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Protokollsammanfattning  

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

Plats: Huvudkontoret, Hägersten   

Tid: 2017-03-19 

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter om inte annat 
nämns]: Hanna Forsgren, Madelene Camuz Eriksson, Erik Nordlund, Linus Sköldberg, 
Alexandra Faringstam, Alban Kjellgren Axlund, Tilda Pettersson, Elenor Berggren, Juhán 
Niila Stålka.  

 

Övriga närvarande [titel samt ärende]:  

Karin Levin [Generalsekreterare, 1-4] 

 
Kort sammanfattning av mötet 

Detta var styrelsen andra möte. Under detta möte väcktes frågan om att till nästa år 
heltids arvodera föreningens ordförande. Generalsekretaren var även med för att 
berätta om bland annat Boost17 och uppdateringen av Sveriges Elevråds hemsida. 

 
Punkter som behandlandes under mötet: 
 
Generalsekreteraren rapporterar 
Karin Levin rapporterade om organisationen bland annat om Boost, styrkortet och 
organisationens hemsida. 
 

Enkät till medlemmar 
Sveriges Elevråd är en växande organisation med över 9000 medlemmar. Då Sveriges 
Elevråd jobbar allt mer med extern politik behöver vi få mer information om vad våra 
medlemmar tycker externpolitiskt. Därför började diskussionen hur en enkät skulle se 
ut. 
 

Heltids arvodera ordförande 
Sveriges Elevråd är en växande organisation. För att organisationen ska fortsätta 
utvecklas behöver organisationen se över hur styrelsen arbetar. Ett av dessa sätt kan 
vara att heltids arvodera ordföranden för organisationen. Diskussioner fördes kring 
detta. 
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Extern kommunikation 
 
Hanna har tillsammans med Lina Hultqvist skrivit ett inlägg om prov från årskurs fyra. 
Deltagandet i Schoolboost har fortsatt. Den 20 mars ska Madelene på möte med 
skolinspektionen. Ett möte med Olle Burell ska även planeras samt ett möte med 
barnombudsmannen. En debattartikel om skolmat är tänkt att skrivas. 
Erik Kochbati och Hanna Forsgren informerade om externpolitiken under de senaste 
månaderna. De har under november, december och januari medverkat i samtal och 
möten som rör svenska skolan med andra externa parter.  
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