordföranden läst upp namnet på medlemmen 
från röstlängden. När alla röster är avlagda räknar rösträknarna rösterna, under närvaro av 
revisorerna ifall att någon av dessa är närvarande i salen. När rösträkningen är avslutad lämnas 
en sammanställning till mötesordföranden som därefter meddelar vem som blivit vald.

Val 
Vid val presenterar valberedningen vilka som blivit nominerade och vilka som de föreslår bör 
bli valda samt argumenterar i korthet för dessa personer.

Om en kandidat som inte blivit föreslagen av valberedningen ska kunna väljas måste den kan-
didatens nominering väckas. En nominering kan väckas av kandidaten själv eller av en person 
som har rösträtt. De kandidater vars nomineringar inte väcks kan inte bli valda. En nominering 
måste	väckas	innan	valen	påbörjas.	Om	enbart	valberedningens	förslag	finns	går	man	direkt	till	
omröstning,	med	enkel	majoritet	och	ja-	rop.	Om	fler	kandidater	är	valbara	sker	pläderingar	och	
senare sluten omröstning.

Vid alla val är det möjligt att plädera. En plädering är när man argumenterar för att någon ska 
bli vald. En plädering får genomföras av alla som har yttranderätt. Talartidsbegränsning för 
plädering är tre minuter. Vid plädering får man som medlem enbart ett tillfälle att sätta upp sig. 
Valberedningens ledamöter och styrelsens ledamöter får också enbart sätta upp sig en gång per 
person. För att det ska bli rättvist sätter alla som vill plädera upp sig på en och samma gång och 
därefter lottas talarlistan. Vid pläderingar är det praxis att inte tala negativt om enskilda kan-
didater. När pläderingen är avslutad sker sluten omröstning.
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Reservation 
Reservationer innebär att man motsätter sig ett taget beslut och starkt vill markera det. 
Reservationen skall lämnas in senast femton minuter efter mötets avslutande till mötes-
sekreterarna och kommer att läsas upp och protokollföras.

Styrelsen för Sveriges Elevråd yrkar på 

Att  Årsmötet bifaller propositionen 
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Verksamhetsberättelse
Sveriges Elevråd 2019–2020   

2020 har varit ett annorlunda år för oss alla. Skolor har varit stängda och personal har rekomen-
derats jobba hemifrån i stor mån, men trots dessa motgångar har Sveriges Elevråd lyckats 
behålla en stor medlemskår av medlemsorganisationer och enskilt anslutna. 

Medlemsförmåner 
  ●		 Support 
	 	 ●		 Material	och	Böcker		
	 	 ●		 Ekonomiskt	stöd	
	 	 ●		 Utbildningar	
	 	 ●		 Nationella	och	Regionala	mötesplatser	

Det operativa arbetet har skett via Sveriges Elevråds anställda, bland annat våra verksamhets-
utvecklare som har direkt kontakt med våra medlemsorganisationers styrelse. Sveriges Elevråds 
styrelse har regelbundet inhämtat rapportering via Generalsekreteraren. 

Utbildningarna man har kunnat ta del av har varit: Styrelseutbildning, Årsmötesutbildning, 
utbildning i ekonomi, medlemsvärvning, kommunikation och utbildning mot kränkiningar.

Mötesplatser har innefattat bland annat Boost och Årsmötet.

Externt arbete 
Sveriges Elevråd har under året utvecklat det externpolitiska arbetet, och har varit synliga i 
flertalet	frågor	som	berör	såväl	våra	medlemmars	förutsättningar	för	organisering	som	elevers	
situation i skolan. Vi har kombinerat en regelbunden medial synlighet med att också arbeta 
nära politker och andra makthavare för att driva våra medlemmars åsikter, grundat i Sveriges 
Elevråds idéprogram.

Coronapandemin har inneburit ett skiftat fokus i såväl den skolpoltiska debatten som bland 
myndigheter och politiken. Vi är glada över att grundskolan har hållits öppen, vilket vi har 
framfört till utbildningsdepartementet och regeringen. För oss har det varit viktigt att våra 
medlemmar får tydliga besked om hur skolan ska förhålla sig till pandemin. 

Vi har deltagit i ett stort arbete med Skolverket, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd - SVEA. 
Skolverket har tagit initiativet till att skapa en sida på deras hemsida om elevers delaktighet och 
inflytande	i	skolan.	Resultatet kommer att bli en webbtext på Skolverkets hemsida, som är väl 
genomarbetad av alla fyra parter av samarbetet. Sammanhörande med texten kommer det 
också	att	finnas	en	kort	film	som	har	spelats	in	ute	på	skolor	och	på	Skolverket.	Där	syns	elev-
organisationerna	som	berättar	om	hur	de	ser	på	inflytande	och	delaktighet,	och	även	medlemmar	
från elevorganisationerna som har fått berätta om hur det funkar direkt ute på skolorna. 
Dessutom genomförde vi ett dialogmöte den 16 oktober där rektorer och elever från högstadiet 
och	gymnasiet	fick	diskutera	styrkor	och	motgångar	på	deras	lokala	skola.

Vi har också besökt en konferans på Island, som Skolverket bjöd in oss till om skolan i norden 
och anpassad skolgång. Den norska elevorganisationen bjöd i våras in oss att besöka deras årsmöte.

Utöver	detta	har	vi	fortsatt	svara	på	ett	flertalet	utredningar,	bland	annat	om	betygssystemet,	
läromedel och ansvarsfördelningen mellan huvudman och stat. Utöver en direkt dialog med 
utredningar har vi också svarat på remisser, och därigenom försökt påverka vilka av förslagen 
som blir verklighet.

Vi har även släppt en rapport och en debattartikel om rätten till läromedel tillsammans med 
övriga elevorganisationer, lärarfacken och Läromedelsförfattarna.
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Mötesplatser 
Boost20 genomfördes digitalt den 24 September med elevråd från hela landet, temat var där 
kommunikation. Elevrådsdagarna hölls även de digitalt under oktober. Årsmöte 2019 arr-
angerades i Stockholm den 9 november 2019. 

I	våras	hann	vi	genomföra	4	utav	8	ESO-träffar.	De	blev	av	i	Stockholm,	Linköping,	Örebro	och	
Falun. Men på grund av covid-19 behövde vi ställa in i Göteborg, Halmstad, Malmö och Helsingborg.

Framtiden  
Styrelsen har i år jobbat mycket med strategi för att vara fortsatt starka i framtiden, och hur 
vi ska ta Sveriges Elevråd till nästa nivå. Efter detta stora och omfattande arbete ser vi ljust på 
framtiden.

Förtroendevalda 
Styrelse 
  ●		 Leo Gerdén, Ordförande, Stockholm
  ●		 Lova Linde, förste Vice Ordförande, Skövde
  ●		 Agnes Bertilsdotter, andre Vice Ordförande, Stockholm 
  ●		 Erik Ejvinsson, Ledamot, Stockholm 
  ●		 Frans Björnsson, Ledamot, Stockholm
  ●		 Lilian Helgason, Ledamot, Göteborg
  ●		 Charlie Arby, Ledamot, Göteborg
  ●		 Edvin Johansson, Ledamot, Göteborg
  ●		 Charlie Jansson, Ledamot, Strömsund

Styrelsen valdes till 9 ledamöter på årsmötet 2019, men hade ett avhopp från ledamot 
Charlie Jansson i Juni. 

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger, varav 2 var digitala. Styrelsen planerar även att sammanträda
i December tillsammans med nyvalda ledamöter.

De månader utan möten har presidiet rapporterat skriftligen till styrelsen.

Valberedning 
  ●		 Mons Hovde, Ordförande
  ●		 Erik Nordlund
  ●		 Elias Arthur Fjellander

Endast Mons Hovde valdes till valberedningen av årsmötet 2019, tillsammans med två vakanta 
platser.	Mons	fick	i	uppdrag	att	under	2020	hitta	två	personer	som	kunde	ta	de	två	vakanta	
platserna i valberedningen och att de dessutom skulle godkännas av revisorerna.

Revision 
  ●		 Sasha Steneram
  ●		 Theo Nyman
  ●		 Lucas Bengtsson
  ●		 Johan Balcker

Sasha Steneram begärde entledigande från sitt uppdrag som lekmannarevisor den 8 oktober 2020. 
Revisorssuppleant Johan Balcker tillträdde därmed rollen som ordinarie lekmannarevisor.
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Medlemmar 

●		 Olestras
●		 Bergaskolans	Elevråd
●		 Hästveda	Högstadium	Elevråd
●		 Linnékåren	7-9
●		 T4-Skolans	Elevråd
●		 Vannarödsskolans	Elevråd
●		 Bjärnums	Elevråd
●		 FTP
●		 Läredaskolans	Elevråd
●		 Västerskolans	Elevråd
●		 Kungsgårdsskolans	Elevråd
●		Magnarpsskolans	Elevråd
●		 Strandängsskolans	Elevråd
●		 Kronoberg	Skolas	Elevråd
●		 Västerskolans	Elevkår
●		 Aspuddens	Elevråd
●		 Fredrikshovs	Elevråd
●		 Sofia	Skolans	Elevråd
●		 EB-Elevkår
●		 Rålitikerna
●		 Vasa	Reals	Elevkår
●		 Rospiggarna
●		 Eklidens	Elevråd
●		 TSS
●		 Kunskapsskolan	Västerås	Elevråd
●		 Enbacksskolans	Elevråd
●		 KS	Täby	Elevråd
●		 Höglandsskolans	Elevråd
●		 Futuraskolan	international	school	of	
 Stockholm Student Council (FIS)
●		 Ydreskolans	Elevråd
●		 Frejakåren
●		 Kvarngärdesskolans	Elevkår
●		 Kunskapsrådet	Uppsala
●		 EBE
●		 Gluntens	Elevråd
●		 Gränbyskolans	Elevråd
●		 UMK:s	Elevkår
●		 Gottsundaskolans	Elevkår
●		 Björnkvallskolans	Elevråd
●		 Thunmanskolans	Elevråd

●		 Tunabergsskolans	Elevråd
●		 Gylle	Skolans	Elevråd
●		 Elevrådet	Katarinaskolan
●		 Vaksalaskolans	Elevråd
●		 Stavby	Elevråd
●		 Elevkår	Jensen
●		 Tiundaskolans	Elevråd
●		 Adolfbergsskolans	Elevråd
●		 Nannas	Elevkår
●		 IESU	Elevråd
●		 Valsätraskolans	Elevråd
●		 Vibackeskolans	Elevråd
●		 Bergsåkers	Elevråd
●		 Höglundas	Elevråd
●		 Lidens	Elevråd
●		Wendelas	Elevråd
●		 Hagaskolans	Elevråd
●		 Stenhammarskolans	Elevkår
●		 Gudmundråskolans	Elevråd
●		 Futuraskolan	Kottlas	Elevråd
●		 Stordammens	Elevråd
●		 EGEH
●		 Perslundas	Elevråd
●		 LGR
●		 Frostaskolans	Elevråd
●		 Norra	Rådet
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Sveriges Elevråds Centralorganisation - Seco - Högstadieorganisationen
Org.nr 802458-8850

1 (7)
 

   
 
Styrelsen för Sveriges Elevråds Centralorganisation - Seco - Högstadieorganisationen får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Allmänt om verksamheten
Sveriges Elevråd är en branschorganisation för elevråd och elevkårer på övre grundskola i Sverige.
Organisationen är en ideell förening som styrs av valda ombud för de medlemsorganisationer som utgör
verksamheten. Sveriges Elevråds syfte är att stödja och hjälpa elevråd och elevkårer på övre grundskolan.
Detta arbete bedrivs genom att medlemsorganisationerna genom Sveriges Elevråd gemensamt söker
bidrag, bedriver påverkansarbete mot politiker och andra beslutsfattare samt förhandlar förmånliga avtal.
Sveriges Elevråd köper in tjänster inom medlemsservice från Sveriges Elevkårer. Medlemsservicen
består bland annat av stöd från Sveriges Elevkårers personal, utbildningar och material.
 
Medlemsantalet har stabilt fortsatt öka under året, såväl vad gäller medlemsorganisationer och
individuella medlemmar. Organisationen har sedan start varit i en utsatt ekonomisk situation men till
följd av en ökad medlemsvärvning börjar det hela ta en ny vändning. Sveriges Elevråds årsmöte 2019
beslutade att anta en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019/2020. Under 2019 samlade Sveriges
Elevråd 11 599 medlemmar i totalt 67 statsbidragsstatusbegrundande medlemsorganisationer. 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under året ökat från
1 903 254 kr (2018) till 1 926 430 kr. Sveriges Elevråd får även bidrag från Stockholms Stad à 120 000
kr och Skolverket à 500 000 kr. För projektet Backa har Sveriges Elevråd mottagit 2 000 000 kr från
Skolverket. 
 
Främjande av ändamålet
Under sommaren 2019 deltog Sveriges Elevråd tredje gången någonsin i Prideparaden och Almedalen.
Organisationen har fortsatt arbeta med att etablera oss inom civilsamhället, hos myndigheter samt
politiska partier. Sveriges Elevråd har fått större politiskt genomslag och blir numera tillfrågad i fler
utredningar och politiska arbetsgrupper som rör skola samt utbildning jämfört med tidigare år. Sveriges
Elevråd har stor potential att växa och arbetar för att visionen om 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.

Under 2019 har Sveriges Elevråd, tillsammans med Sveriges Elevkårer, fortsatt att jobba med Backa  som
är ett initiativ för en skola fri från sexuella kränkningar. Initiativets operativa verksamhet har Sveriges
Elevkårer ansvarat för.
Under våren 2019 genomfördes BOOST19, regionala träffar som arrangerades i Uppsala, Hässleholm
och Stockholm. Under dagarna samlades elevråd från hela regionerna och fokus ligger på inspiration och
utveckling.
 
Under vårterminen 2019 anordnade man en ESO-turné i 8 olika städer för skolar att delta och gå den
elevskyddsombudsutbildning som ingick i turnén. Under 2019 anordnade man även Elevrådsdagarna för
elevråd på högstadiet där man samlade fler elevråd för en styrelseutbildning samt Kickoff i sammanlagt 8
städer. 
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Resultat och ställning
 
      
Flerårsöversikt      
      
Allmänna förutsättningar 2019 2018 2017 2016  
      
Resultat (kr)      
Erhållna bidrag 2 546 430 4 529 494 2 419 011 2 280 731  
Resultat efter finansiella poster -900 5 340 111 91 371  
      
Ekonomisk ställning      
Soliditet (%) 100 100 100 100  
      
Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
 
 
Förändring av eget kapital
 Balanserat Summa
 kapital kapital
Belopp vid årets ingång 6 063 6 063
Årets resultat -900 -900
Belopp vid årets utgång 5 163 5 163
   
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01
-2018-12-31  

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetens intäkter      
Erhållna bidrag 2 2 546 430  4 529 494  
  2 546 430  4 529 494  
      
Verksamhetens kostnader      
Övriga externa kostnader 3 -2 547 330  -4 524 154  
  -2 547 330  -4 524 154  
      
Verksamhetsresultat  -900  5 340  
      
Resultat efter finansiella poster  -900  5 340  
      
Resultat före skatt  -900  5 340  
      
Årets resultat  -900  5 340  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kassa och bank  5 163  6 063  
Summa omsättningstillgångar  5 163  6 063  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  5 163  6 063  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Årets resultat  -900  5 340  
Balanserat kapital  6 063  723  
Summa eget kapital  5 163  6 063  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 163  6 063  
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Bidrag
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
få. 

Not 2 Erhållna bidrag
2019 2018

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Bidrag från staten 2 426 430 4 409 494
Kommunala bidrag 120 000 120 000
Summa 2 546 430 4 529 494
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Not 3 Övriga externa kostnader
2019 2018

Avtal med Sveriges Elevkårer avseende medlemsservice,
medlemsbidrag etc. 2 546 430 4 523 254

2 546 430 4 523 254

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronaepidemin som bröt ut i början av 2020 har haft en viss påverkan på elevråden. Den verksamhet
som tidigare har kunnat bedrivas i skolor har pausats. Sveriges Elevråd har fortsatt driva en del
verksamhet digitalt såsom utbildningar, support och årsmöten. Sveriges Elevråd har även tät kontakt med
Utbildningsdepartementet för att säkra elevernas rätt till likvärdig undervisning nu när läget ser ut som
det gör för grundskolorna. 

Ett nytt avtal har tagits fram mellan Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer, vilket skrevs under i
samband med att det förra avtalet mellan organisationerna löpte ut. Det nya avtalet fastställer hur
Sveriges Elevråd i fortsättningen ska köpa in tjänster, och förtydligar parternas skyldigheter. Senast sista
maj ska parterna vara överens om vilka typer av tjänster som i fortsättningen ska köpas in av Sveriges
Elevkårer.
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 Revisionsberättelse 
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Revisionsberättelse  
Sveriges Elevråd 
Verksamhetsåret 2019 - 2020 
 
Revisorns roll i organisationen är att granska styrelsens arbete under året och å 
medlemmarnas vägnar försäkra sig om att styrelsen agerar på ansvarsfullt sätt 
gentemot verksamheten och organisationens ekonomi. Men också att styrelsen håller 
sig inom ramen för stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Det är även revisorns 
roll att avlämna en rekommendation till årsmötet huruvida styrelsen bör beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
Styrelsen för Sveriges Elevråd har bedrivit sitt arbete med fullgott ansvarstagande 
gentemot verksamheten och ekonomin, därför finner vi inget att särskilt anmärka 
eller uppmärksamma årsmötet på. Styrelsen har fattat beslut inom ramen för 
årsmötets beslut. Revisorerna har ej heller noterat några relevanta eller betydande 
stadgebrott under verksamhetsåret.  
 
 
 
Revisorerna yrkar med anledning av ovanstående motivering:  
 
att  årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevråd 

verksamhetsåret 2019-2020 
 
 
 
_________________________ 
 
Underskrift 
 
Theo Nyman 
 
 
 
Med instämmande av: 
 
 
Johan Balcker 
 
Lucas Bengtsson 
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Revisionsberättelse Sveriges Elevråds Centralorganisation- SECO- Högstadieorganisationen, org. nr 802458-8850, 2019 1 (2) 

Till föreningsstämman i Sveriges Elevråds Centralorganisation- SECO- Högstadieorganisationen, org. nr 802458-8850 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Elevråds Centralorganisation- SECO- Högstadieorganisationen för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sveriges Elevråds Centralorganisation-
SECO- Högstadieorganisationen för år 2019. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Verksamhetsplan 
2020–2021 

I verksamhetsplanen står det beskrivet vad Sveriges Elevråd ska bedriva för verksamhet under 
året och sätter ramarna för det långsiktiga arbetet inom organisationen och vilken service som 
medlemmarna ska tillhanda has. Det är styrelsen för organisationen som har ansvar för att 
verksamhetsplanen blir verklighet. Under nästa årsmöte kommer styrelsen att redovisa hur 
verksamhetsplanen uppfyllts genom en verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse.

Medlemsservice   
Sveriges Elevråds medlemsorganisationer får följande service   

	 	 ●		 Ekonomiskt	stöd			
	 	 ●		 Böcker	och	material	
	 	 ●		 Utbildningar		
	 	 ●		 Support	

Utbildningssatsningar  
Sveriges Elevråd ska fortsatt sälja utbildningar inom elevrådsverksamhet och elevskyddsombud, 
för att stärka hela elevrörelsen.

Regionala mötesplatser  
Sveriges Elevråd ska under året arrangera regionala mötesplatser, som är tillgängligt för alla 
medlemmar. Syftet är att medlemmarna får tränas, inspireras och utvecklas tillsammans.

Finansiering   
Sveriges	Elevråds	verksamhet	finansieras	idag	främst	genom	statliga	bidrag	från	Myndigheten	
för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Skolverket, samt intäkter av elevskyddsom-
budsturnén och serviceavtal med kommuner. Under verksamhetsåret ska organisationen fortsätta 
arbeta	med	kommun-	och	regionavtal,	och	annan	typ	av	finansiering.	Det	finns	ett	värde	i	att	
Sveriges Elevråd växer i medlemsantal. Framförallt för att stärka organisationens ekonomiska 
ställning, långsiktighet och på så sätt kunna erbjuda mer och bättre service och stöd till våra 
medlemsorganisationer. Det leder även till att vi blir en starkare aktör inom skolfrågor och 
gentemot externa parter. 

Opinionsbildning och elevrådsorganisering   
Organisationen ska verka som opinionsbildare kring frågor som gäller övre grundskolan, elever 
och elevråd. Styrelsen ska företräda sina medlemmar, och arbeta med samarbetsorganisationer 
på ett strategiskt sätt, för att gynna elevorganiseringen i Sverige. Sveriges Elevråd åker till 
Almedalsveckan för att synas på arenan, utbyta kontakter och delta i diskussioner och panel-
samtal. Vi ska fortsätta arbeta gentemot andra skolaktörer för att stärka vår roll. För att stärka 
rollen som opinionsbildare ska Sveriges Elevråd även fortsätta vara aktiv i skoldebatten och 
skapa en starkare relation till övriga aktörer på arenan.

Styrelsen för Sveriges Elevråd yrkar på 

Att  Årsmötet bifaller propositionen
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Ordlista  

Acklamation - Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ajournera - Mötet skjuts upp till en senare tidpunkt. Ajourneringen görs för att exempelvis 
ta lunchrast.

Ansvarsfrihet - Styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet av årsmötet om medlemmarna anser att 
styrelsen har skött sitt uppdrag utan allvarliga felsteg. Det innebär att styrelseledamöterna inte 
senare kan ställas till svars för något som hänt under året de var beviljade ansvarsfrihet för.

Att-sats - Kärnan, själva kravet, i ett yrkande, en motion eller proposition, skrivs i formen av 
en att-sats, en mening som inleds med ordet att.

Avslag - När årsmötet röstar nej till ett yrkande, motion eller proposition.

Bifall - Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition.

Bordläggning - Innebär att ett ärende skjuts upp. 

Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen föreslås av 
styrelsen och fastställs slutgiltigt av årsmötet.

Fyllnadsval - Tillsättande av styrelsepost efter någon förtroendevald som avgått innan 
mandatperioden löpt ut.

Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till årsmötet. Regleras i arbetsordningen.

Förtroendevalda	-	I	Sveriges	Elevråd	finns	det	tre	grupper	av	förtroendevalda,	styrelsen,	
revisorerna och valberedningen. Dessa har fått förtroendet att styra Sveriges Elevråd under 
kommande året.

Huvudförslag - Alla yrkanden ställs mot varandra i en ordning som gör att det motförslag med 
mest stöd ställs emot huvudförslaget. Regleras i arbetsordningen.

Justerare - Kontroll av att årsmötesprotokollet är riktigt görs av dem som är valda till justerare, 
kontrollen innebär att det som beslutats är det som skrivs ner. 

Jämkning - Sammanförande av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av ordföranden men 
måste godkännas av dem som gjort yrkandena. Så om två elevråd yrkar, var för sig, på samma 
sak kan de slå ihop sina yrkanden till ett och samma.

Kontrapropositionsvotering - Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvud-
förslaget. Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar. Detta 
förslag ställs mot huvudförslaget.

Lägga något till handlingarna - Innebär att det i protokollet återges att ärendet har rapp-
orterats utan att vidare beslut tas i frågan. Exempel på detta är styrelsens rapportering av 
verksamhetsberättelsen, eller revisorernas revisionsberättelser.

Mandatperiod - Tidsperiod som förtroendevald har sitt uppdrag. I Sveriges Elevråd är 
mandatperioden ett år.

Motion - Förslag till årsmötet från medlemmarna.

Mötespresidium - De som leder årsmötet. Sveriges Elevråd brukar ha en mötesordförande 
och en mötessekreterare.
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Omröstning - Omröstning kan vara öppen såsom genom acklamation, votering eller protokoll-
omröstning. Den kan vara sluten, som vid personval. Detta regleras i arbetsordningen.

Ordningsfråga - Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i 
debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga går 
före talarna i talarlistan. Ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet och regleras i 
arbetsordningen.

Plenum - Rummet för mötet. Förhandlingar sker i plenum, vilket innebär att alla röstberätt-
igade samlas i årmötessalen för att fatta beslut.

Proposition - Styrelsens förslag till årsmötet.

Replik - Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Det är
mötespresidiet som beviljar eller avslår begäran om replik. Beviljad replik bryter talarlistan.

Reservation - Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera att 
man tar avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad. Reservation skrivs 
ner i protokollet.

Revision - Granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen av den ekonomiska förvaltningen 
görs av en auktoriserad revisor. Övrig granskning, såsom hur styrelsen följer stadgan och dylikt 
görs av lekmannarevisorerna.

Röstlängd	-	Förteckning	över	de	röstberättigade	på	årsmötet.	Endast	de	elevråd	som	finns	med	
i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på årsmötet. Röstlängden kan 
justeras löpande under årsmötet.

Rösträkning - Räkning av rösterna när så behövs. Det görs av dem som har valts som justerare.

Sakupplysning - Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid årsmötet; en sak- 
upplysning går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen.

Streck i debatten - Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras, 
det regleras i arbetsordningen.

Talarlista - Lista, som förs av mötespresidiet, över de som begärt ordet under ett möte.

Tilläggsyrkande - Ett tillägg till tidigare yrkande i en motion eller proposition. Tilläggsyrk-
andet måste gå i motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta som ny fråga.

Verksamhetsberättelse - Redogörelse från styrelsen över viktigare händelser knutna till verk-
samheten under det gångna året.

Votering - Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det 
innebär att ombud sträcker upp sina röstkort i luften. Regleras i arbetsordningen.

Yrkande - Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte.

Årsmöte - Sveriges Elevråds högsta beslutande organ.



25.


