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Förslag till arbetsordning
Plenum

Mötet hålls i plenum, som är ett ord man använder för den plats där debatter ordnas och beslut tas.

Mötesgången

På årsmötet diskuteras tre saker:
●

Propositioner

●

Motioner

●

Yrkanden

En proposition kommer från organisationens styrelse. En motion kommer från en medlem i organisationen. Ett yrkande kan komma både från styrelsen och från medlemmarna på plats. Innan
årsmötet har alla organisationens medlemmar fått styrelsens propositioner skickade till sig. Alla
medlemmar har också haft möjlighet att skicka in motioner. Om man som medlem fortfarande
tycker att något borde tas bort, ändras eller läggas till i styrelsens propositioner så kan man
lägga ett eget förslag, som då kallas yrkande. Ett yrkande kan också läggas av styrelsen.
Ett yrkande bör ha inkommit innan den aktuella propositionen behandlas och lämnas in på en
yrkandelapp till mötespresidiet, men kan även inkomma under tiden talarlistan är öppen.

Begära ordet

Vid en debatt finns det möjlighet att sätta upp sig på en talarlista för att argumentera för sin sak
i talarstolen. Om man vill sätta upp sig på talarlistan räcker man upp sitt röstkort och får en
signal av mötespresidiet som sköter talarlistan. När det är ens tur får man gå upp i talarstolen.
En sak att tänka på är att enbart gå upp i talarstolen om ens argument inte har framförts eller
inte har framförts tillräckligt övertygande. Samtidigt är det viktigt att alla argument får höras
och att alla medlemmar har möjlighet att komma till tals. När man talar i en debatt är talartidsbegränsningen två minuter. När femton sekunder kvarstår knackar mötesordförande en gång i
bordet och när tiden är ute två gånger i bordet. När styrelsen presenterar sina förslag, innan en
debatt hålls, finns ingen talartidsbegränsning.

Streck i debatten

Om en debatt blir långrandig, och man bedömer att alla relevanta argument har framförts, kan
man begära streck i debatten. Om årsmötet beslutar att sätta streck i debatten så kan ingen
ny person sätta upp sig på talarlistan. Inga nya yrkanden kan då heller läggas. Innan strecket
sätts har dock alla som vill möjlighet att sätta upp sig på talarlistan. Efter det lottas talarlistan.
När man når strecket går man till beslut. Streck i debatten begärs genom att någon föreslår det
skriftligt eller muntligt till mötespresidiet.

Yttrande-, förslags- och rösträtt

Det är inte alla som har förslags-, yttrande- och rösträtt i plenum. Tabellen nedan redogör för
vilka som har vilken rätt, och när.

4.

Position 				

Yttranderätt

Förslagsrätt

Rösträtt

Ombud 					X 		X 		X
Styrelse 				X 		X
Revison 				X 		X¹
Valberedning 				X 		X²
Årsmötespresidium 			X 		X³
Generalsekreterare 			X
Kandidater till förtroendeuppdrag

X⁴

¹ I ärenden gällande revision
² I valärenden
³ I ärenden gällande mötet
⁴ I presentation av kandidat

Mötespresidiet

Mötet kommer att ledas av en mötesordförande och en mötessekreterare. Mötesordföranden
fördelar ordet, läser upp alla förslag och genomför omröstningar. Mötessekreterare protokollför
alla förslag som kommer in och de beslut som tas på möten.

Röstlängden

Röstlängden reglerar vilka som får rösta och uttala sig i plenum. Om ett ombud måste lämna
plenum, meddelar man det till mötessekreteraren, som därefter stryker en från röstlängden. Om
man är ett nytillkommet ombud meddelas även detta till mötessekreteraren. När röstlängden
justerats meddelar mötesordförande detta. Alla som har förslagsrätt på mötet har när som helst
under mötet möjlighet att begära att röstlängden justeras.

Sakupplysning

En sakupplysning kan begäras om man hör felaktiga fakta nämnas, om man är osäker på de fakta
som framförs från talarstolen eller har relevant fakta att presentera under området. Sakupplysning kan även lämnas av personer som i vanliga fall inte har yttranderätt på mötet. Sakupplysning begärs genom att en person kontaktar mötespresidiet med sin begäran. Mötespresidiet
beslutar sedan om det finns underlag för att bevilja sakupplysning.

Replik

Replik innebär rätten att bemöta personliga påhopp. Replik begärs genom att berörd medlem
kontaktar mötespresidiet och begär replik. Mötespresidiet beslutar sedan om det finns underlag
för att bevilja replik.

Ordningsfråga

Ordningsfrågor är frågor som rör själva mötet eller annat praktiskt och inte sakfrågorna. Förslag
på ordningsfrågor lämnas fram skriftligt eller muntligt till mötespresidiet. Ordningsfrågor bryter
dagordningen och talarlistan.
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Omröstning

På årsmötet beslutar man genom att rösta om förslagen. Vanligen röstar man genom ja-rop, då
enbart en företrädare per medlem har rätt att ropa. Mötesordföranden avgör efter ropen vilket
förslag som har fått flest röster.
Upplevs valet som jämnt och osäkert kan votering begäras genom att en person med förslagsrätt ropar det. När votering genomförs sträcker alla upp sina röstkort. Mötesordföranden avgör
då vilket förslag som har fått flest röster. Upplevs valet som jämnt och osäkert kan rösträkning
begäras genom att en person med förslagsrätt ropar det. Vid beslut har mötesordförande rätt att
begära att omröstning ska ske direkt med votering. När rösträkning genomförs kallas mötets
valda rösträknare in och räknar rösterna.
Vid val då det finns fler kandidater än valberedningens förslag genomförs sluten omröstning.
Mer om sluten omröstning finns under nästa rubrik. Nedlagda röster räknas inte in när man
avgör om en enkel eller kvalificerad majoritet har bifallit olika beslut.

Sluten omröstning

Sluten omröstning innebär att en röst avläggs genom en röstsedel, så att det inte blir synligt för
andra vad man har röstat på. Vid sluten omröstning delas röstsedlar ut, en till varje medlem.
Vid valen skriver ombuden det eller de namn som ombuden röstar på. Giltig röstsedel ska innefatta endast det antal namn som ska väljas. Röstsedlar som innehåller fler eller färre antal namn
är ogiltiga. Vid sluten omröstning stannar enbart en företrädare per medlemsorganisation kvar
i salen. Övriga går ut. En företrädare per medlem ställer sig i röstlängdens ordning och lägger
därefter ned sin röst i valurnan, efter att mötesordföranden läst upp namnet på medlemmen
från röstlängden. När alla röster är avlagda räknar rösträknarna rösterna, under närvaro av
revisorerna ifall att någon av dessa är närvarande i salen. När rösträkningen är avslutad lämnas
en sammanställning till mötesordföranden som därefter meddelar vem som blivit vald.

Val

Vid val presenterar valberedningen vilka som blivit nominerade och vilka som de föreslår bör bli
valda samt argumenterar i korthet för dessa personer.
Om en kandidat som inte blivit föreslagen av valberedningen ska kunna väljas måste den kandidatens nominering väckas. En nominering kan väckas av kandidaten själv eller av en person som
har rösträtt. De kandidater vars nomineringar inte väcks kan inte bli valda. En nominering
måste väckas innan valen påbörjas. Om enbart valberedningens förslag finns går man direkt till
omröstning, med enkel majoritet och ja- rop. Om fler kandidater är valbara sker pläderingar och
senare sluten omröstning.
Vid alla val är det möjligt att plädera. En plädering är när man argumenterar för att någon ska
bli vald. En plädering får genomföras av alla som har yttranderätt. Talartidsbegränsning för
plädering är tre minuter. Vid plädering får man som medlem enbart ett tillfälle att sätta upp sig.
Valberedningens ledamöter och styrelsens ledamöter får också enbart sätta upp sig en gång per
person. För att det ska bli rättvist sätter alla som vill plädera upp sig på en och samma gång och
därefter lottas talarlistan. Vid pläderingar är det praxis att inte tala negativt om enskilda kandidater. När pläderingen är avslutad sker sluten omröstning.

Reservation

Reservationer innebär att man motsätter sig ett taget beslut och starkt vill markera det. Reservationen skall lämnas in senast femton minuter efter mötets avslutande till mötessekreterarna och
kommer att läsas upp och protokollföras.

Styrelsen för Sveriges Elevråd yrkar på
att		

årsmötet bifaller arbetsordningen.
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Verksamhetsberättelse
Sveriges Elevråd 2021–2022
2022 har varit ett år där organisationen fortsatt jobbar med återhämtning efter pandemin som
fortsatt haft effekt på våra medlemsorganisationer. Sveriges Elevråd har jobbat stenhårt med att
ta igen de två åren som varit under pandemin där skolor stänge ned helt och hållet vilket näst
intill omöjliggjorde elevrådens verksamhet. Idag är vi glada att se att verksamheten fortgår hos
våra elevråd som får ta plats i skolan igen. Engagemanget kvarstår i allra högsta grad ute hos
våra medlemsorganisationer, något som vi är oerhört stolta och glada över.

Medlemsförmåner
●

Support

●

Material och Böcker  

●

Ekonomiskt stöd

●

Utbildningar

●

Nationella och Regionala mötesplatser

Det operativa arbetet har skett via Sveriges Elevråds anställda, bland annat våra verksamhetsutvecklare som har direkt kontakt med våra medlemsorganisationers styrelser. Sveriges Elevråds
styrelse har regelbundet inhämtat rapportering via Generalsekreteraren. Utbildningarna man
har kunnat ta del av har varit: Styrelseutbildning, Årsmötesutbildning, utbildning i ekonomi,
medlemsvärvning, kommunikation och utbildning mot kränkningar. Mötesplatser har innefattat
bland annat Boost och Årsmötet.

Externt Arbete

Sveriges Elevråd har under det senaste året fortsatt att utveckla och driva det externpolitiska
arbetet fram. På ett strategiskt sätt har organisationen drivit arbetet och företrätt elever i frågor
som rör såväl våra medlemmars förutsättningar för organisering som elevers situation i skolan.
Vi har kombinerat en regelbunden medial synlighet med att också arbeta nära politiker och andra
makthavare för att driva våra medlemmars åsikter, grundat i Sveriges Elevråds idéprogram och
syfte.
Då coronapandemin inte längre är det som står mest i centrum har vi kunnat bredda vårt fokus
ytterligare till andra relevanta frågor inom skolan. Det har ju också varit valår vilket har lett till
extra mycket politisk aktivitet där skolfrågan varit en prioriterad fråga i såväl politiken som hos
det svenska folket. Något som stärker vår organisation ytterligare i vår externpolitik.
Under året har vår kontinuerliga dialog med en rad olika parter fortgått på ett konstruktivt sätt
vilket vi är tacksamma för. Det har även lett till ett antal externpolitiska samarbeten under året.
Exempel på några av de aktörer som vi för en regelbunden dialog med är b.la Regeringen, Skolverket, Lärarfacken, BRIS, Barn- och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen m.fl.
Under året har Sveriges Elevråd varit delaktiga i flera projekt som vi är säkra på kommer att ge
ett positivt resultat för Sveriges Elever. Vi har bland annat samarbetat med Unicef och deltagit
på EU-konferens barnets rättigheter och agerat expertgrupp kring skolans digitalisering.
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Mötesplatser

För första gången under de senaste två åren har organisationen kunnat genomföra de årliga nationella och regionala mötesplatserna. Något som vi tror är väldigt värdefullt för våra medlemmar.
Boost 22 genomfördes fysiskt den 31 maj med elevråd ute i våra olika regioner eftersom vi vill
göra det ännu mer tillgängligt för elevråden. Temat för Boost22 var ”Större och Starkare, Tillsammans med era medlemmar!” med syftet att peppa och sätta ton för det kommande året.
Elevrådsdagarna hölls digitalt mellan vecka 40–52 där deltagarna också får en ”goodiebox”
skickad till skolan. Den digitala versionen av utbildningen har varit uppskattad av deltagarna
eftersom den ger en mycket större flexibilitet för skolorna.
Årsmöte 2022 arrangerades i Uppsala den 12–13 november tillsammans med många av våra
medlemsorganisationer. Årsmötet hölls under två dagar till skillnad från föregående år, detta
för att vi ska få mer tid till själva årsmötet. Men även för att skapa mer gemenskap mellan våra
medlemsorganisationer som kanske inte får möjlighet att mötas.

Framtiden

Arbetet inom styrelsen har haft stort fokus på framtiden, vi har fortsatt arbetet med att forma
framtidens Sveriges Elevråd. Vi har tagit stora steg framåt under det gångna året i vår resa mot
att bygga en självständig och hållbar organisation som kan stå på egna ben. Idag kan vi stolt
säga att vi har grunderna till en arbetsgivarorganisation som vi såklart kommer att fortsätta
utveckla under nästkommande verksamhetsår. Efter detta stora och omfattande arbete ser vi
mycket ljust på framtiden.

Förtroendevalda
Styrelse
●

Lilian Helgason, Ordförande, Göteborg

●

Edvin Johansson, förste Vice Ordförande, Göteborg

●

Charlie Arby, andre Vice Ordförande, Göteborg  

●

Karl Weimarck, Ledamot, Uppsala

●

Tilde Emilsson, Ledamot, Göteborg/Umeå

●

Jonatan Widmark, Ledamot, Umeå

●

Corall Bodonyi, Ledamot, Malmö

●

Filip Manjevic, Ledamot, Helsingborg

●

Emelie Julin, Ledamot, Malmö

Till styrelsen valdes till 9 ledamöter på årsmötet 2021, men hade ett avhopp från ledamot Filip
Manjevic på grund av flytt utomlands för studier samt ett avhopp från Emelie Julin på grund av
privata skäl.
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger, varav 2 var digitala. Styrelsen planerar även att sammanträda i december tillsammans med nyvalda ledamöter.
De månader utan möten har presidiet rapporterat skriftligen till styrelsen.

Valberedning
●

Agnes Bertilsdotter, Ordförande

●

Erik Ejvinsson

●

Lova Linde
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Revisorer
Ordinarie:
●

Alban Kjellgren Axlund

●

Melvin Petersén

Suppleanter:
●

Mons Hovde

●

Elias Arthur Fjellander

Auktoriserad revisor:
●

Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG

Medlemmar
Rådnamn

Sätesort

Kvarngärdesskolans Elevkår

Uppsala

Kunskapsrådet Uppsala

Uppsala

Aspuddens Elevråd

Stockholm

Eriksbergs Elevråd

Uppsala

Gluntens Elevråd

Uppsala

Gränbyskolans elevråd

Uppsala

Hästveda Högstadium Elevråd

Hässleholm

Linnéskolans Elevråd 7-9

Hässleholm

Tiundaskolans elevråd

Uppsala

Kungsgårdsskolans Elevråd

Ängelholm

Magnarpsskolans elevråd

Ängelholm

Nyhemsskolans elevråd

Ängelholm

UMK:s Elevkår

Uppsala

Gottsundaskolans Elevkår

Uppsala

Björkvallskolans Elevråd

Uppsala

Thunmanskolans Elevråd

Knivsta

Tunabergsskolans Elevråd

Uppsala

Bergaskolans Elevråd

Malmö

Gylle Skolans Elevråd

Borlänge

T4-skolans Elevråd

Hässleholm

Vannarödsskolans elevråd

Hässleholm

Bjärnums Elevråd

Hässleholm

Furutorpskolans Elevråd

Hässleholm

Elevrådet Katarinaskolan

Uppsala

Fredrikshovs Elevråd

Stockholm

Stavby Elevråd

Uppsala
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Läredaskolans elevråd

Hässleholm

Västerskolans elevråd

Hässleholm

Sofia Skolans Elevråd

Stockholm

Ydreskolans Elevråd

Ydre

Sverok Admins Testråd

Stockholm

Engelbrekts Elevkår

Stockholm

Strandängsskolans Elevråd

Båstad

Rålitikerna

Stockholm

Rospiggarna

Norrtälje

Valsätraskolans Elevråd

Uppsala

Trädgårdsstadskolans Elevråd

Botkyrka

Kunskapsskolan Västerås Elevråd

Västerås

Adolfsbergsskolans Elevråd

Knivsta

Enbacksskolans elevråd

Stockholm

IESU Elevråd

Uppsala

Futuraskolan international school of
Stockholm Student Council (FIS)

Stockholm

Häggvallskolans Elevråd

Tjörn

Frejakåren

Gnesta

Stenhammarskolans Elevkår

Flen

Wendelas elevråd

Härnösand

Futuraskolan Kottlas Elevråd

Stockholm

Stordammens Elevråd

Uppsala

EG Elevkår högstadiet

Stockholm

Perslundas Elevråd

Ockelbo

Frostaskolans Elevråd

Hörby

IES L Elevråd

Stockholm

Örsundsbroskolans Elevråd

Enköping

Elevrådet Mellersta

Malmö

Tuna Elevråd

Uppsala

Hammarskolans Elevråd

Vännäs

Palmrådet

Uppsala

Oxievångsskolans Elevråd

Malmö
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Verksamhetsplan 2023
Inledning

I verksamhetsplanen beskrivs det vad Sveriges Elevråd ska göra under året och sätter ramarna
för det långsiktiga arbetet inom organisationen och vilken service som medlemmarna ska få.
Det är styrelsen för organisationen som har ansvar för att verksamhetsplanen blir verklighet.
Under nästa årsmöte kommer styrelsen att visa hur verksamhetsplanen uppfyllts genom en
verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse.

Medlemsservice

Sveriges Elevråds medlemsorganisationer får följande service
● Ekonomiskt stöd
● Material
● Utbildningar
● Support via Sveriges Elevråds verksamhetsutvecklare och övriga medarbetare

Turnéer

Sveriges Elevråd arrangerar minst två turnéer under året. Elevskyddsombudsturnéen har som
syfte att under flera veckor utbilda elevskyddsombud på grundskolan. Elever har rätt att delta i
arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud som har ansvar för att representera skolans
elever i frågor om arbetsmiljö. Elevrådsdagarna är en digital turné som vänder sig till de elevråd
som inte är medlemmar i nuläget och som utbildar dem i elevrådsverksamhet.

Mötesplatser

Sveriges Elevråd arrangerar två mötesplatser, BOOST och årsmöte. Mötesplatsernas syfte är att
elevråden tillsammans inspireras, utvecklas och stärka varandra. Under årsmötet får elevråden
även påverka Sveriges Elevråd demokratiskt, kandidera och sätta ton för framtiden.

Finansiering

Sveriges Elevråds verksamhet finansieras idag främst genom statliga bidrag från Myndigheten
för Ungdoms -och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Skolverket, samt intäkter av elevskyddsombudsturnén. Under verksamhetsåret ska organisationen fortsätta arbeta med kommun- och
landstingsavtal, och annan typ av finansiering. Det finns ett värde i att Sveriges Elevråd växer
i medlemsantal. Inte bara för att bli en starkare aktör i skolfrågor och kunna påverka externa
parter, utan också för att bli ekonomiskt starkare och således kunna erbjuda elevråden ytterligare
service och stöd.

Opinionsbildning och elevrådsorganisering

Organisationen ska verka som opinionsbildare kring frågor som gäller övre grundskolan, elever
och elevråd. Styrelsen ska företräda sina medlemmar, och arbeta med systerorganisationen på
ett strategiskt sätt, för att gynna elevorganiseringen i Sverige. Vi ska fortsätta arbeta gentemot
andra skolaktörer för att stärka vår roll. För att stärka rollen som opinionsbildare ska Sveriges
Elevråd även fortsätta vara aktiv i skoldebatten och skapa en starkare relation till övriga aktörer
på arenan.

24.

Proposition om
arvoderingspolicy
Bakgrund
För första året i organisationens historia har vi haft ett presidium där alla tre i presidiet är
arvoderade i enlighet med årsmötesbeslutet från förra året. Arvodet är strukturerat genom att
de tre presidialerna får en pott pengar, av årsmötet beslutat, som presidialerna sedan själva
får dela upp sinsemellan. Anledningen till att modellen ser ut som den gör är för att skapa en
flexibilitet i hur pengarna fördelas. Olika presidier jobbar på olika sätt och därav ser arbetsfördelningen olika ut inom presidiet från år till år. Därför vill vi inte låsa in kommande presidier i en
viss arbetsfördelning.

Policyn
Under det gångna året har styrelsen arbetat fram ett policydokument i syfte att tydliggöra processen för hur uppdelningen och besluten om arvoderingen som presidiet tar ska fattas. Policyn
innehåller även riktlinjer för hur man ska göra om presidiet inte kommer överens kring hur
pengarna ska fördelas.
Styrelsen tror att det är viktigt att tydliggöra processen så att det inte finns några oklarheter och
så att den inte missbrukas. Vi tror att detta är ett bra och tydligt förslag på hur processen ska gå
till. Vi har redan arbetat utefter policyn i år och det har funkat bra.

Förslag till beslut
Årsmötet föreslås besluta
att anta styrelsens förslag till arvoderingspolicy

25.

Arvoderingspolicy
Inledning
Syftet med denna arvoderingspolicy är att den ska tydliggöra riktlinjer för hur potten, av
årsmötet vald, ska fördelas presidiet emellan. Policyn ska också bidra till en ökad transparens
gentemot styrelsen samt medlemmar. Policyn har utformats genom diskussioner med tidigare
styrelser och presidier. Detta ska fungera som ett stöd även om det i slutändan är upp till
presidialerna själva att besluta om hur potten fördelas.

Policy
Arvoderingspott

•
		 •

		

Potten beslutas av årsmötet
Beloppet ska anges i x antal prisbasbelopp

Övergripande villkor

•
		 •

Gamla presidiet ska delta i arvoderingsprocessen

•
		 •

Endast presidiet har beslutsrätt kring arvoderingen

		

Presidiet ska ha en halvtidsavstämning kring hur fördelningen upplevs,
			 och ändra eller förnya sitt beslut om arvodering
		

Beslut om arvodering ska redovisas för styrelsen när beslut är fattat på
			nästkommande styrelsemöte

Villkor för diskussion

•
		 •
		 •
		 •

		

Arvoderingensprocessen bör ske i samband med arbetsfördelning
Alla möten kring arvodering ska protokollföras
Alla möten kring arvodering ska ske på så vis att alla kan delta på lika villkor
Diskussionen ska präglas av ömsesidig respekt

Enhällighet

		 • Presidiet måste vara enhälligt kring beslutet, om detta inte är möjligt ska
			 man utgå från schablonfördelningen nedan.

Schlablonfördelning
45% - Ordförande
30% - Vice ordförande
25% - 2:a vice ordförande

26.

Proposition om
idéprogram
Sveriges Elevråds Idéprogram
Inledning
Sveriges Elevråd strävar efter ett samhälle där det finns ett fristående elevråd på varje högstadieskola i Sverige. Vi arbetar dagligen för en frivillig och självständig organisering av Sveriges
elever. Detta görs genom att företräda elevrådens intressen gentemot skolväsendet och övriga
myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutfattare, näringslivet och samhället
i stort. För att vägleda i detta arbete finns idéprogrammet, som tydliggör vilka frågor Sveriges
Elevråds styrelser ska driva när de företräder medlemmarna, samt visar för politiska makthavare
och partier vad vi har för principiella ställningstaganden och vilka frågor vi brinner för.
För att ett elevråd ska kunna tillvarata sina medlemmars intressen krävs det engagerade elever
med egenskaper inom exempelvis ledarskap, kreativitet och organisering, men det finns också
externa faktorer som påverkar möjligheten att lyckas. Det handlar om förutsättningar som grundar
sig i politiska beslut och prioriteringar. Därför innehåller idéprogrammet även direkta och tydliga
uppmaningar, såväl till politiker nationellt som till skolhuvudmän.
Barnkonventionen, som sedan 2020 är lag i Sverige, fastslår i sin tolfte artikel att: “Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka
dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad.” Samma bestämmelse finns även med i skollagen. Så ska fallet även vara på
skolorna anser vi, och där har de fristående elevråden en nyckelroll. Idéprogrammet tar upp
vad som behövs för att förbättra situationen vad gäller elevdemokrati, tid och plats för elevråd,
synen på elevråd, arbetsmiljön och den psykiska hälsan bland elever. Centralt i dessa frågor står
dels den enskilde eleven, dels de fristående elevråden.
Tyvärr motarbetas fristående elevråd på alltför många skolor i landet av vuxna på skolan; en
ohållbar situation. Elevråd är ideella föreningar som enligt grundlag har rätt att finnas. Detta
innebär att rektorer, lärare eller annan skolpersonal absolut inte, varken direkt eller indirekt, får
försöka styra över elevernas fria organisering. Dessvärre är många elevråd runtom i landet inte
fristående utan istället direktstyrda av rektorer och lärare.
Den fria organiseringen skapar engagemang, ägandeskap, och ansvarskänsla över den egna tillvaron och skolgången. Därför har den ett egenvärde, men friheten är också en viktig princip som
markerar att elevråden är till för eleverna och eleverna endast. Elevråden står inte till skolans
eller samhällets tjänst utan är sina egna och har ett existensberättigande oavsett om de tillfredsställer samhällets krav och förväntningar eller inte.
Fristående elevråd på högstadiet ska därför varken ses som ett hot eller som en
möjlighet utan som en självklar rättighet.

27.

Elevdemokrati
Bakgrund
Alla elever ska kunna påverka sin skolgång och tillvaro, både genom elevråd men också på individnivå. Att ha inflytande över sin utbildning är en rättighet som allt för många gånger förbises.
Många elever upplever att varken lärare eller rektorer lyssnar på deras åsikter, en situation som
är ohållbar. Det är också vanligt att elever upplever olika former av diskriminering från skola
och elever som motverkar deras möjlighet till inflytande och trygghet. Vi måste motverka alla
hot mot vår demokrati.
Det måste finnas flera kanaler för elever att påverka genom, dels genom elevråden som fungerar
som en samlande kraft för eleverna. Elevskyddsombud är också en viktigt väg för att lyfta
arbetsmiljörelaterade frågor. Men det är även väldigt viktigt att den enskilda eleven känner sig
hörd och att den har möjlighet att påverka läraren och skolan direkt.
I övrigt är den nuvarande lagstiftningen bra, men Skolinspektionen och huvudmän måste jobba
ännu hårdare med att säkerställa att alla skolor följer den. Ansvaret för att se till att alla elever
får inflytande över sin utbildning ligger hos skolledningen som måste skapa strukturer och rutiner
som möjliggör inflytande från elever. Det är viktigt att poängtera att det inte är elevrådets ansvar
att tillgodose möjligheten för individen att påverka utan att det är rektorns jobb.
Ett stärkt elevinflytande har många positiva effekter som till exempel ökad motivation, trygghet,
mer anpassad undervisning samt en ökad studiero. Vinster som gynnar alla elever i skolan.
Alla elevers åsikter måste tas på allvar. En fungerande elevdemokrati är en förutsättning för en
välfungerande skola.

Uppmaningar till politiker nationellt:

		 • Inför utbildningsmoment i den statliga rektorsutbildningen om elevers organisering, 		
			 föreningsfrihet, och tryck och yttrandefrihet och ta fram allmänna råd till rektorer om
			 föreningsfrihet samt tryck och yttrandefrihet med avseende på elevråd och skolföreningar.
		 • Skapa bättre förutsättningar för elever att anmäla olika typer av diskriminering
			 och få det utrett.
		

•

Höj statusen för barn- och ungas rättigheter.

Uppmaningar till skolhuvudmän:

		 • Ge elevråd tillgång till skolornas befintliga kommunikationskanaler utan att kräva
			förhandsgranskning.

•
		 •
		

Informera elevråden om större förändringsprocesser på skolan.

Ge rektorerna i uppdrag att säkerställa att elevrådets förtroendevalda har möjlighet
			 att både klara skoluppgifterna och sitt elevrådsengagemang.
		 • Involvera elevrådet i schemaläggningen under terminen för att ge utrymme till
			 aktiviteter och elevdemokratiska processer.
		 • Bjud in elevrådet till huvudmannens beslutsorgan och andra skolövergripande
			 forum som elevrepresentanter.

		 • Tydliggör i lokala styrdokument att elevråd har rätt att utföra medlemsexklusiv
			verksamhet.

28.

Tid och plats för elevråd
Bakgrund
För att elevråd ska kunna bedriva sin verksamhet måste de både ha tid och plats för det. Det är
en grundläggande förutsättning som tyvärr inte uppfylls på ett flertal skolor. Rektorer nekar
elevråden lokaler och elever får oanmäld frånvaro för sitt arbete med elevråden. Detta går indirekt
emot barnkonventionen eftersom elever förhindras att ha inflytande i frågor rörande dem och
det är något som behöver åtgärdas. Skollagen¹ fastslår även att elever ska få avsatt tid under
skoltiden för att diskutera gemensamma frågor. Elever som missar lektionstid för elevrådsarbete
ska bli kompenserade för den missade lektionstiden. Att elever engagerar sig och lägger ner
åtskilliga timmar på att skapa en givande skolgång för andra elever bör till en rimlig gräns inte
gå ut över individens egna slutbetyg.
Elevråd behöver lokaler för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Det bör finnas en
lokal som elevrådet själva kan disponera för det som behövs. Lokalen behövs för exempelvis möten
och förvaring av elevrådets egendomar. Vi anser att det är skolans ansvar att förse elevrådet
med ett elevrådsrum på skolan. Elevrådet tillsammans med skolledningen bör sedan sätta upp
ömsesidiga regler om vad rummet får och inte får användas till och ett avtal mellan skolledningen
och elevrådet bör upprättas.
Elevråden behöver, utöver ett elevrådsrum, möjlighet att få låna andra lokaler i skolan som till
exempel klassrum eller aula när det behövs för verksamheten. Detta måste självklart ske på
naturligt och smidigt sätt för skolpersonal, elever och elevråd.

Uppmaningar till politiker nationellt

•
		 •

		

Lagstifta att elevråd får rätt till ett elevrådsrum på sina skolor.

Utred hur elevrådsaktiva kan kompenseras för den tid de lägger ned på
			elevrådsengagemang.

Uppmaningar till skolhuvudmän

		 • Förtydliga i lokala styrdokument att elevrådet ska få använda skolan lokaler
			 till sin verksamhet.

•
		 •
		

Teckna avtal med elevrådet om att de ska ha ett elevrådsrum utan krav på motprestation.

Ge rektorerna i uppdrag att säkerställa att elevrådets förtroendevalda har möjlighet att
			 både klara skoluppgifterna och sitt elevrådsengagemang.
		 • Involvera elevrådet i schemaläggningen för att skapa förutsättningar för
			 elevrådsaktiviteter utanför lektionstid.

¹Ledighet och kompensation för elevföreträdare
11 § Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts till elevskyddsombud ska få den
ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Detsamma ska gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen.
Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kompensation för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.

29.

Synen på elevråd
Bakgrund
Den generella uppfattningen om elevråd är att de är rektorsstyrda och inte har någon reell påverkan
eller inflytande i skolan. Vår bild av elevråd är att de är fristående och bygger, samt tar till vara
på elevers engagemang och tas på allvar. Den allmänna synen påverkar elevråden negativt och
gör det svårare för dem att bedriva sin verksamhet. Det är en farlig uppfattning som leder till att
elevråd inte uppfattas som seriösa och därmed får större mothugg av skolledningen.
Vi anser att normen ska vara fristående elevråd och att dessa ska ges större spelrum. Det är en
förutsättning för att skapa elevråd som är fritt organiserade, tas på allvar och får rätt stöd från
skolan. När fristående elevråd är den allmänna bilden av elevråd kommer den uppfattningen
bli en inspirationskälla för övriga elevråd, vilket leder till fler fristående elevråd och en stärkt
elevrörelse.

Uppmaning till politiker nationellt

		 • Lagstadga att elever på högstadiet har rätt att självständigt organisera sig i elevråd likt
			 hur det är lagstadgat att organisera sig i studentkårer.

Uppmaning till skolhuvudmän

		 • Förtydliga i lokala styrdokument att elevråd ska vara uppbyggda som fristående
			ideella organisationer.

Arbetsmiljö
Bakgrund
I Sverige råder skolplikt. Detta innebär att alla Sveriges ungdomar ska gå i skolan till nionde
klass. Trots detta är våra skolors arbetsmiljö inte likvärdig. Kvalitén på den psykosociala eller
fysiska arbetsmiljön i skolan går inte att säkerställa, det borde elever i den svenska skolan kunna
förvänta sig.
Arbetsmiljön är en väsentlig del av skolan. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att elever
ska känna sig trygga och trivas i skolan. Inte minst den psykiska arbetsmiljön är en förutsättning för att elever ska ha möjlighet att koncentrera sig under lektioner och prestera. Likaså
resulterar dålig arbetsmiljö till ökad otrygghet och minskad trivsel.
För att förbättra och upprätta en god arbetsmiljö krävs utökat samarbete, samt en bättre dialog,
mellan elever och skolledning. Det krävs dessutom en garanti på att ett aktivt välfungerande
elevskyddsombud finns på varje skola i landet. Dessutom fordras kompetensutveckling riktade
mot huvudmän samt skolledningar angående redan existerande regler rörande skolans arbetsmiljö.
Den fysiska samt den psykiska arbetsmiljön är oerhört viktiga av diverse skäl. Utsätts eleven
för psykiska trakasserier, ett stökigt klassrum utan studiero, eller buller kan elevens välmående
såväl som studieresultat komma att påverkas negativt.

Uppmaningar till politiker nationellt
		
		

•
•

Lagstifta att elevskyddsombud ska väljas demokratiskt av skolans elever.
Ge elevråd medbestämmanderätt i frågan om skolans ordningsregler.

Uppmaningar till skolhuvudmän

		 • Se till att det finns tillräckligt många elevskyddsombud på skolan och att dessa utbildas
			 för att kunna genomföra sitt uppdrag.

•
		 •
		

Tillse att lagstiftade regleringar gällande ljud-, luft-, temperatur-, och ljusnivåer efterföljs.

Tillse att alla elever har en fullgod arbetsmiljö enligt de krav som finns och att deras
			 åsikter och perspektiv ska väga tungt i arbetsmiljöfrågor.

30.

Psykisk hälsa
Bakgrund
Psykisk ohälsa är dessvärre ett vanligt förekommande problem hos ungdomar. Skolan är oftare
än sällan en del av detta problem. Stress, mobbning, social press, samt en frånvarande elevhälsa
är alla bidragande faktorer till ungas psykiska ohälsa.
Elever borde utbildas om likväl fysisk som psykisk ohälsa för att både kunna upptäcka psykisk
ohälsa hos sig själv och andra, samt för att våga och vilja utnyttja de resurser som finns för att
förebygga och behandla sjukdom.
Elever och ungdomar måste alltid ha möjlighet till vård. Elevhälsan bör vara lättillgänglig.
Skolkuratorn spelar en väsentlig roll i elevhälsan. Ett samtal med en kurator kan uppfattas
vara ett enklare steg än att vända sig till en vårdinstans direkt då skolkuratorn är något bekant.
Skolkuratorer är även ofta mer insatta i elevens situation än personal på övriga vårdinstanser.
Utöver det har skolkuratorer en roll i att upptäcka psykisk ohälsa hos eleverna på skolan. Någon
från elevhälsan bör alltid finnas tillgänglig och representerad på skolan.
Det krävs även en god dialog och ett gott samarbete mellan skola och psykiatri för att de allvarligare fallen ska kunna vidareföras till expertinstanser som Barn- och ungdomspsykiatrin eller
ungdomsmottagningen.
Skolan måste ta ansvar. Skolan spelar en viktig roll i bekämpningen av ungas psykiska ohälsa.
Utbildning ger ungdomar verktyg att själva ta tag i sin psykiska hälsa och söka hjälp. Mer
tillgängliga kuratorer kan ta hand om mindre allvarliga problem för att avlasta expertinstanser
som BUP och UMO.

Uppmaningar till politiker nationellt

•
		 •

		

Införa högre minimikrav som säkerställer att det finns en närvarande elevhälsa.

Sätt psykisk hälsa på schemat utan betygsättning exempelvis genom att ge elevhälsan 		
			 möjlighet att samtala med klasser i större utsträckning.
		

•

Införa minimikrav kring antal elever per elevhälsoanställd.

Uppmaningar till skolhuvudmän

		 • Regelbundet se över vad som påverkar elevers psykiska hälsa negativt och genomföra 		
			 åtgärder för att motverka ohälsosamma förutsättningar för välmående.
		 • Utbilda personal i vilka krav som finns gällande arbetsmiljö samt rörande ungas
			 psykisk hälsa.

Förslag till beslut
Årsmötet föreslås besluta
att 		 anta Sveriges Elevråds Idéprogram

31.

Proposition om
stadgerevidering 2022
Stadgerevidering 2022
Efter den mer omfattande stadgarevideringen som genomfördes under årsmötet 2021 ser styrelsen
ett fortsatt behov av att utveckla och bearbeta stadgarna som är vårt högst styrande dokument.
Stadgarna är fundamentet för organisationen Sveriges Elevråd, där finns all information om hur
vår organisation ska förvaltas vilket innefattar allt ifrån årsmöte, förtroendevaldas uppdrag och
syftet för organisationens i stort. Nedan presenterar vi förslag som vi tror kommer ge en starkare
och mer täckande stadga.

Förslag till stadgeändringar
§1 Syfte
mom.1

Bakgrund
Styrelsen föreslår endast att ta bort ”juridiskt stöd” som exempel på medlemsförmån då vi i
praktiken näst intill aldrig erbjuder detta till våra medlemsorganisationer. I praktiken innebär
det ingen förändring utöver att stadgan är mer representativ för verkligheten.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

mom. 1 Sveriges Elevråd är en organisation
vars syfte är att stödja och hjälpa elevråd på
övre grundskolan genom att erbjuda exempelvis
material, ekonomiskt stöd, organisatoriskt
stöd, juridiskt stöd och utbildningar.

mom. 1 Sveriges Elevråd är en organisation
vars syfte är att stödja och hjälpa elevråd på
övre grundskolan genom att erbjuda exempelvis
material, ekonomiskt stöd, organisatoriskt
stöd, och utbildningar.

§7 Sveriges Elevråds valberedning
mom. 10

Bakgrund
I dagsläget saknar våra stadgar skrivelser kring hur styrelsen ska förhålla sig till potentiella
vakanser som uppstår inom såväl styrelsen som valberedningen. Sett till de senaste åren är det
tyvärr inte heller ovanligt att det uppstår vakanser av olika anledningar. Därför ser vi ett behov
av tydliga riktlinjer och förhållningsätt för att fylla platsen på ett så korrekt och smidigt sätt
som möjligt. Med den föreslagna skrivningen nedan vill vi undvika att tvingas hålla extrainsatta
årsmöten då det är extremt administrativt och tidsmässigt krävande.
Formuleringen nedan innebär i praktiken att om det skulle uppstå vakanser får valberedningen
i uppgift att bereda ett nytt förslag på potentiella ersättare för vakansen. Sedan är det upp till
styrelsen att antingen godkänna eller inte godkänna förslaget. Om förslaget inte godkänns av
styrelsen är det sedan upp till styrelsen att antingen själva föreslå en kandidat för beslut eller
uppdra valberedningen att presentera ett nytt förslag till styrelsen för beslut.
Föreslagen lydelse
mom. 10 Vid eventuella vakanser inom styrelsen eller valberedningen ska valberedningen
bereda ett förslag. Det är upp till styrelsen att bifalla eller avslå förslaget på ett protokollfört
styrelsemöte. Vid avslag ska styrelsen föreslå en egen kandidat, eller uppdra valberedningen att
bereda ett nytt förslag.
32.

§8 Revision
Bakgrund
I dagsläget har Sveriges Elevråd fyra lekmannarevisorer varav två är ordinarie och två är
suppleanter. I praktiken är det alltså två revisorer som arbetar mer regelbundet med revisionen
och som styrelsen har kontakt med . Vi anser att det är överflödigt att ha fyra revisorer när det i
praktiken endast är två som jobbar med revisionen under året. Därtill skulle det underlätta för
valberedningen som får två roller färre att bereda. Något styrelsen anser är särskilt viktigt med
tanke på att det historiskt sett varit svårt att hitta lämpliga kandidater till dessa förtroendeuppdrag inom organisationen.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

mom. 2

mom. 2

mom. 2 Årsmötet väljer två (2) ordinarie
lekmannarevisorer samt två personliga
suppleanter

mom. 2 Årsmötet väljer två (2) ordinarie
lekmannarevisorer.

mom. 5

mom. 5

mom. 5 I ett fall då en lekmannarevisor avgår
ska detta meddelas skriftligt till styrelsen,
som i sin tur ska inhämta skriftlig bekräftelse
från den personliga suppleanten att denna
tillträder i ordinarie lekmannarevisors ställe.
Om suppleanten avböjer tillträde ska styrelsen
vända sig till den andra suppleanten. Besked
om avgång och tillträde ska anslås för medlemmarna

mom. 5 I ett fall då en lekmannarevisor avgår
ska detta meddelas skriftligt till styrelsen.
Besked om avgång ska anslås för medlemmarna. Om båda lekmannarevisorerna avgår ska styrelsen kalla till
extrainsatt årsmöte.

§11 Uteslutning
mom. 1

Bakgrund
Stadgan har redan idag ett moment om avstängning men det är ett ganska vagt och otydligt
formulerat stycke. Därför vill styrelsen förtydliga exakt vad man kan bli utesluten för. Syftet
enligt stadgarna nämner egentligen ingenting utöver vad Sveriges Elevråd finns till för och den
support vi erbjuder till våra medlemsorganisationer. Därför anser vi att det är tydligare med vår
föreslagna formulering.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan
utesluta ett elevråd om den motverkar Sveriges
Elevråds syfte så som det kommer till uttryck i
stadgarna.

mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan
utesluta ett elevråd om det motverkar Sveriges
Elevråds syfte såsom det kommer till uttryck
i stadgarna eller på annat sätt skadat Sveriges
Elevråd.

33.

§12 Avstängning
mom. 1

Bakgrund
Stadgan har redan idag ett moment om avstängning men det är ett ganska vagt och otydligt
formulerat stycke. Därför vill styrelsen förtydliga exakt vad man kan bli utesluten för.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan
avstänga en person från all verksamhet om
personen motverkar Sveriges Elevråds syfte så
som det kommer till uttryck i stadgan.

mom. 1 Styrelsen för Sveriges Elevråd kan
avstänga en person från all verksamhet om
personen motverkar Sveriges Elevråds syfte
såsom det kommer till uttryck i stadgarna eller
på annat sätt skadat Sveriges Elevråd.

Förslag till beslut
Årsmötet föreslås besluta
att 		 direktjustera protokollet med gjorda ändringar i stadgarna
att

styrelsen får mandat att göra språkliga och grafiska ändringar i stadgan som inte ändrar
			 paragrafernas syfte eller tolkar dem.

att		 ändra stadgans §1 mom. 1 till ”Sveriges Elevråd är en organisation vars syfte är att stödja
			 och hjälpa elevråd på övre grundskolan genom att erbjuda exempelvis material,
			 ekonomiskt stöd, organisatoriskt stöd, och utbildningar.”

att		 ändra stadgans §7 mom. 10 till ”Vid eventuella vakanser inom styrelsen eller valbered-		

			 ningen ska valberedningen bereda ett förslag. Det är upp till styrelsen att bifalla eller 		
			 avslå förslaget på ett protokollfört styrelsemöte. Vid avslag ska styrelsen föreslå en egen
			 kandidat, eller uppdra valberedningen att bereda ett nytt förslag.”

att

ändra stadgans §8 mom. 2 till  ”Årsmötet väljer två (2) ordinarie lekmannarevisorer.”

att		 ändra stadgans §8 mom. 5 till ”I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas

			 skriftligt till styrelsen. Besked om avgång ska anslås för medlemmarna. Om båda lek-		
			 mannarevisorerna avgår ska styrelsen kalla till extrainsatt årsmöte.”

att		 ändra stadgans §11 mom. 1 till ”Styrelsen för Sveriges Elevråd kan utesluta ett elevråd om
			 det motverkar Sveriges Elevråds syfte såsom det kommer till uttryck i stadgarna eller på
			 annat sätt skadat Sveriges Elevråd.”

att		 ändra stadgans §12 mom. 1 till ”Styrelsen för Sveriges Elevråd kan avstänga en person 		

			 från all verksamhet om personen motverkar Sveriges Elevråds syfte såsom det kommer
			 till uttryck i stadgarna eller på annat sätt skadat Sveriges Elevråd.”
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Ordlista
Acklamation - Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.
Ajournera - Mötet skjuts upp till en senare tidpunkt. Ajourneringen görs för att exempelvis
ta lunchrast.
Ansvarsfrihet - Styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet av årsmötet om medlemmarna anser att
styrelsen har skött sitt uppdrag utan allvarliga felsteg. Det innebär att styrelseledamöterna inte
senare kan ställas till svars för något som hänt under året de var beviljade ansvarsfrihet för.
Att-sats - Kärnan, själva kravet, i ett yrkande, en motion eller proposition, skrivs i formen av
en att-sats, en mening som inleds med ordet att.
Avslag - När årsmötet röstar nej till ett yrkande, motion eller proposition.
Bifall - Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition.
Bordläggning - Innebär att ett ärende skjuts upp.
Dagordning - Lista över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen föreslås av
styrelsen och fastställs slutgiltigt av årsmötet.
Fyllnadsval - Tillsättande av styrelsepost efter någon förtroendevald som avgått innan
mandatperioden löpt ut.
Förslagsrätt - Rätt att komma med förslag till årsmötet. Regleras i arbetsordningen.
Förtroendevalda - I Sveriges Elevråd finns det tre grupper av förtroendevalda, styrelsen,
revisorerna och valberedningen. Dessa har fått förtroendet att styra Sveriges Elevråd under
kommande året.
Huvudförslag - Alla yrkanden ställs mot varandra i en ordning som gör att det motförslag med
mest stöd ställs emot huvudförslaget. Regleras i arbetsordningen.
Justerare - Kontroll av att årsmötesprotokollet är riktigt görs av dem som är valda till justerare,
kontrollen innebär att det som beslutats är det som skrivs ner.
Jämkning - Sammanförande av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av ordföranden men
måste godkännas av dem som gjort yrkandena. Så om två elevråd yrkar, var för sig, på samma
sak kan de slå ihop sina yrkanden till ett och samma.
Kontrapropositionsvotering - Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar. Detta
förslag ställs mot huvudförslaget.
Lägga något till handlingarna - Innebär att det i protokollet återges att ärendet har rapporterats utan att vidare beslut tas i frågan. Exempel på detta är styrelsens rapportering av
verksamhetsberättelsen, eller revisorernas revisionsberättelser.
Mandatperiod - Tidsperiod som förtroendevald har sitt uppdrag. I Sveriges Elevråd är
mandatperioden ett år.
Motion - Förslag till årsmötet från medlemmarna.
Mötespresidium - De som leder årsmötet. Sveriges Elevråd brukar ha en mötesordförande
och en mötessekreterare.
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Omröstning - Omröstning kan vara öppen såsom genom acklamation, votering eller protokollomröstning. Den kan vara sluten, som vid personval. Detta regleras i arbetsordningen.
Ordningsfråga - Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i
debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga går
före talarna i talarlistan. Ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet och regleras i
arbetsordningen.
Plenum - Rummet för mötet. Förhandlingar sker i plenum, vilket innebär att alla röstberättigade samlas i årmötessalen för att fatta beslut.
Proposition - Styrelsens förslag till årsmötet.
Replik - Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Det är
mötespresidiet som beviljar eller avslår begäran om replik. Beviljad replik bryter talarlistan.
Reservation - Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera att
man tar avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad. Reservation skrivs
ner i protokollet.
Revision - Granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen av den ekonomiska förvaltningen
görs av en auktoriserad revisor. Övrig granskning, såsom hur styrelsen följer stadgan och dylikt
görs av lekmannarevisorerna.
Röstlängd - Förteckning över de röstberättigade på årsmötet. Endast de elevråd som finns med
i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på årsmötet. Röstlängden kan
justeras löpande under årsmötet.
Rösträkning - Räkning av rösterna när så behövs. Det görs av dem som har valts som justerare.
Sakupplysning - Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid årsmötet; en sakupplysning går före i talarlistan. Det regleras i arbetsordningen.
Streck i debatten - Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras,
det regleras i arbetsordningen.
Talarlista - Lista, som förs av mötespresidiet, över de som begärt ordet under ett möte.
Tilläggsyrkande - Ett tillägg till tidigare yrkande i en motion eller proposition. Tilläggsyrkandet måste gå i motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta som ny fråga.
Verksamhetsberättelse - Redogörelse från styrelsen över viktigare händelser knutna till verksamheten under det gångna året.
Votering - Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det
innebär att ombud sträcker upp sina röstkort i luften. Regleras i arbetsordningen.
Yrkande - Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte.
Årsmöte - Sveriges Elevråds högsta beslutande organ.
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