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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 
jonatan.widmark@sverigeselevrad.se. 

Plats: Microsoft Teams 
Tid: Lördag 29:e januari kl. 09:10-14:41 
 
Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter 
om inte annat nämns]: Lilian Helgason, Edvin Johansson, Charlie Arby, Jonatan 
Widmark, Karl Weimarck, Corall Bodonyi, Filip Manjevic, Tilde Emilsson 
 
Frånvarande styrelseledamöter [ärende samt anledning]:  
 
Övriga närvarande [titel samt ärende]: Philip Barnard [Interim 
generalsekreterare, 6-7] 
 
 
 
 
Kort beskrivning av mötet 

Årets första mötet med den nya styrelsen inleddes på lördag morgon via teams, med 
hänsyn till den rådande coronapandemin. Eftersom de nyvalda ledamöterna redan 
blivit introducerade till organisationen på den förra styrelsens sista möte, så 
handlade dagens möte främst om att sätta tonen för detta verksamhetsår. Detta 
genom att besluta om verksamhetens generella inriktning under det kommande året 
(kalendarium, val av styrelsesekreterare, och externpolitiska prioriteringar), och 
revidering av styrelsens interna styrdokument (arbetsordning, delegationsordning, 
m.m). 

 

Val av Styrelsesekreterare 

Jonatan Widmark valdes till styrelsesekreterare för verksamhetsåret 2022. 
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Informationsärenden 

Styrelsen fick information från den interima generalsekreteraren om resultatet från 
det föregående verksamhetsåret, ekonomin, samt om organisationens 
framtidsutsikter. 

 

Kalendarium 

Styrelsen fastställde kalendariet för verksamhetsåret 2022, och har därigenom 
planerat in 10 styrelsemöten under året. 

 

Interna styrdokument 

Styrelsen har fastställt de interna styrdokument som, utöver stadgarna, kommer 
reglera styrelsens verksamhet under det kommande verksamhetsåret. De 
styrdokument som styrelsen fastställde under mötet var arbetsordning, 
delegationsordning, rapporteringsordning, riktlinjer för förtroendevalda, och 
styrelsens internkommunikation. 

 

Externpolitiken 

Styrelsen har fått en utvärdering från ordföranden om hur det externpolitiska arbetet 
gått under det föregående verksamhetsåret, samt beslutat om prioriteringar och mål 
för detta verksamhetsårs externpolitik. Styrelsen beslutade också att ordförande ska 
löpande rapportera om organisationens externpolitiska verksamhet. 

 

Redaktionella stadgeändringar 

Årsmötet gav styrelsens mandat att göra mindre redaktionella ändringar i stadgarna. 
Dessa har nu genomförts och protokollförts, och en uppdaterad version av stadgarna 
kommer inom kort att finnas tillgänglig. 
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Framtidsdiskussion 

Sveriges Elevråd genomgår stora organisatoriska förändringar och styrelsen har 
därför under mötet diskuterat vad som det är viktigt att fokusera på under själva 
förändringsprocessen och som kommer vara betydande för organisationens framtid. 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 
Jonatan Widmark,   Filip Manjevic, 
Mötessekreterare   Justerare 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Tilde Emilsson, 
Justerare 
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