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Stadgar Sveriges Elevråd
Org.nr: 802458-8850
Antagna på årsmötet 10 november 2019

§1 Syfte
mom. 1 Sveriges Elevråd är en organisation vars syfte är att stödja och hjälpa elevråd
och elevkårer på övre grundskolan.

§2 Organisation
mom. 1 Organisationens juridiska namn är Sveriges Elevråd.
mom. 2 Sveriges Elevråd har sitt säte i Stockholm.
mom. 3 Sveriges Elevråd verkar inom hela landet.
mom. 4 Sveriges Elevråd högst beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen
för Sveriges Elevråd.
mom. 5 Sveriges Elevråd är partipolitiskt och religiöst obunden.
mom. 6 Sveriges Elevråds anslutna elevråd och elevkårer är autonoma.

§3 Medlemskap
mom. 1 Ett elevråd eller en elevkår är en organisation av eleverna på en skola.
Elevrådets eller elevkårens syfte är att skapa en mer givande skolgång för eleverna
på skolan genom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska
intressen.

SVERIGES ELEVRÅD
STADGAR
Antagna: 2019-10-11
Sida 2 av 10
mom. 2 Elevråd och elevkårer som representerar elever på övre grundskolan kan bli
medlemmar i Sveriges Elevråd.

Tion
mom. 3 För att ett elevråd eller en elevkår ska kunna bli medlem krävs:
• Att ett organ som representerar samtliga medlemmar i elevrådet eller
elevkåren har beslutat att ansöka om medlemskap.
• Att styrelsen för Sveriges Elevråd har godkänt ansökan.
• Att elevrådet eller elevkåren fungerar på ett demokratiskt sätt.
• Att elevrådet eller elevkåren uppfyller de krav som gör dem bidragsgrundande
för Sveriges Elevråd.
mom. 4 Medlemskap upphör om elevrådet eller elevkåren meddelar styrelsen för
Sveriges Elevråd att de vill utträda ur Sveriges Elevråd.
mom. 5 Medlemskap gäller kalenderårsvis.

§4 Enskild anslutning
mom. 1 Elever som tillhör ett elevråd eller en elevkår kan bli enskilt anslutna i
Sveriges Elevråd.
mom. 2 Enskild anslutning upphör om
¬ den enskilt anslutne meddelar styrelsen för Sveriges Elevråd att utträde ur Sveriges
Elevråd önskas.
¬ den enskilt anslutne inte längre tillhör ett elevråd eller en elevkår vid årsskiftet.
mom. 3 Enskild anslutning gäller kalenderårsvis.

§5 Årsmöte
mom. 1 För att årsmötet ska vara beslutsmässigt ska minst 20 % av Sveriges
Elevråd medlemmar närvara under årsmötet eller avsagt sig mandatet.
mom. 2 Årsmötet ska hållas i november eller december varje år.
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mom. 3 Årsmötet ska utlysas av styrelsen för Sveriges Elevråd till alla anslutna
elevråd och elevkårer som är medlemmar, respektive stödmedlemmar om styrelsen
så beslutar, senast åtta veckor innan årsmötets öppnande.
mom. 4 Alla anslutna elevråd och elevkårer i Sveriges Elevråd som är anslutna
medlemmar den 31 juli har rätt till ett mandat var på det årets årsmöte.
mom. 5 Om ett ärende ska tas upp på årsmötet måste det ha lyfts i en proposition
eller en motion. En proposition eller en motion som inkommit för sent kan behandlas
av årsmötet om årsmötet med minst fem sjättedelars majoritet beslutar att ta upp den.
mom. 6 Styrelsen för Sveriges Elevråd har rätt att lägga propositioner till årsmötet.
mom. 7 Propositionerna ska skickas till alla elevråd och elevkårer som är medlemmar
senast åtta veckor innan årsmötets öppnande.
mom. 8 Anslutna elevråd och elevkårer som är medlemmar har rätt att lägga motioner
till årsmötet.
mom. 9 Motioner ska vara inkomna till Sveriges Elevråds styrelse senast åtta veckor
innan årsmötets öppnande.
mom. 10 Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som väljs på årsmötet ska vara
inkomna till Sveriges Elevråds valberedning innan årsmötet påbörjar behandlingen av
val.
mom. 11 Alla handlingar inför årsmötet, det vill säga minst: propositioner, motioner
och styrelsen för Sveriges Elevråds yttranden om dem, verksamhetsberättelse för
Sveriges Elevråd med bokslut och revisionsberättelse, ska göras tillgängliga för alla
anslutna elevråd och elevkårer senast fyra veckor före årsmötets öppnande.
mom. 12 Valberedningens förslag ska göras tillgängliga för alla anslutna elevråd och
elevkårer senast två veckor före årsmötets öppnande.
mom. 13 Ombuden för medlemsorganisationerna, styrelsen för Sveriges Elevråd,
revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
mom. 14 Åtminstone dessa punkter ska behandlas på årsmötet:
• Årsmötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och justerare tillika
rösträknare för årsmötet
• Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan
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Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Behandling av propositioner och motioner
Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut
Presentation av revisionsberättelse
Presentation av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för Sveriges Elevråd
Val av ordförande för Sveriges Elevråd
Val av förste vice ordförande för Sveriges Elevråd
Val av andre vice ordförande för Sveriges Elevråd
Val av ledamöter till styrelsen för Sveriges Elevråd
Val av ordförande för Sveriges Elevråds valberedning
Val av ledamöter och suppleanter till valberedningen för Sveriges Elevråd
Val av revisorer för Sveriges Elevråd
Val av auktoriserad revisor för Sveriges Elevråd
Årsmötets avslutande

mom. 15 Det ska skrivas ett protokoll vid årsmötet. Protokollet ska vara justerat
senast en månad efter årsmötets avslutande och då göras tillgängligt för alla anslutna
elevråd och elevkårer.
mom. 16 Alla dokument som årsmötet har antagit ska vara renskrivna senast en
månad efter årsmötets avslutande och då göras tillgängliga för alla anslutna elevråd
och elevkårer.
mom. 17 Styrelsen för Sveriges Elevråd fastställer deltagaravgiften för ombuden.
mom. 18 För det extra årsmötet gäller motsvarande föreskrifter som för det
ordinarie årsmötet, med undantagen att
• det extra årsmötet ska kallas till av styrelsen för Sveriges Elevråd senast
åtta veckor innan det extra årsmötets öppnande
• eventuella propositioner ska skickas ut i samband med kallelsen
• motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan det extra
årsmötets öppnande
• alla handlingar ska skickas till medlemsorganisationerna senast tre veckor
innan det extra årsmötets öppnande
• det extra årsmötet kan hållas när som helst under året
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§6 Styrelsen för Sveriges Elevråd
mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd väljs av och är ansvarig inför årsmötet.
mom. 2 Till styrelsen väljer årsmötet nio (9) ledamöter. Av ledamöterna väljs
ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande i separata val.
mom. 3 Om ordföranden avgår tar förste vice ordföranden dennes plats i stället.
mom. 4 Om förste vice ordförande avgår eller tillträder som ordinarie ordförande, tar
andre vice ordförande dennes plats.
mom. 5 Om andre vice ordförande avgår eller tillträder som ordinarie förste vice
ordförande, väljer styrelsen en ny andre vice ordförande inom sig”
mom. 6 Styrelsen för Sveriges Elevråd sammanträder när ordföranden eller
revisorerna kallar till möte eller då en majoritet av styrelsen för Sveriges Elevråds
ledamöter begär det.
mom. 7 Styrelsen för Sveriges Elevråd är beslutsmässig om en kallelse till mötet har
skickats ut till alla ledamöter och revisorerna minst en vecka före mötets öppnande.
Dessutom ska minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande.
mom. 8 Förutom ledamöterna i styrelsen för Sveriges Elevråd har revisorerna
närvaro- och yttranderätt och valberedningen närvarorätt på styrelsens möten.
mom. 9 I övrigt beslutar styrelsen för Sveriges Elevråd själv hur den vill organisera sitt
arbete.
mom. 10 Ordförandes arvode är vid tillträdet ett (1) prisbasbelopp per år
mom. 11 Nyvald styrelse tillträder den 1:a januari det på efter årsmötet påföljande
kalenderåret. Vid styrelseval under extra årsmöte ska årsmötet särskilt förordna om
tillträdestid. Den tillträdande styrelsen ska ha närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på
den avgående styrelsens möten.

§7 Sveriges Elevråds valberedning
mom. 1 Valberedningen väljs av årsmötet.
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mom. 2 Till valberedningen väljer årsmötet tre ledamöter. Av ledamöterna väljs en
ordförande i ett separat val.
mom. 3 Om ordföranden avgår väljer valberedningen inom sig en ny ordförande.
mom. 4 Valberedningens uppgift är att lägga fram underlag till årsmötet inför valen av
styrelse, revison och valberedning för Sveriges Elevråd.
mom. 5 Valberedningen ska kallas till styrelsens sammanträden där de innehar
närvarorätt.
mom. 6 Nyvald valberedning tillträder den 1:a januari det på efter årsmötet påföljande
kalenderåret.

§8 Revision
mom. 1 Revisorer väljs av årsmötet.
mom. 2 Årsmötet väljer två ordinarie lekmannarevisorer samt två personliga
suppleanter.
mom. 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Sveriges Elevråd
anordnar.
mom. 4 Revisorernas uppgift är att
• ha insyn i Sveriges Elevråds räkenskaper, verksamhet och bokslut. Styrelsen
för Sveriges Elevråd ska vara revisorerna behjälpliga så att det blir möjligt.
• avlämna en revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötets öppnande
• i sin revisionsberättelse:
o beskriva hur revisionen gått till
o i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med
årsmötets beslut eller Sveriges Elevråds stadgar, påvisa det för
årsmötet.
o i de eventuella fall då Sveriges Elevråd grovt missköts i annat avseende,
påvisa det för årsmötet.
o uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet
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mom. 5 I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas skriftligt till
styrelsen, som i sin tur ska inhämta skriftlig bekräftelse från den personliga
suppleanten att denna tillträder i ordinarie lekmannarevisors ställe. Om suppleanten
avböjer tillträde ska styrelsen vända sig till den andra suppleanten. Besked om
avgång och tillträde ska anslås för medlemmarna.
mom. 6 Årsmötet väljer en auktoriserad revisor.
mom. 7 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 1:a
januari det på efter årsmötet påföljande kalenderåret.

§9 Omröstning
mom. 1 Om inget annat skrivits i denna stadga gäller enkel majoritet vid omröstning.
mom. 2 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster.
Nedlagda röster räknas bort.
mom. 3 Vid lika röstetal vinner den mening organets ordförande eller dennes
ersättare förespråkar. Det gäller dock inte vid personval eller under årsmötet. Då ska
man istället lotta.
mom. 4 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.
mom. 5 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal personer som ska väljas.
mom. 6 Om det finns fler kandidater än antalet platser ska sluten omröstning
genomföras. Vid lika röstetal där utgången påverkar det slutgiltiga resultatet ska
lottning tillämpas
mom. 7 Beslut om uteslutning eller avstängning fattas med 2/3 majoritet både i
styrelsen för Sveriges Elevråd och på årsmötet.

§10 Valbarhet
mom. 1 Alla är valbara till samtliga uppdrag inom Sveriges Elevråd.
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mom. 2 Inga årsmötesvalda förtroendeuppdrag kan kombineras.
mom. 3 En revisor kan inte anställas av Sveriges Elevråd, företag ägda av Sveriges
Elevråd eller verksamheter med nära anknytning till Sveriges Elevråd.
mom. 4 Ledamot i styrelsen för Sveriges Elevråd, revisorer, valberedning samt
personer anställda av Sveriges Elevråd kan inte väljas som ombud till årsmötet.

§11 Uteslutning
mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan utesluta ett elevråd eller en elevkår om
den motverkar Sveriges Elevråds syfte så som det kommer till uttryck i stadgan.
mom. 2 Beslut om uteslutning gäller fram till nästa årsmöte som beslutar om
uteslutningen ska fortsätta gälla.
mom. 3 Ett anslutet elevråd eller ansluten elevkår som under pågående
verksamhetsår uteslutits har närvaro-, yttrande- och beslutsrätt på följande årsmöte.
Ett elevråd eller en elevkår har inte beslutsrätt i frågor gällande sin egen uteslutning.
mom. 4 Styrelsen för Sveriges Elevråd får inte besluta att utesluta ett elevråd eller en
elevkår utan att först berätta för elevrådets eller elevkårens ordförande varför man
funderar på att göra det. Denne ska också ha fått möjlighet att yttra sig inför styrelsen
för Sveriges Elevråd och revisorerna innan beslutet fattas.

§12 Avstängning
mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan avstänga en person från all verksamhet
om personen motverkar Sveriges Elevråds syfte så som det kommer till uttryck i
stadgan.
mom. 2 Revisorer kan inte avstängas.

§13 Redovisningsår
mom. 1 Sveriges Elevråd s bokföringsår löper mellan 1 januari och 31 december.
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mom. 2 Sveriges Elevråds verksamhetsår löper mellan två årsmöten.
mom. 3 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.

§14 Tolkning av stadgan
mom. 1 Under pågående verksamhetsår är det styrelsen för Sveriges Elevråds
tolkning av denna stadga som gäller.
mom. 2 Under pågående årsmöte är det styrelsen för Sveriges Elevråds tolkning av
denna stadga som gäller så länge årsmötet inte beslutar att tolka annorlunda.

§15 Ändring av stadgan
mom. 1 För att ändra i den här stadgan krävs ett beslut med minst två tredjedelars
majoritet på ett ordinarie årsmöte eller beslut med enkel majoritet på två på varandra
följande årsmöten.
mom. 2 Stadgeändringen träder i kraft när protokollet från årsmötet är justerat om inte
årsmötet beslutar annorlunda.

§16 Upplösning
mom. 1 För att Sveriges Elevråd ska kunna upplösas måste det föreslås i en
proposition eller en motion.
mom. 2 Beslut om upplösning ska tas av två på varandra följande årsmöten med
minst tre fjärdedelars majoritet på båda årsmötena.
mom. 3 Årsmötet som beslutar om upplösningen beslutar också vad som händer med
Sveriges Elevråds tillgångar.

