Protokollsammanfattning för styrelsemöte
2017-01-15
Sida 1 av 3

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
Tid: 2017-05-27 - 2017-05-28
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter om inte annat
nämns]: Hanna Forsgren, Madelene Camuz Eriksson, Linus Sköldberg, Alexandra Faringstam,
Tilda Pettersson, Elenor Berggren, Alban Kjellgren Axlund.
Närvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Erik Nordlund [1-18, Privat], Juhán Niila Stålka [1-18, Privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]:
Kaj li [Valberedning 5-9 12-18], Fanny Axéll [Valberedning 5-9 12-18]

Kort sammanfattning av mötet
Detta var ett digitalt möte som hade i uppgift att ge information till styrelsen.

Punkter som behandlandes under mötet:
Enkäten
Styrelsen valde at ha en enkät till medlemmarna. Det ska vara ett övergripande tema på
enkäten.

Bättre sexualkunskapsundervisning – proposition
Styrelsen diskuterade förslaget till proposition.

Främja närvaro på årsmötet 2017
En diskussion kring hur vi som organisation ska främja närvaro skedde.
Förbättringar kring organisationens integration med medlemmar på sociala medier
upplevs kunna bli bättre för att öka medlemmarnas insatthet i organisation. Ett annat
önskemål är att öka styrelsens integration med medlemmarna. Evenemanget i sin helhet
diskuteras och önskan om ett givande och lockande engagemang nämns. Spelkväll,
föreläsningar och liknande aktiviteter nämns som förslag på aktiviteter som kan skapa
ett lockande engagemang, men styrelsen upplevs som öppna för förslag. Olika
målsättningar i deltagande diskuteras.

Protokollsammanfattning för styrelsemöte
2017-01-15
Sida 2 av 3

Generalsekreterare rapporterar (via ordförande)
Ordförande rapporterade om organisationen, då generalsekreteraren var bortrest under
helgen.

Framtida styrelsen
Styrelsen önskar att nästa styrelse ska inneha en spridning både geografiskt och
åldersmässigt. Detta underlättar styrelsearbetet och garanterar ett brett perspektiv i
olika frågor. En styrelse med kompetenser som kompletterar varandra anses viktigt.
Inte nödvändigtvis ett krav med tidigare erfarenhet från elevråd, men kompetens som
anses relevant efterfrågas för att klara av uppdraget. Individerna ska vara i fokus under
valberedning processen och inte deras CV. Flera lyfte önskemål om ett kompletterande
presidium som samarbetar bra.

Utvärdering ESO
Madelene Camuz Eriksson har genomfört möte med den operativa delen och presidiet
rapporterar kring vad som diskuterades.
Eventets form uppskattas av styrelsen. Eventet har spridits i sociala medier och den
geografiska spridningen uppskattas. En styrelsemedlem frågade om hur utbildningen
prioriteras i norr, med syftet att inte exkludera. Operativa avdelningen uppfattas ha
gjort ett bra preparations arbete.

Utvärdering Boost17
Boost var ett mycket lyckat event. Mycket höga betyg från medlemmarna m.m.

Pride 2017
Styrelsen beslutade att gå i Stockholm Pride 2017

Motion från Alban Kjellgren Axlund - ordförandes ersättning
Denna fråga hade diskuterats tidigare. Styrelsen tog beslut i denna fråga.

Informationsärenden
Mycket har hänt inom organisationen sedan förra mötet. Både presidium och
styrelseledamöter har representerat organisationen.

Övriga frågor
Det diskuterades om ekonomisk självständighet

————————————————
Vid Protokollet
————————————————
Protokolljusterare

————————————————
Protokolljusterare
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