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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: 2015-08-22-2015 - 2015-08-23 

Plats: Huvudkontoret, Stockholm 

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]:  
Lina Hultqvist, Max Holm, Richard Leijon [1-7, 9-12], Alfred Lind-Anderton, 
Amalia Berglöf Larsson, Erik Kochbati. 

Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: 
Cornelia Ågren  [1-12, sjukdom], Richard Leijon [8, reseproblem] 

Övriga närvarande [titel samt ärende]: 
Julius Danielsson [Ledamot i valberedningen, 7b-7d]. Erik Nordlund 
[Lekmannarevisor, 1-6, 7b- 7d] Felix Larsvik [Revisorssuppleant, 1-6, 8-10] 

Kort sammanfattning av mötet 

Mötet ägnades främst åt att fastställa propositioner och 
verksamhetsberättelse till årsmötet i november. Dessutom så diskuterades 
ekonomi och måluppfyllelse med utgång i kvartal 2.  

Frågor som behandlades under mötet: 

Kalendarium 
Styrelsen beslutade att ändra kalendariet för att passa in årsmötet på ett bra 
sätt och dessutom så beslutade styrelsen att kalendariet ska inkludera nästa 
styrelses första möte så att alla kandidater i förväg kan se till att hålla datumet 
tillgängligt. 
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Ekonomi och måluppfyllelse 
Generalsekreteraren Mikael Lundström informerade styrelsen skriftligen i 
ärenden berörande ekonomiskt utfall och uppfyllelse av de operativa målen 
under kvartal 2.  

Propositioner 
Styrelsen diskuterade och fastslog propositionerna till årsmötet i november. 
Proposition på verksamhetsplan, servicemodell och stadgerevideringar 
fastslogs. Dessutom fastslog styrelsen en proposition på ett omfattande 
idéprogram med dels förutsättningsfrågor för elevråd och delvis andra 
konkreta elevpolitiska förslag.  

Verksamhetsberättelse 
Styrelsen diskuterade och fastställde verksamhetsberättelsen inför årsmötet.  

Almedalsveckan  
Ordförande Lina Hultqvist delgav sin utvärdering av Almedalsveckan för 
Sveriges Elevråd.  

Årsmötet 2015 
Ordförande Lina Hultqvist informerade styrelsen kring de praktiska frågorna 
inför årsmötet.  

Externpolitik 
Lina Hultqvist informerade styrelsen om Sveriges Elevråds Externpolitiska 
situation och olika externpolitiska projekt. 



Protokollsammanfattning 
  2015-08-22 

Sida 3 av 3 

 

______________________   
Mötessekreterare 
   
 

 

______________________                                ______________________  
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
   


