Protokollsammanfattning
2015-05-09
Sida 1 av 3

Protokollsammanfattning
Detta är en protokollsammanfattning. Den utgår från dagordningen och tar upp
bakgrund, resonemang och beslut. Medlemmar i Sveriges Elevråd har även rätt att få se
beslutsprotokollet. Det kan ni få genom att elevrådet eller elevkåren skickar en
förfrågan till styrelsens sekreterare som nås via richard.leijon@sverigeselevrad.se.

Datum: 2015-05-09-2015 - 2015-05-10
Plats: Huvudkontoret, Stockholm
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]:
Lina Hultqvist, Max Holm, Richard Leijon [1-8], Cornelia Ågren, Alfred LindAnderton, Amalia Berglöf Larsson, Erik Kochbati.
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Richard Leijon [9-10, sjukdom]
Övriga närvarande [titel samt ärende]:
Mikael Lundström [Generalsekreterare, 1-6] Agnes Carlsson [Ordförande för
valberedningen, 1-8], Julius Danielsson [Ledamot i valberedningen, 1-8].

Kort sammanfattning av mötet
Mötet ägnades åt att se tillbaka på början av året vad gäller ekonomi och personal, att
diskutera en framtida servicemodell som avgör vilket ekonomiskt stöd medlemmarna ska
få samt att diskutera och ta beslut om propositioner inför årsmötet.

Frågor som behandlades under mötet:
Ekonomi och personal
Generalsekreteraren Mikael Lundström gick i genom vad som hade hänt ekonomiskt och
personalmässigt under början av året.
Utveckling av nationella arrangemang
Styrelsen diskuterade hur Sveriges Elevråd kan utveckla årsmötet med hjälp av eventuella
sponsorer och liknande.
Servicemodell
På styrelsemötet i januari så beslutade styrelsen att det skulle tas fram ett förslag på en
servicemodell som avgjorde hur mycket ekonomiskt stöd de olika
medlemsorganisationerna ska få. Inför mötet så hade generalsekreteraren Mikael
Lundström tagit fram ett sådant förslag. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade om
hur förslaget skulle tas vidare.
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Propositioner
Styrelsen påbörjade processen med att ta fram propositioner till årsmötet i november.
Styrelsen diskuterade innehållet i propositionen på verksamhetsplan, vilka
stadgeändringar som ska föreslås och hur styrelsens vill att dokumentet ”Definition av
elevråd på grundskolan” ska förändras. Dessutom så beslutade styrelsen om hur förslagen
som diskuterades skulle tas vidare i processen.
Delegationsordningen
Styrelsen diskuterade sitt den interna delegationsordningen och tog beslut om ett tillägg
till ordförandes ansvarsområden.
Almedalsveckan
Ordförande Lina Hultqvist informerade om hur Sveriges Elevråds deltagande under
Almedalsveckan kommer att se ut. I år så skickar inte Sveriges Elevråd någon egen
delegation till Almedalen utan istället kommer Lina Hultqvist att representera Sveriges
Elevråd då hon i alla fall kommer att befinna sig där i ett annat uppdrag.
Externpolitik
Ordförande Lina Hultqvist informerade om vilka uttalanden som hon gjort sedan förra
styrelsemötet och vilka artiklar som hon medverkat i.
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