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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 erik.ejvinsson@sverigeselevrad.se 
 
 
Plats: Microsoft Teams, Cyberspace 
Tid: Fredag 5:e Oktober kl: 18:04 till kl: 21:09 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Leo Gerdén, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Lova Linde, 
Charlie Arby, Frans Björnsson , Erik Ejvinsson, Edvin Johansson, Lillian Helgasson 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:  
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]:  
Elias Artur Fjellander [Valberedningen], Erik Nordlund [Valberedningen], Myrra 
Franzén [Generalsekreterare], Johanna Petersson [Verksamhetsstöd] 
 
 

Kort beskrivning av mötet  
 
Mötet pågick mellan 18:00 och 21:00 kvällen den femte oktober över Microsoft 
Teams. Under mötet godkände styrelsen organisationens första rambudget någonsin 
och beslutade om en ny modell för organisationens generalsekreterare. 
 

 
Fastställande av rambudget för 2021 
 
Generalsekreteraren presenterade rambudgeten för styrelsen. Rambudgeten ligger 
till grund för det slutgiltiga budgetförslag som generalsekreteraren presenterar i 
december. Styrelsen biföll rambudgeten utan större medskick. 
 
.  
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Förändringar i tjänsten generalsekreterare för 
Sveriges Elevråd 
 
Istället för att Sveriges Elevråd ska dela generalsekreterare med Sveriges Elevkårer 
(som tidigare i organisationens historia) ska Sveriges Elevråd köpa in en egen 
generalsekreterartjänst som också är anställd som biträdande generalsekreterare för 
Sveriges Elevkårer. Med detta hoppas styrelsen minska risken för intressekonflikter i 
den operativa verksamheten och få en generalsekreterare som kan fokusera helt på 
Sveriges Elevråd. Styrelsen beslutade att ge ordförande mandat att ingå ett avtal med 
Sveriges Elevkårer om att köpa in en ny generalsekreterartjänst. 
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 - 2020 
 
Verksamhetsberättelsen är en av de handlingar som presenteras för och beslutas om 
av medlemmarna på årsmötet. Den är en rapport från styrelsen som beskriver den 
verksamhet organisationen har bedrivit under året. Styrelsen biföll den föreslagna 
verksamhetsberättelsen med några mindre ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Erik Ejvinsson,      Charlie Arby, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Edvin Johansson, 
Justerare 
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