Sveriges Elevråd
802458-8850 Årsmötesprotokoll
2020-11-08
Stockholm
§1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Leo Gerdén förklarar årsmötet öppnat kl 13.23
§2 Val av årsmötesordförande
Ordnings-Yrkande:
Styrelsen yrkar på
att ajournera mötet till kl 13.33
Årsmötet bifaller
Mötet återupptas 13.35
Styrelsen föreslår
att välja Amalia Berglöf till årsmötesordförande
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens förslag
§3 Val av årsmötessekreterare
Styrelsen föreslog
att välja John Liljegren till årsmötessekreterare
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens förslag
§4 Val rösträknare tillika justerare
Nicolas Nikou Martinovic föreslår
att välja Svante Eduards till justerare tillika rösträknare.

Edmond Beqiri föreslår
att välja Edmond Beqiri till justerare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutade
att välja Nicolas Nikou Martinovic och Edmond Beqiri till justerare tillika rösträknare
_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 1

_________
Justerare

Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Nicolas Nikou Martinovic
Nicolas Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)

Justerare

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Blabla från styrelsen redogjorde för mötets utlysande samt stadgans föreskrift.
Styrelsen föreslog
att anse årsmötet stadgeenliga utlysande godkänt.
Årsmötet beslutade
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.
§6 Fråga om årsmötets beslutsmässighet
från styrelsen redogjorde för mötets utlysande samt stadgans föreskrift.
Styrelsen föreslog
att besluta att anse årsmötet vara beslutsmässigt.
Årsmötet beslutade
att anse årsmötet beslutsmässigt.
§7 Fastställande av röstlängd
Presidiet föreslog
att årsmötet fastställer röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar
§8 Fastställande av dagordning
Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna dagordningen.
Ordnings-Yrkande:
Styrelsen yrkar på
att ajournera mötet från kl 14.17 till kl 14.23
Årsmötet bifaller
Styrelsen föreslog
att konsekvens-justera dagordningen
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens förslag

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 2

_________
Justerare

Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Nicolas Nikou Martinovic
Nicolas Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)

Justerare

Styrelsen föreslog
att bifalla Styrelsens dagordning med gjorda ändringsyrkanden
Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen
§9 Fastställande av arbetsordning
En representant från styrelsen redogjorde för den föreslagna arbetsordningen.
Styrelsen föreslog
att stryka följande text under rubriken Omröstning:
"Upplevs valet som jämnt och osäkert kan votering begäras genom att en person med
förslagsrätt 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.
Styrelsen föreslog
att stryka följande text under rubriken Sluten omröstning:
"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."
Styrelsen föreslog
att besluta att under rubriken omröstning lägga till “Omröstningarna sker via den digitala
plattformen VoteIT som presenterar antalet lagda röster vilket gör att votering ej behöver
verkställas i beslut där utfall kan verka jämna och/eller osäkra. Om utfallet slutar lika gäller
stadgans lottningsprincip.”
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens samtliga förslag
Mötespresidiet föreslog
att bifalla arbetsordningen med gjorda ändringsyrkanden
Årsmötet beslutade
att fastställa arbetsordningen med gjorda ändringsyrkanden

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 3

_________
Justerare
Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Nicolas Nikou Martinovic
Nicolas Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)

Justerare

Ordnings-Yrkande:
Styrelsen yrkar på
att ajournera mötet från kl 14.57 till kl 15.12
Årsmötet bifaller
Mötet återupptas 15.12
§10 Fastställande av verksamhetsberättelse
En representant från styrelsen redogjorde för den föreslagna verksamhetsberättelsen
Styrelsen föreslog
att årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna
Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
§11 Behandling av ekonomisk berättelse samt bokslut
Generalsekreterare Karin Levin redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse.
Styrelsen föreslog
att årsmötet lägger den ekonomiska berättelsen och bokslutet till handlingarna
Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen och bokslutet till handlingarna
§12 Presentation av revisionsberättelse
Årsmötesordförande redogjorde revisionsberättelsen.
Lekmannarevisorerna föreslog
att årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna
Årsmötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Revisorerna föreslog
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 4

_________
Justerare
Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Nicolas
_ Nikou Martinovic
Nicolas Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)

Justerare

Ordnings-Yrkande:
Styrelsen yrkar på att ajournera mötet från kl 16.20 till kl 16.30
Årsmötet bifaller.
Mötet återupptas kl 16.32

§14 Behandling av verksamhetsplan
Två representanter från styrelsen redogjorde för den lagda verksamhetsplanen.
Styrelsen föreslog
att årsmötet bifaller den föreslagna verksamhetsplanen för 2021.
Årsmötet beslutade
att bifalla verksamhetsplanen för 2020
§15 Behandling av motioner
Inga motioner inkommit.
§16 Val av ordförande
Valberedningen föreslog
att årsmötet väljer Lilian Helgason till ordförande för Sveriges Elevråd
Årsmötet beslutade
att välja Lilian Helgason till ordförande för Sveriges Elevråd
§17 Val av förste vice ordförande
Valberedningen föreslog
att välja Lova Linde till förste vice ordförande
Årsmötet beslutade
att välja Lova Linde till förste vice ordförande
§18 Val av andre vice ordförande
Valberedningen föreslog
att välja Agnes Bertilsdotter till andre vice ordförande
Årsmötet beslutade
att välja Agnes Bertilsdotter till andre vice ordförande

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 5

_________
Justerare

Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Nicolas
_ Nikou Martinovic
Nicolas Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)

Justerare

§19 Val av ledamöter i styrelsen
Valberedningen redogjorde för sitt förslag
Ordnings-Yrkande:
Presidiet yrkar på
att riva upp beslutet i punkt 4.
Årsmötet bifaller.
Petter Karlsson yrkar på
att Nellie molin väljs till justerare tillika justerare kl 17.42
Årsmötet bifaller
Valberedningens förslag till ledamöter för verksamhetsåret 2021
Edvin Johansson
Charlie Arby
Petter Karlsson
Hillevi Öhman
Ruben Karneman Palmblad
Karl Weimarck
Övriga kandidater
Nicolas Nikou Martinovic
Leo Joar Mosesson Sundman
Mathilda Palm
Svante Eduards

Ordnings-Yrkande:
Presidiet yrkar på
att riva upp beslutet i punkt 4.
Årsmötet bifaller.
Nellie Molin, Arvid Karlberg och Petter Karlsson yrkar på
att Mathilda Johansson väljs till justerare tillika justerare kl 18.09
Årsmötet bifaller
Presidiet yrkar på
att justera röstlängden till 10 elevråd
Årsmötet bifaller

Årsmötet beslutade

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 6

Mathilda (5 Jun 2021 20:13 GMT+2)

Justerare

_________
Justerare

Nellie (5 Jun 2021 22:07 GMT+2)

att välja Edvin Johansson, Charlie Arby, Petter Karlsson, Ruben Karneman Palmblad, Karl
Weimarck, Mathilda Palm till ledamöter i styrelsen under verksamhetsåret 2021.
§20 Val av valberedningens ordförande
Valberedningen föreslog
att välja Erik Nordlund till valberedningens ordförande för verksamhetsåret 2021
Årsmötet beslutade
att välja Erik Nordlund till valberedningens ordförande för verksamhetsåret 2021
§21 Val av valberedningen
Valberedningen föreslog
att välja Erik Ejvinsson och Lina Ingstrad till valberedning för verksamhetsåret 2021
Årsmötet beslutade
att välja Erik Ejvinsson och Lina Ingstrad till valberedning för verksamhetsåret 2021
§22 Val av revisorer respektive revisorssuppleanter
att välja Melvin Petersén och Alban Kjellgren Axlund till lekmannarevisorer för
verksamhetsåret 2021.
Årsmötet beslutade
att bifalla valberedningens förslag
att välja Mons Hovde och Elias Artur Fjellander som förste respektive andre
revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021.
Årsmötet beslutade
att bifalla valberedningens förslag
§23 Val av auktoriserad revisor
Valberedningen föreslog
att välja Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor
Årsmötet beslutade
att bifalla valberedningens förslag
§24 Övriga frågor
Frågor om när nya förtroendevalda blir kontaktade.
Frågan anses besvarad av styrelsen.

_________
Mötes.sek
John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 7

Mathilda (5 Jun 2021 20:13 GMT+2)

Justerare

_________
Justerare

Nellie (5 Jun 2021 22:07 GMT+2)

§25 Mötets avslutande
Sveriges Elevråds nya ordförande Lillan Helgason avslutar årsmötet.

John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)
_____________________________________

Vid protokollet

John Liljegren

Nicolas Nikou Martinovic

Nicolas
Nikou Martinovic (7 Jun 2021 22:21 GMT+2)
_____________
______________

Nicolas Nikou Martinovic

Justerare
§1 - §18

_____________________________________

Edmond Beqiri (5 Jun 2021 13:48 GMT+2)

Justerare
§1 - §18

Edmond Beqiri

Nellie
(5 Jun 2021 22:07 GMT+2)
_____

Justerare
§19 - §25

_________________
Nellie molin

_____________________________________

Mathilda (5 Jun 2021 20:13 GMT+2)

Justerare
§19 - §25

_________
Mötes.sek

Mathilda Johansson

John Liljegren (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

Sida 8

Mathilda (5 Jun 2021 20:13 GMT+2)

Justerare

_________
Justerare

Nellie (5 Jun 2021 22:07 GMT+2)

