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Styrelsemöte
Sveriges Elevråd
Protokollsammanfattning
24/8 – 25/8 – 2019

Protokollsammanfattning
Protokollsammanfattningen utgår från beslutsprotokollet och tar upp bakgrund,
resonemang och beslut på ett lättförståeligt sätt. Medlemmar i Sveriges Elevråd har
även rätt att få se beslutsprotokollet. Det görs enklast genom att elevrådet skickar en
förfrågan till styrelsesekreteraren på sandra.pernkrans@sverigeselevrad.se
Plats: Huvudkontoret, Hägersten
Tid: 24/8-25/8, 09:00-17:00 & 09:00-11:30
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Leo Gerdén, Melvin Petersén, Sandra Pernkrans, Klara
Dimmlich, Erik Ejvinsson, Martin Strömgård, Albert Vidfelt, Frans Björnsson
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Lova Linde
[Privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Mons Hovde [Valberedning]

Kort beskrivning av mötet
Mötet pågick i två dagar på Sveriges Elevråds huvudkontor i Hägersten utanför
Stockholm. Dels gick vi igenom rapporter vi fått av generalsekreteraren,
informationsärenden samt utvärdering av Almedalen. Dessutom fastställdes en
proposition inför årsmötet samt vårt arbete kring idéprogrammet fastställdes så långt
det kommit och skickades vidare till nästkommande styrelse.

Extern politik
Vi fick en god överblick över den externpolitik som skett under den senaste perioden.
Vi fick också ta del av en god utvärdering kring Almedalen, dels de möten och paneler
som presidiet deltagit i på plats, men också en god återkoppling till kampanjen
#elevavtalet som genomförts under sommaren. Ett stort antal politiska makthavare
har varit en del av den kampanjen.
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Idéprogrammet
Under punkten rörande idéprogrammet har vi fastställt en stor del av de kapitel som
kommer att vara en del av det nya idéprogram som ska föreslås. Vi tog också beslut
om att det färdiga förslaget inte kommer att presenteras som en proposition på
årsmötet i år, utan arbetet kommer att skickas vidare till nästa år och styrelsen för
kommande verksamhetsår. En del ändringar gjordes dock redan nu och det lämnades
även en del medskick.

Årsmötet
Under styrelsemötet diskuterades höstens årsmöte. Dels tog vi beslut att göra en
årsmötesinsats med målet att fler elevråd ska delta samt vi beslutade om en
proposition som ska föreslås på årsmötet.

___________________________
Sandra Pernkrans,
Mötessekreterare

_____________________
Albert Vidfelt,
Justerare

___________________________
Fran Björnsson,
Justerare
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