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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 edvin.johansson@sverigeselevrad.se 
 
 
Plats: Microsoft Teams, Cyberspace 
Tid: Lördag 13:e mars kl:08:30 - 17:00 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Lilian Helgason, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Edvin 
Johansson, Charlie Arby, Karl Weimarck, Petter Karlsson, Mathilda Palm, Ruben 
Palmblad 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:  
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]: 
 
 
Kort beskrivning av mötet  
 
Mötet hölls på grund av rådande omständigheter på distans via Teams under 
lördagen den 13:e mars. Utöver den rutinmässiga rapporteringen från ordförande 
diskuterade styrelsen vårt nya idéprogram samt organisationens kommande strategi 
som kommer att gälla under de kommande åren. Styrelsen har också diskuterat 
förstatligandet av skolan samt eventuella risker. 
 
Inrättande av arbetsgrupper inom styrelsen 
Styrelsen beslutade under styrelsemötet i januari att inrätta tre olika arbetsgrupper 
inom styrelsen med olika fokusområden. Under mötet presenterades de olika 
grupperna och styrelsen delade upp sig.  
 
Idéprogrammet  
Ansvarig: Agnes Bertilsdotter 
Charlie Arby, Edvin Johansson 
 
 
Materialgruppen 
Ansvarig: Lilian Helgason 
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Mathilda Palm, Ruben Palmblad 
 
Stadgagruppen 
Ansvarig: Lova Linde 
Karl Weimarck, Petter Karlsson 
 
 
Workshop och diskussion - Idéprogrammet 
 
Styrelsen har diskuterat kring vilka delar vi anser vara viktiga att inkludera i ett 
framtida idéprogram. Styrelsen kommer fram till att det befintliga idéprogrammet är 
utdaterat samt håller låg kvalitet. Många av de frågor som står oss nära idag saknas i 
idéprogrammet. Denna diskussion var endast till för att skapa en grund samt ge 
inriktning för ideprogramgruppen som kommer driva det stora arbetet med att ta 
fram ett nytt idéprogram. Diskussionsprotokoll från samtalen finns som en bilaga till 
beslutsprotokollet. 
 
 
Styrelsen diskuterade sina långsiktiga mål och visioner för organisationen. 
Diskussionerna var inte menade att leda fram till något beslut. De var menade att 
påbörja en längre diskussion som kommer fortsätta under hela året om hur styrelsen 
vill att organisationen ska utvecklas när den växer och blir mer självständig från 
Sveriges Elevkårer. Diskussionsprotokoll från samtalen finns som en bilaga till 
beslutsprotokollet. 
 
 
 
Workshop och diskussion – kommande strategi för 
organisationen 
 
Under mötet har styrelsen tagit det första steget i vår resa att ta fram Sveriges 
Elevråds första strategi! Styrelsens diskussioner utgår ifrån vår strategiska 
utgångspunkt som arbetades fram under 2020. Vi tog gemensamt fram de 
målområden som vi anser vara viktigast samt eventuella mål inom dessa. Styrelsen 
kom fram till fem målområden med tillhörande inriktning för mål.  
 
Diskussionsprotokoll från samtalen finns som en bilaga till beslutsprotokollet. 
 
 
 
Förstatligandet av skolan 
Styrelsen har sedan innan haft en kort diskussion kring vart vi som organisation står i 
frågan om skolans förstatligande. Styrelsen ställer sig försiktigt positiva til förslaget 
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men väljer att hålla sin ställning öppen fram tills regeringens utredning är 
färdigställd 2022. Syftet med diskussionen var att ta fram en lista med punkter som 
vi prioriterar inför utredningen. Vi diskuterar möjliga risker samt fördelar med ett 
förstatligande av skolan i smågrupper.  
 
Diskussionsprotokoll från samtalen finns som en bilaga till beslutsprotokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Edvin Johansson,      Karl Weimarck, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Mathilda Palm, 
Justerare 
 
 
 
 


