Protokollsammanfattning Sveriges Elevråd
Detta är en protokollsammanfattning. Den utgår från dagordningen och tar upp
bakgrund, resonemang och beslut. Som medlem i Sveriges Elevråd har du rätt
att även få tillgång till beslutsprotokollet. Detta kan du få genom att din elevkår
eller ditt elevråd skickar en förfrågan till styrelsens sekreterare som nås via
richard.leijon@sverigeselevrad.se
Datum: 2015-01-17 - 2015-01-18
Plats: Huvudkontoret i Stockholm
Närvarande styrelseledamöter [närvarade vid alla dagordningspunkter om
inte annat nämns]:
Max Holm, Lina Hultqvist, Amalia Berglöf, Erik Kochbati, Richard Leijon
[8-16], Alfred Lind-Anderton
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Cornelia Ågren [1-16, privat], Richard Leijon [1-7, försenad]

Kort sammanfattning av mötet
Styrelsen valde en styrelsesekreterare och vice ordförande. En arbetsdelegations- och rapporteringsordning antogs, samt riktlinjer för styrelsen.
Styrelsen beslutade även om arvodering av ordföranden och hur beslutet som
togs på årsmötet gällande en höjning av det ekonomiska bidraget ska tolkas.
Ordförande Lina Hultqvist informerade slutligen om rollen som
styrelseledamot.

Frågor som behandlades under mötet
!

Val av styrelsesekreterare

!
!
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Fastställande av arbets- delegations- samt rapporteringsordning
Arbets- delegations- samt rapporteringsordningen är det som styrelsen
och organisationen ska följa i sitt arbete, både internt och externt.
Styrelsen ska vid ett nytt verksamhetsår anta en arbets- delegations- samt
rapporteringsordning. Den beskriver organisationen och dess verksamhet,
och beskriver hur arbetet, delegationen samt rapporteringen ska se ut.
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Fastställande av riktlinjer för styrelsen
Utöver arbets- delegations samt rapporteringsordningen ska styrelsen
även anta riktlinjer som styrelsen ska följa gällande det interna och
externa styrelsearbetet.
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Tolkning av årsmötesbeslut
Vid årsmötet fattade medlemmarna beslut om att höja medlemsbidraget
per enskilt ansluten medlem från 10 till 15 kronor. Styrelsen diskuterade
samt beslutade hur beslutet ska tolkas och gav presidiet i uppdrag att ta
fram ett förslag på en servicemodell.

!
!
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Fastställande av kalendarium för Sveriges Elevråd
Vid mötet diskuterades och fastställdes det kommande årets
mötestillfällen.

!
!

Arvodering av Sveriges Elevråds ordförande
Styrelsen beslutade om arvoderingen av ordförande Lina Hultqvist.

!

Val av vice ordförande

Underskrifter

__________________________________
Amalia Berglöf
mötessekreterare

________________________
Erik Kochbati
justerare

___________________________
Alfred Lind-Anderton
justerare

