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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 edvin.johansson@sverigeselevrad.se 
 
 
Plats: Microsoft Teams, Cyberspace 
Tid: Söndag 10:e oktober kl.09:00 - 12:30 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Lilian Helgason, Lova Linde, Agnes Bertilsdotter, Edvin 
Johansson, Charlie Arby, Karl Weimarck 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Petter Karlsson 
[1-14, Privat], Mathilda Palm [1-14, Privat] 
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]: - 
 
 
 
 

Kort beskrivning av mötet  
Detta extrainsatta styrelsemöte hölls med anledning av årsmötet som närmar sig med 
stormsteg. Styrelsen har pratat om innehållet i propositionerna som läggs fram på 
årsmötet. Styrelsen pratade också om en ny modell för arvodering, en ny 
verksamhetsplan m.m. 
 
 

Propositioner till årsmötet 
Under mötet fattade styrelsen bland annat beslut om exakt vilka propositioner vi vill 
lägga fram till årsmötet. Alla propositioner är klara och kommer att gå ut i kallelsen 
till alla medlemmar för att sedan behandlas under årsmötet. Styrelsen lägger förslag 
gällande stadgan, ett nytt idéprogram och en ny modell för arvodering av presidiet. 
 
 
 

Ny modell för arvodering av presidiet 
Något som efterfrågats av styrelsen under en längre tid är en bättre modell för 
arvodering av presidiet. Styrelsen har under de senaste två åren diskuterat exakt hur 
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en sådan modell skulle kunna se ut. Under årsmötet kommer förslaget att 
presenteras. Syftet är att ge ett mer flexibelt sätt för presidiet att fördela arvodet inom 
sig. 
 
 

Verksamhetsplan 
För första gången har styrelsen tagit ett beslut om en ny verksamhetsplan för det 
kommande året. Där beskrivs i mer detalj vad organisationen ska jobba med och vad 
den operativa avdelningen bör fokusera på. Verksamhetsplanen är ännu ett stort steg 
framåt för vår organisation. 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Edvin Johansson,      Karl Weimarck, 
Mötessekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Rueben Palmblad, 
Justerare 
 
 
 
 
 


