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Sveriges Elevråd
Protokollsammanfattning
25/04 – 26/04 – 2020

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 edvin.johansson@sverigeselevrad.se
Plats: Huvudkontoret, Hägersten
Tid: Tid: Lördag 28:e augusti kl: 09:00 till söndag 29:e augusti kl.12:00
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Lilian Helgason, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Edvin
Johansson, Charlie Arby, Karl Weimarck, Petter Karlsson, Mathilda Palm, Ruben
Palmblad
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Charlie Arby
[privat, 1-5]
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Erik Ejvinsson [Valberedningen, 1-12],
Johanna Peterson [Generalsekreterare, 5-6]

Kort beskrivning av mötet

Även detta mötet var på plats i huvudkontoret, något som uppskattades av styrelsen.
Utöver den rutinmässiga rapporteringen från ordförande och generalsekreteraren
diskuterade styrelsen en ny modell för arvodering av presidiet som bättre
representerar arbetsinsatsen. Vi pratade återigen om de olika arbetsgrupperna som
skapats för att uppdatera stadgan, idéprogrammet samt vår materialbank. Under
styrelsemötet pratade vi även om organisationens kommande strategi och dess
målområden. Vi tog ytterligare ett steg i den långa processen för att ta fram en egen
strategi.

Rapport från arbetsgrupperna
Arbetet pågår i de olika grupperna och de fick möjlighet att ställa frågor till hela
styrelsen. Arbetet kommer att fortgå under den kommande månaden fram tills nästa
styrelsemöte.
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Externpolitisk rapportering
Vi är på god väg att nå de mål som satts upp för vår räckvidd. Vi finns med i många
externpolitiska sammanhang och ses som en viktig aktör inom skolpolitiken.
Ordföranden fortsätter att fokusera på vår utsatta strategi för externpolitik. Vi svarar
också på flera olika remisser kring skolan. Vi kommenterade även den så kallade
tafsardagen, en artikel som fick stor uppmärksamhet i media.

Status för arbetsgrupperna
Stadgagruppen
Gruppen har tagits över av Edvin och kommer att komma igång under de kommande
veckorna.
Materialgruppen
Gruppen är helt klar med sitt arbete och kommer att lämna över allt till den
kommande koordinatorn.
Idéprogrammet
Gruppen kommer att lämna ett utkast på ett idéprogram till nästa styrelsemöte.

Externpolitisk rapportering
Styrelsen har under mötet tagit nästa steg i arbetet med att ta fram en ny strategi.
Arbetet kommer att fortgå under kommande styrelsemöten.

___________________________
Edvin Johansson,
Mötessekreterare
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Karl Weimarck,
Justerare

Justerare

Justerare

www.sverigeselevrad.se
08-644 45 00
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Styrelsemöte

3

Sveriges Elevråd
Protokollsammanfattning
25/04 – 26/04 – 2020

___________________________
Mathilda Palm,
Justerare
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