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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: Söndagen den 6:e December kl: 09:07 till kl: 14:16
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Leo Gerdén, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Charlie
Arby, Frans Björnsson, Erik Ejvinsson [5-15], Edvin Johansson, Lillian Helgasson
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:
Erik Ejvinsson [1-5, Privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]:
Myrra Franzén [Generalsekreterare], Johanna Petersson [Verksamhetsstöd], Petter
Karlsson [1-15, Tillträdande Styrelseledamot], Ruben Palmblad[1-15, Tillträdande
Styrelseledamot], Mathilda Palm [1-15, Tillträdande Styrelseledamot], Karl
Weimarck [1-15, Tillträdande Styrelseledamot]

Kort beskrivning av mötet
Verksamhetsåret 2019-2020:s sista möte arrangerades som följd av covid-19
pandemin över Microsoft Teams mellan 09:00 och 14:15 söndagen den 6:e december
2020. Dagen innan hade de nyvalda styrelseledamöterna fått en introduktion till
organisationen och de tillträdande styrelseledamöterna deltog även under själva
mötet.
Under mötet tog styrelsen beslut i många av de frågor behandlats under året. Den
strategiska utgångpunkten, ett dokument styrelsen började ta fram redan i början av
året fastställdes. Den slutgiltiga budgeten för 2021 bekräftades, utformad efter den
rambudgeten styrelsen fastställt i November. Den nya modellen för
generalsekreterarposten som styrelsen beslutat om tidigare under året fastställdes
genom valet av Johanna Petterson som organisationens generalsekreterare under
2021.
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Utöver detta skedde den sedvanliga rapporteringen från generalsekreterare och
ordförande om organisationens ekonomi och externpolitik. Ordförande presenterade
också den utredning om presidiets arvodering som styrelsen beställt tidigare 2020
men inget beslut togs i frågan.

Fastställande av styrelsens strategiska utgångspunkt
Styrelsen fastställde en strategisk utgångspunkt, ett dokument där styrelsens tankar
och idéer kring organisationens framtid och prioriteringar sammanfattades och
konkretiserades. Det rådde viss debatt om enskilda ordval men styrelsen biföll
slutligen förlaget enhälligt.

Beslut om ny generalsekreterare
Johanna Petterson valdes till Sveriges Elevråds generalsekreterare under
verksamhetsåret 2021. Detta innebär att Sveriges Elevråd och Sveriges Elevåkårer
inte längre delar på en generalsekreterare, en modell som styrelsen tror kommer göra
Sveriges Elevråd mer självständiga och leda till färre intressekonflikter. Se tidigare
protokollsammanfattningar för mer info.

___________________________
Erik Ejvinsson,
Mötessekreterare

_____________________
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