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Årsmötesprotokoll 
2017-11-12 

Skogås, Huddinge 
 
1. Årsmötets öppnande  
 
Styrelsens ordförande Hanna Forsgren förklarade mötet öppnat  
 
 
2. Val av årsmötesordförande  
 
Styrelsen yrkade 
 

att Henrietta Cahn väljs till årsmötesordförande  
 

Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens förslag 
 
3. Val av årsmötessekreterare 
 
Styrelsen yrkade 
 

att Max Karlsson väljs till årsmötessekreterare  
 

Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
  
4. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet  
 
Styrelsen yrkade 
 

att välja Engelbrekts Elevråd och Aspuddens Elevråd till justerare 
tillika rösträknare  

 



	 	 	 Årsmöte	2017	
	Årsmötesprotokoll	

2017-11-12	
Sida	2	av	12	

  

	
Sveriges	Elevråd	 	 08-644	45	00	
Instrumentvägen	17	 	 www.sverigeselevrad.se	
126	53	Hägersten	 	 info@sverigeselevrad.se	
	

Årsmötet beslutade  
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande  
 
En representant från styrelsen redogjorde för mötets utlysande samt stadgans 
föreskrift 
 
Styrelsen yrkade 
 

att årsmötet anser mötet vara stadgeenligt utlyst  
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
6. Fråga om årsmötets beslutsmässighet  
 
En representant från styrelsen redogjorde för årsmötets beslutsmässigt 
 
 
Styrelsen yrkade 
 

att årsmötet anser mötet vara beslutsmässigt  
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
7. Fastställande av röstlängd 
 
 
__________________________________________________________ 
 
YRKANDE:  
 
Styrelsen yrkar 
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Att samtliga närvarande medlemsorganisationer ska tas med i ordinarie 
röstlängd 

 
Årsmötet beslutar 

Att bifalla styrelsens yrkande 
 

__________________________________________________________ 
 

 
 
Rösträknarna yrkade 
 

att årsmötet fastställer röstlängden till åtta (8) röstberättigade 
medlemmar  

 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla rösträknarnas yrkande 
 
  
8. Fastställande av dagordning  
 
Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna dagordningen  
 
Årsmötesordförande yrkade 
 

att årsmötet antar den föreslagna dagordningen som dagordning för 
mötet 

 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla årsmötesordförandens yrkande  
 
 
9. Fastställande av arbetsordning  
 
Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna arbetsordningen 
 
Årsmötesordförande yrkade 
 

att årsmötet antar den föreslagna arbetsordningen som arbetsordning 
för mötet 

 



	 	 	 Årsmöte	2017	
	Årsmötesprotokoll	

2017-11-12	
Sida	4	av	12	

  

	
Sveriges	Elevråd	 	 08-644	45	00	
Instrumentvägen	17	 	 www.sverigeselevrad.se	
126	53	Hägersten	 	 info@sverigeselevrad.se	
	

Årsmötet beslutade 
 

att bifalla årsmötesordförandens yrkande  
 
 
10. Presentation av verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse samt bokslut  
 
Representanter från styrelsen redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Organisationens generalsekreterare redogjorde för ekonomiska berättelsen samt 
bokslut. 
 
__________________________________________________________ 
 
YRKANDE: 
 
Styrelsen yrkar  
 

Att göra språkliga ändringar i verksamhetsberättelsen för att korrigera 
t.ex. namn samt mandattid för förtroendevalda som avgått 
 
Styrelsen jämkar sig med det egna yrkandet. Ingen har väckt det ursprungliga 
yrkandeet, styrelsens framjämkade huvudförslag står.  
__________________________________________________________ 
 
  
Styrelsen yrkade  
 

att årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna  
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
Styrelsen yrkade  

att årsmötet lägger ekonomiska berättelsen samt bokslut till 
handlingarna  

 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
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11. Presentation av revisionsberättelse  
 
Lekmannarevisor Theo Nyman redogjorde för sin revisionsberättelse 
 
Nummer 4 (Höglandsskolan) yrkade  
 

att årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna 
  
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande  
 
__________________________________________________________ 
YRKANDE 
 
Engelbrekts Elevråd 
 

Att innan punkt 15 i dagordningen ta tio (10) minuter paus i mötet.  
 
Årsmötet beslutade  

Att bifalla yrkandet i sin helhet 
__________________________________________________________ 
 
 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
 
Generalsekreteraren redogjorde för revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
 
Höglandsskolans elevråd yrkar 
 

Att lägga revisionsberättelsen från auktoriserad revisor till 
handlingarna 

 
Årsmötet beslutade 

 
att bifalla Höglandsskolans elevråds yrkande   

 
__________________________________________________________ 
 
YRKANDE:  
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Styrelsen yrkar  
 

Att lägga till rubrik ”förslagsrätt” i arbetsordningen 
 

Att under rubrik ”förslagsrätt” lägga till att de som har förslagsrätt under 
årsmötet är 1) Samtliga närvarande medlemsorganisationer 2) Samtliga närvarande 
förtroendevalda 3) Mötespresidiet 
 

Att direktjustera beslutet 
 
Årsmötet beslutade 

Att bifalla yrkandet i sin helhet 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Revisionen yrkar 
 

Att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2016/2017 
 
 
Årsmötet beslutade 
 

Att bifalla revisionens yrkande 
 
__________________________________________________________ 
 
YRKANDE:  
 
Styrelsen yrkar  
 

att mötet ajourneras till 10:55 
 
Årsmötet beslutar 

Att bifalla yrkandet i sin helhet  
 
__________________________________________________________ 
 
 
MÖTET AJOURNERAS 10:42 
 
MÖTET ÅTERUPPTAS 10:55 
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13. Behandling av propositioner  
 
13. 1) Proposition 1 Verksamhetsplan  
 
Styrelsen yrkade  
 

att årsmötet bifaller proposition 1 
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
13. 2) Proposition 2 Stadgar  
 
Styrelsen yrkade  
 

att årsmötet bifaller proposition 2 
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
13. 3) Proposition 3 Tillägg i idéprogrammet 
 
Styrelsen yrkade  
 

att årsmötet bifaller proposition 3 
 
Årsmötet beslutade 
 

att bifalla styrelsens yrkande 
 
 
14. Behandling av motioner  
 
- Inga motioner har inkommit. Punkten anses således behandlad.  
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MÖTET AJOURNERAS 11:12 
MÖTET ÅTERUPPTAS 11:22 
 
15. Val av ordförande  
 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag 
 
Ordförande	
Valberedningens förslag  
Erik Nordlund  

 
Övriga kandidater 
Jacob Clarin 
Bean Khalil (stryker sig) 
 
 
 
 
Årsmötet beslutade  
 

att välja Erik Norlund till ordförande för Sveriges Elevråd verksamhetsåret 
2017–2018 med röstetalen:  
 
Erik Nordlund   6 
Jacob Clarin  2 

 
 
16. Val av vice ordförande  
 
Vice	Ordförande	
Valberedningens förslag  
Alban Kjellgren Axlund  

 
Övriga kandidater 
Inga övriga kandidater. 
 
 
Årsmötet beslutade  

 
att enhälligt välja Alban Kjellgren Axlund till Vice Ordförande för 
Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 
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17. Val av styrelseledamöter  
 
Ledamöter	
Valberedningens förslag  
Alva Birging  
Bean Khalil 
Cassandra Johansson 
Emma Forsgren 
Leo Gerdén 
Melvin Petersén 
Sandra Pernkrans  

 
Övriga kandidater 
Martin Strömgård 
 
Årsmötet beslutade  
 

att välja  
 
Alva Birging (7) 
Bean Khalil (7) 
Cassandra Johansson (7) 
Emma Forsgren (7) 
Leo Gerdén (6) 
Melvin Petersén (7) 
Sandra Pernkrans (6) 
 

till Ledamöter för Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 
 
 
Övriga kandidater: 
Martin Strömgård (2) 
 
 
18. Val av valberedningens ordförande  
 
Valberedningens	ordförande	
Valberedningens förslag  
Sigrid Bernulf  
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Övriga kandidater 
Inga övriga kandidater 

 
  

Årsmötet beslutade  
 

Att enhälligt välja Sigrid Bernulf  till Valberedningens Ordförande för 
Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 

 
 
19. Val av valberedningens ledamöter  
 
Valberedningens	ledamöter	
Valberedningens förslag  
Wilma Hjerpe 
Lisa Danielsson  

 
Övriga kandidater 
Inga övriga kandidater. 

  
Årsmötet beslutade  
att enhälligt välja Wilma Hjerpe, Lisa Danielsson till Valberedningens 
Ledamöter för Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 

 
 
20. Val av revisorer respektive revisorssuppleanter  
 
Valberedningens förslag  
Sasha Steneram 
Theo Nyman  
 
Övriga kandidater 
Inga övriga kandidater 
 
Årsmötet beslutade  
 

att enhälligt välja Sasha Steneram, Theo Nyman till revisorer för 
Sveriges Elevråd  verksamhetsåret 2017-2018 
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Valberedningens förslag  
Henrik Angelstig 
Linda Odlander  
 
Övriga kandidater 
Inga övriga kandidater 
 
Årsmötet beslutade  
 

att enhälligt välja Henrik Angelstig, Linda Odlander till 
revisorsuppleanter för Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 

 
 
 
21. Val av auktoriserad revisor  
 
Valberedningens förslag  
Fredrik Sjölander  
 
Årsmötet beslutade  
 

Att enhälligt välja Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor för 
Sveriges Elevråd verksamhetsåret 2017-2018 

 
 
22. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor har inkommit. Punkten anses således vara behandlad.  
 
 
23. Årsmötets avslutande 
 
Föreningens ordförande förklarar mötet avslutat kl. 13:34. 
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__________________________ 
Engelbrekts Elevråd 
(via Martin Strömgård) 
 
 
 
 
__________________________ 
Aspuddens Elevråd 
(via Frida Norma Larsson) 
 
 


