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justerare justerare mötessekreterare 

Sveriges Elevråd  
802458-8850 

Årsmötesprotokoll 
2019-11-09 
Stockholm 

 
 

§1 Mötets öppnande  
 

Styrelsens ordförande Leo Gerdén förklarade mötet öppnat  
 

§2 Val av årsmötesordförande  
Styrelsen föreslog 
att välja Love Josefsson till årsmötesordförande  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
 
§3 Val av årsmötessekreterare  
Styrelsen föreslog 
att välja Erik Nordlund till årsmötessekreterare  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
 
§4 Val av justerare tillika rösträknare  
Styrelsen föreslog 
att välja Pontus Jonasson och Ruben Karneman Pallak till justerare tillika 
rösträknare  

 
Årsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag 

 

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande  
 

En representant från styrelsen redogjorde för mötets utlysande samt stadgans 
föreskrift. 
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Styrelsen föreslog 
att årsmötet anser årsmötet vara stadgeenligt utlyst  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 

 

§6 Fråga om årsmötets beslutsmässighet  
 

En representant från styrelsen redogjorde för mötets utlysande samt stadgans 
föreskrift. 

 
Styrelsen föreslog 
att årsmötet anser årsmötet vara beslutsmässigt  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 

 
 

§7 Fastställande av röstlängd 
 

Presidiet ropade upp samtliga elevråd. 
 
Styrelsen föreslog 
att ge samtliga närvarande medlemsorganisationer närvarorätt, yrkanderätt, 
yttranderätt och rösträtt på årsmötet. 

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 

 
Presidiet föreslog 
att årsmötet fastställer röstlängden till 18 röstberättigade medlemmar  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla rösträknarnas förslag 

 

§8 Fastställande av dagordning 
 

Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna dagordningen.  
 
Styrelsen föreslog  
att årsmötet antar den föreslagna dagordningen  
 
att punkten 18 byter namn till ”Val av vice ordförande” om styrelsens yrkande om 
namnändring av posten avslås 
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att punkten 19 utgår om styrelsens proposition om införande av posten andre 
vice ordförande avslås. 

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag  

 

§9 Fastställande av arbetsordning 
 

En representant från styrelsen redogjorde för den föreslagna arbetsordningen. 
 

Styrelsen föreslog 
att årsmötet fastställer den föreslagna arbetsordningen 
 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag  

 

§10 Behandling av verksamhetsberättelse   
 

En representant från styrelsen redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

ORDNINGSFRÅGA 
Valberedningen yrkade på att ajournera mötet till 14.45 

Årsmötet biföll yrkandet 
Mötet återupptogs 14.47 

 
Styrelsen föreslog  
att årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 

 
 

§11 Behandling av ekonomisk berättelse samt bokslut 
 

Generalsekreterare Karin Levin redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse. 
 

Styrelsen föreslog  
att årsmötet lägger den ekonomiska berättelsen samt bokslutet till 
handlingarna  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
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§12 Presentation av revisionsberättelse  
 

Årsmötesordförande redogjorde revisionsberättelsen. 
 

Revisorerna föreslog  
att årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna 

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla revisorernas förslag  

 
 

§13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 

Revisorerna föreslog årsmötet 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019  

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla revisorernas förslag   

 
 

§14 Behandling av verksamhetsplan 
 

Två representanter från styrelsen redogjorde för den lagda verksamhetsplanen. 
 

 
Sofia skolan föreslog 
att i verksamhetsplanen ska det framgå att Sveriges Elevråd aktivt ska driva 
frågan om mobilförbud på raster på nationell nivå. Vi vill inte se något förbud mot 
mobiler på rasterna. 
 
Årsmötet beslutade 
att anse yrkandet besvarat 

 
Styrelsen föreslog 
att årsmötet bifaller propositionen 

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag  

 
 

§15 Behandling av proposition om införandet av posten andre 
vice ordförande 
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Två representanter från styrelsen redogjorde för den lagda propositionen.  
 

Styrelsen föreslog 
att årsmötet bifaller propositionen. 

 
Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag  

 

 

§16 Behandling av motioner 
 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet 
 

ORDNINGSFRÅGA 
Presidiet yrkade på att ajournera mötet till 16.15 

Årsmötet biföll yrkandet 
 

Årsmötet återupptogs 16.24 
 

§17 Val av ordförande 
 

Valberedningen redogjorde för sitt förslag.  
 
Valberedningens förslag 
Leo Gerdén 
 
Årsmötet beslutade 
att välja Leo Gerdén till ordförande 
 

§18 Val av förste vice ordförande 
 

Valberedningen redogjorde för sitt förslag.  
 
Valberedningens förslag 
Lova Linde 
 
Årsmötet beslutade 
att välja Lova Linde till förste vice ordförande 
 

§19 Val av andre vice ordförande 
 

Valberedningen redogjorde för sitt förslag.  
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Valberedningens förslag 
Lilian Helgason – 5 röster 
 
Övriga kandidater 
Agnes Bertilsdotter – 8 röster 
 
Årsmötet beslutade 
att välja Agnes Bertilsdotter till andre vice ordförande. 
 

§20 Val av styrelse 
 

Valberedningen redogjorde för sitt förslag  
 
Valberedningens förslag 
Octavia Jansson – 10 röster  
Lilian Helgason – 13 röster 
Frans Björnsson – 12 röster 
Erik Ejvinsson – 13 röster 
Edvin Johansson – 13 röster 
Charlie Arby – 13 röster 
 
 
Övriga kandidater 
Mika Annersand – 4 röster 
 
Årsmötet beslutade 
att välja följande ledamöter till styrelsen 

 
Octavia Jansson  
Lilian Helgason  
Frans Björnsson  
Erik Ejvinsson  
Edvin Johansson 
Charlie Arby 

 

§21 Val av valberedningens ordförande  
 

Valberedningens förslag  
Max Hovde 

 
Årsmötet beslutade  
att välja Max Hovde till valberedningens ordförande 

§22 Val av valberedning 
 

Valberedningens förslag  
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Vakant 
Vakant 
 
Övriga kandidater 
Valdemar Klemming 
Olle Ejvinsson 

 
Årsmötet beslutade  
att vakantsätta posterna till valberedning. 

 
 

§23 Val av lekmannarevisorer  
 

Valberedningens förslag  
Theo Nyman  
Sasha Steneram 
 

 
Årsmötet beslutade  
att välja Theo Nyman och Sasha Steneram till lekmannarevisorer. 
 

§24 Val av lekmannarevisionens suppleanter  
 

Valberedningens förslag  
Lucas Bengtsson 
Johan Balcker 
 

 
Årsmötet beslutade  
att välja Lucas Bengtsson och Johan Balcker till lekmannarevisionens 
suppleanter. 
 

§25 Val av auktoriserad revisor  
 

Valberedningens förslag  
Fredrik Sjölander – KPMG 
 

 
Årsmötet beslutade  
att välja Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor. 
 

§26 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor hade inkommit. 
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§27 Årsmötets avslutande 

 
Styrelsens ordförande Leo Gerdén förklarade mötet avslutat  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________   
Årsmötessekreterare 
Erik Nordlund  

 
 
 
 

______________________  ______________________ 
Justerare   Justerare 
Pontus Jonasson    Ruben Karneman Pallak
   

 
 
 
 
 
 
 


