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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: Lördag 30:e Maj kl:09:00 till söndag 31:a April kl:15:30 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Leo Gerdén, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Lova Linde, 
Charlie Arby, Charlie Jansson [], Frans Björnsson , Erik Ejvinsson [3-12], Edvin 
Johansson, Lillian Helgasson 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Erik 
Ejvinsson[(punkt 1-3) Privat] 
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]:  
 
 

Kort beskrivning av mötet  
 
Mötet pågick i två daga över Teams p.g.a. den rådande Covid-19 pandemin. Under 
mötet fortsattes arbetet med organisationens långsiktiga strategi Föregåede 
årsbokslut godkändes och styrelsen diskuterade propositioner till årsmötet. 
 
 
 

Årsredovisningen 
 
Styrelsen godkände och skrev under Sveriges Elevråds årsredovisning för år 2019. 
 

Propositioner till årsmötet 
 
Styrelsen diskuterade vilka propositioner som skal läggas till årsmötet. Man 
beslutade om några mindre stadgeändringar, tog bort konstiga formuleringar och 
paragrafer som aldrig används. Man beslutade också att uppdra till presidiet att 
utreda en ny modell för arvodering av organisationens förtroendevalda. Beslutet 
bygger på att den gamla arvoderingsnivån ansågs låg i förhållande till det arbete som 
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förväntades av de förtroendevalda (främst ordförande och vice ordförande). Styrelsen 
poängterade också vikten av transparens vid den här typen av beslut då risken för jäv 
är mycket stor. 
 

Konkretisering av organisationens vision och 
utvärdering av organisationens vision 
 
Styrelsen diskuterade många frågor rörande organisationens vision och 
organisationens styrkor och svagheter när det kommer till att genomföra visionen. 
Denna diskussion finns dokumenterad noggrant i ett separat diskussionsprotokoll 
som kan begäras ut genom att mejla erik.ejvinsson@sverigeselevrad.se 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Erik Ejvinsson,      Frans Björnsson, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Edvin Johansson, 
Justerare 
 
 
 
 


