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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 30:e januari kl:10:00- 15:33 
 
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]: Johanna Petersson 
[Generalsekreterare, 1-8], Erik Nordlund [Valberedningens ordförande, 10-17] 
 
 
 
 
Kort beskrivning av mötet 
Året första möte med den nya styrelsen inleddes på lördagen. De nyvalda 
ledamöterna har sedan tidigare fått en genomgång av organisationen. Under mötet 
fattade styrelsen beslut om verksamhetens generella inriktning under det kommande 
året (kalendarium, val av styrelsesekreterare och externpolitiska prioriteringar) och 
revidering av styrelsens interna styrdokument (arbetsordning, delegationsordning 
m.m.).  

 

Val av styrelsesekreterare 
Edvin Johansson valdes till styrelsesekreterare för verksamhetsåret 2021.  

 

 

Kalendarium       
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Styrelsen fastställde kalendariet för verksamhetsåret 2021.  

 

 

Arbetsordning, delegationsordning, 
rapporteringsordning, riktlinjer för förtroendevalda 
och styrelsens internkommunikation. 
Styrelsen fastställde de interna styrdokument som kommer reglera styrelsens 
verksamhet utöver stadgan det kommande verksamhetsåret.  

 

 

Externpolitiska prioriteringar   

Styrelsen beslutade om organisationens externpolitiska prioriteringar under 
verksamhetsåret 2021. Styrelsen beslutade att Sveriges Elevråds huvudfrågor ska 
vara elevers fria organisering och elevers arbetsmiljö. Styrelsen beslutade också att 
ordföranden löpande ska rapportera om organisationens externpolitiska verksamhet.  

 

Strategiska beslut 

Styrelsen fattade även ett antal strategiska beslut rörande budget, personal samt 
organisering. Syftet är att stärka Sveriges Elevråd för framtiden. Under året kommer 
styrelsen att arbeta med att b.la utöka materialbanken, jobba med stadgan och 
utveckla vårt idéprogram. Då vi nu har möjlighet att spara bidrag från 2020 innebär 
det att vi får en markant ökning av bidrag. Därför planerar vi att göra satsningar som 
är långsiktigt hållbara för organisationen. 
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___________________________   _____________________ 
Edvin Johansson,      Charlie Arby, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karl Weimarck, 
Justerare 


