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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: Lördag 18:e december kl.09 – Söndag 19:e december kl.16
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter
om inte annat nämns]: Lilian Helgason, Edvin Johansson, Charlie Arby, Karl
Weimarck [1-8] , Agnes Bertilsdotter, Lova Linde, Ruben Karneman Palmblad
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]: Petter Karlsson
[1-14, Sjukdom], Mathilda Palm [1-14, Privat]
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Johanna Petersson [1-7,
Generalsekreterare], Philip Bernard [1-7, Interim generalsekreterare], Corall Bodonyi
[1-14, Tillträdande Styrelseledamot], Jonatan Widmark [1-14, Tillträdande
Styrelseledamot], Filip Manjevic [1-14, Tillträdande Styrelseledamot], Tilde Emilsson
[1-14, Tillträdande Styrelseledamot]

Kort beskrivning av mötet

Detta är det första styrelsemötet efter årsmötet och därför närvarade även de
tillträdande ledamöterna i samband med deras utbildning. Även om de inte har
yttranderätt så deltog de även under mötet för att se hur arbetet går till inför deras
mandatperiod.

Budget
Styrelsen har beslutat om budget för 2022, där finns alla planerade utgifter och
intäkter för det kommande året.

Arvoderingsprocess
Årsmötet beslutade om att införa en ny modell för arvodering av presidiet och i
samband med det har styrelsen påbörjat arbetet med en mer detaljerad process kring
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hur pengarna ska fördelas inom presidiet. Styrelsen har haft inledande diskussioner
kring vad processen bör innehålla.

Utvärdering av externpolitik
Varje år lämnar ordförande en skriftlig utvärdering av externpolitiken som förts
under det gångna verksamhetsåret. Där utvärderas de mål som sattes upp i början av
året. Man kollar också på statistik kring vår räckvidd.

___________________________
Edvin Johansson,
Mötessekreterare
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