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Årsmötesprotokoll Sveriges Elevråd  

12-13 november 2022 

Domarringens skola, Swedenborgsgatan, 753 34 Uppsala 

 

1. Årsmötets öppnande 

Sveriges Elevråds ordförande Lilian Helgason öppnade mötet klockan 16:13 den 12 
november 2022. 

 

2. Val av årsmötesordförande 

Årsmötet beslutade  

att  välja Samuel Molin till årsmötesordförande 

 

3. Val av årsmötessekreterare 

Årsmötet beslutade  

att  välja Hanna Sondelius Rhodin till årsmötessekreterare 

 

4. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet 

Årsmötet beslutade 

 att  välja Elina Svensson och Selma Selimovic Andersson till justerare tillika 
 rösträknare för årsmötet  

 

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Styrelsens Corall Bodonyi föredrog för hur styrelsen kallat till årsmötet. 

Årsmötet beslutade  

att  anse årsmötet stadgeenligt utlyst  

 

6. Fråga om årsmötets beslutsmässighet 

Vice ordförande Edvin Johansson föredrog för hur beslutsmässighet regleras i 
stadgan. 

Årsmötet beslutade  

att anse att årsmötet är beslutsmässigt 
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7. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade  

att fastställa röstlängden till 10 medlemmar 

 

Ordningsfråga från mötespresidiet: Justera röstlängden 

Årsmötet beslutade 

att  riva upp beslutet på punkt 7 

att  fastställa röstlängden till 11 medlemmar 

 

8. Fastställande av dagordning 

Styrelsen yrkade  

att  årsmötet byter plats på punkt 16 och 17 i dagordningen 

att årsmötet fastställer dagordningen med tillagda ändringar 

Årsmötet beslutade  

att fastställa dagordningen den tillagda ändringar 

 

9. Fastställande av arbetsordning 

Mötespresidiet yrkade 

att  pläderingstiden för kandidaterna till styrelseledamöter ska vara en (1) 
 minuts pläderingstid istället för tre (3) minuter.  

Årsmötet beslutade 

att  fastställa arbetsordningen såsom den beskrivits i handlingarna med  

tillägg från mötespresidiet 

 

10. Behandling av verksamhetsberättelse 

Ordförande Lilian Helgason föredrog för organisationens verksamhetsberättelse.  

Årsmötet beslutade 

att  godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna  

 

11. Behandling av ekonomisk berättelse samt bokslut 

Generalsekreterare Philip Barnard föredrog Sveriges Elevråds ekonomiska berättelse 
samt bokslut.  
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Årsmötet beslutade  

att  godkänna och lägga den ekonomiska berättelsen och bokslutet 
 till handlingarna 

 

Ordningsfråga från plenum 

Önskemål om paus lyftes. Årsmötesordförande Samuel Molin ajournerade årsmötet 
klockan 16:57 fram till klockan 17:12 

 

12. Presentation av revisionsberättelse 

Generalsekreterare Philip Barnard föredrog för den auktoriserade revisorn Fredrik 
Sjölanders revisionsberättelse. Lekmannarevisor Alban Kjellgren Axlund föredrog för 
sitt uppdrag som lekmannarevisor samt sin revisionsberättelse. 

Årsmötet beslutade 

att lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse till  
 handlingarna  

att  lägga lekmannarevisorernas revisionsberättelse till handlingarna 

 

13. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Årsmötet beslutade 

att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och räkenskapsåret 
 2022 

 

14. Behandling av verksamhetsplan 

Vice ordförande Edvin Johansson föredrog för Sveriges Elevråds verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutade  

att  anta styrelsens förslag på verksamhetsplan 

 

15. Behandling av proposition om arvoderingspolicy 

Vice Ordförande Edvin Johansson föredrog för propositionen och presidiets 
nuvarande arvoderingssituation.  

Styrelsen yrkade  

att  ändra “gamla presidiet” till “föregående presidium” i  
 Arvoderingspolicy 

att  anta styrelsens förslag till arvoderingspolicy med detta tillägg 
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Sakupplysning begärd av lekmannarevisor Alban Kjellgren Axlund 

Styrelsen upplyste om att prisbasbelopp är 52500 SEK för år 2023. För 2022 var 
prisbasbeloppet 48300 SEK.  

 

Årsmötet beslutade  

att ändra “gamla presidiet” till “föregående presidium” i Arvoderingspolicy  

att  anta styrelsens förslag till arvoderingspolicy med detta tillägg 

 

16. Behandling av proposition om stadgerevideringar 2022 

Styrelsens Tilde Emilsson och styrelsesekreterare Jonathan Widmarck föredrog för 
propositionen i sin helhet. Styrelsen har tagit tillbaka och reviderat attsats nummer 4 
i propositionen som den finns i handlingarna och den nya attsatsen är den som läggs 
fram till årsmötet som attsats nummer 2.  

Styrelsen yrkade 

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 valberedningen ska valberedningen bereda ett förslag 
till adjungerad ledamot. 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 lekmannarevisorerna 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.” 
 

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

att direktjustera protokollet med gjorda ändringar i stadgarna 
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Årsmötet beslutade  

att  bifalla propositionen med reviderat yrkande från styrelsen 

 

Ordningsfråga begärd av mötespresidiet: Ajournering 

Årsmötet anjonerades för dagen den 12 november klockan 18:05 fram till den 13 
november klockan 09:00. 

 

Ordningsfråga begärd av mötespresidiet: Justera röstlängden 

Årsmötet beslutade 

att  justera röstlängden till 10 medlemmar 

 

17. Behandling av proposition om Idéprogram 

Ordförande Lilian Helgasson föredrog för propositionen om Idéprogrammet.  

Styrelsen yrkade 

att  anta Sveriges Elevråds Idéprogram 

Årsmötet beslutade  

att anta Sveriges Elevråds Idéprogram 

 

18. Behandling av motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet 

 

19. Fastställande av arvodering för presidium 2023 

Styrelsens Karl Weimarck föredrog för arvoderingen för presidiet 2023.  

Styrelsen yrkar  

att  arvodering på 3,5 prisbasbelopp.  

Årsmötet beslutade  

att  fastställa arvoderingen för presidiet 2023 till 3,5 prisbasbelopp 

 

Information från mötespresidiet: Hur går ett val till? 

Mötespresidiet föredrog hur val kommer gå till under årsmötet. Styrelsen gick 
igenom vad man faktiskt gör som ledamot i styrelsen.  
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Ordningsfråga från Mötespresidiet: Ajournering till klockan 09:45 

Årsmötet beslutade 

att  ajournera årsmötet till klockan 09:45 den 13 november 

 

Ordningsfråga från mötespresidiet 

Mötespresidiet yrkar 

att justera röstlängden 

Årsmötet beslutade  

att justera röstlängden till 10 medlemmar 

 

Mötespresidiet yrkar 

att riva upp beslutet på punkt 4. val av justerare tillika rösträknare 

att välja Elina Svensson samt Eskil Hammarberg till justerare tillika 
 rösträknare 

Årsmötet beslutade 

att riva upp beslutet på punkt 4. val av justerare tillika rösträknare  

att välja Elina Svensson samt Eskil Hammarberg till justerare tillika 
 rösträknare 

 

Styrelsen yrkade 

att frångå stadgans paragraf 5 mom. 11 i val av andre vice ordförande i 
 detta årsmöte 

att kanditur till andra vice ordförande skall vara inkommen till Sveriges 
 elevråds valberedning innan årsmötet påbörjar behandling av val 

Årsmötet beslutande 

att frångå stadgans paragraf 5 mom. 11 i val av andre vice ordförande i 
 detta årsmöte 

att kanditur till andra vice ordförande skall vara inkommen till Sveriges 
 elevråds valberedning innan årsmötet påbörjar behandling av val 

 

Sakupplysning begärd av lekmannarevisor Alban Kjellgren Axlund 

I enlighet med hur stadgarna brukar tolkas stängs kandidaturen inför varje enskilt 
val när den punkten öppnas av mötespresidiet. Det vill säga inte inför punkt 20 på 
dagordningen.  

 

20. Val av ordförande 
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Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog för valberedningens 
förslag. Valberednings förslag var att välja Lilian Helgason till ordförande till 
Sveriges Elevråd. Lilian Helgason pläderade för sin kandidatur.  

Mötespresidiet meddelande att valet kom att ske via acklamation. 

Årsmötet beslutade  

att  välja Lilian Helgason till ordförande till Sveriges Elevråd 

att  enhälligt välja Lilian Helgason till ordförande till Sveriges Elevråd 

 

Sakupplysning begärd av styrelsens Tilde Emilsson 

Mötespresidiet föredrog för innebörden av enhälligt vald.  

 

21. Val av förste vice ordförande 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog kandidaten. 
Valberedningens förslag var att välja Charlie Arby till vice ordförande till Sveriges 
Elevråd. Charlie Arby pläderade för sin kandidatur.  

Mötespresidiet meddelande att valet kom att ske via acklamation. 

Årsmötet beslutade  

att  välja Charlie Arby till vice ordförande till Sveriges Elevråd. 

att  enhälligt välja Charlie Arby till vice ordförande till Sveriges Elevråd.  

 

22. Val av andre vice ordförande 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog kandidaten. 
Valberedningens förslag var att välja Rose Boketoft Kaltenbrunner till andre vice 
ordförande i Sveriges Elevråd. Övriga kandidater som ställde upp i enlighet med 
tidigare ordningsfråga var Tilde Emilsson och Jonathan Widmark. Tilde Emilsson 
och Jonathan Widmark pläderade för sin sak.  

Mötespresidiet meddelade att valet kom att ske med sluten omröstning. Resultatet av 
den slutna omröstningen kan ses i bilagan. 

Årsmötet beslutade  

att välja Tilde Emilsson till andre vice ordförande till Sveriges Elevråd 

 

23. Val av styrelseledamöter 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog kandidaterna. 
Valberedningens förslag var att välja Corall Bodonyi, Kristina Jamil, Michelle 
Marinkovic, Nadia Kurtzén, Tess Virving till styrelseledamöter. Övriga kandidater 
var Selma Selimovic Andersson och Elise “Elle” Rosengren. Kandidaterna pläderade 
för sin sak.  
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Mötespresidiet meddelade att valet kom att ske med sluten omröstning. Resultatet av 
den slutna omröstningen kan ses i bilagan. 

Årsmötet beslutade 

att välja Corall Bodonyi, Kristina Jamil, Michelle Marinkovic, Nadia 
  Kurtzén, Tess Virving och Eliise “Elle” Rosengren till 
styrelseledamöter  

i Sveriges Elevråd. 
 

24. Val av valberedningens ordförande 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog för kandidaten. 
Valberedningens förslag var att välja Agnes Bertilsdotter till valberedningens 
ordförande.  

Mötespresidiet meddelande att valet kom att ske via acklamation. 

Årsmötet beslutade  

att  välja Agnes Bertilsdotter till valberedningens ordförande 

 

25. Val av valberedningens ledamöter respektive suppleanter 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog för kandidaterna. 
Valberedningens förslag var att välja Love Linde och Edvin Johansson till 
valberedningens ledamöter. Övriga kandidater var Karl Weimarck. Edvin Johansson 
och Karl Weimarck pläderade för sin sak.  

Mötespresidiet meddelade att valet kom att ske med sluten omröstning. Resultatet av 
den slutna omröstningen kan ses i bilagan. 

 

Ordningsfråga från mötespresidiet 

Mötespresidiet lyfte en fråga om valberedningens storlek gick att justera med stöd i 
stadgarna. Lekmannarevisorerna upplyste om att sådant stöd inte fanns. 

 

Årsmötet beslutade  

att  välja Karl Weimarck och Edvin Johansson till valberedningens 
 ledamöter 

 

26. Val av revisorer  

Valberedningens förslag var att välja Alban Kjellgren Axlund och Melvin Petersén till 
lekmannarevisorer. Övriga kandidater var Jonathan Widmarck och Erik Ejvinsson. 
Innan beslutspunkten drog Alban Kjellgren Axlund och Melvin Petersén tillbaka sina 
kandidaturer.  

Mötespresidiet meddelade att valet kom att ske genom acklamation. 
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Årsmötet beslutade  

att  välja Jonathan Widmarck och Erik Ejvinsson till lekmannarevisorer 

 

27. Val av auktoriserad revisor 

Valberedningens ordförande Agnes Bertilsdotter föredrog för kandidaten. 
Valberedningens förslag var att välja Fredrik Sjölander, KPMG till auktoriserad 
revisor.  

Mötespresidiet meddelade att valet kom att ske genom acklamation. 

Årsmötet beslutade  

att  välja Fredrik Sjölander, KPMG till auktoriserad revisor 

 

28. Avtackning 

Ordförande Lilian Helgason tackade av mötespresidiet och den operativa 
avdelningen. 

 

29. Övriga frågor 

Inga övriga frågor väcktes 

 

30. Årsmötets avslutande 

Ordförande Lilian Helgason avslutade årsmötet klockan 12:13 den 13 november 

 2022. 
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Underskrifter 

 

Årsmötessekreterare  
Hanna Sondelius Rhodin 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 

 

Justerare 
Elina Svensson  
 
 
 
 
_______________________ 
 

Justerare 
Eskil Hammarberg 
 
 
 
 
_______________________ 
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Bilagor:  

Närvaro lördag den 12 november  

Rösträtt 

UMKs elevkår 

T4 skolans elevråd 

Elevkåren Mellersta 

Thunmanskolans Elevråd 

Magnartorpskolans elevråd 

Thunabergsskolans elevråd 

Gluntens elevråd 

Kungsgårdsskolans elevråd 

Kunskapsrådet Uppsala 

Rålitikerna 

Katrinaskolan (sen ankomst)  

 

Yttranderätt 

Styrelsen 

Palmrådet 

Michelle Marinkovic (kandidat) 

Nadia Kuritzen (kandidat) 

Kristina Jamil (kandidat) 

Tess Virving (kandidat)  

Alban Kjellgren Axlund (lekmannarevisor)  
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Närvaro söndag den 13 november  

Rösträtt 

UMK:s Elevkår 

T4-skolans elevråd 

Elevkåren Mellersta 

Thunmanskolans Elevråd 

Magnarpsskolans elevråd 

Tunabergsskolans Elevråd 

Gluntens Elevråd 

Kungsgårdsskolans elevråd 

Kunskapsrådet Uppsala 

Rålitikerna 

 

Yttranderätt 

Styrelsen 

Alban Kjellgren Axlund (lekmannarevisor)  

Melvin Petersén (lekmannarevisor) 

Palmrådet 

Nadia Kuritzén (kanidat)  

Kristina Jamil  (kandidat) 

Tess Virving (kandidat) (sen ankomst) 

Agnes Bertilsdotter(valberedning) (sen ankomst)  
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Val i sluten omröstning:  

Val av andre vice ordförande 

Rose Boketoft Kaltenbrunner: 0 

Tilde Emilsson: 5 

Jonathan Widmark: 5 

Valet avgjordes via lotten: Tilde Emilsson 

 

Val av styrelseledamot 

Corall Bodonyi 9 

Kristina Jamil 10 

Michelle Marinkovic 10 

Nadia Kurtzén 9 

Tess Virving 9 

Eliise “Elle” Rosengren 8 

Selma Selimovic Andersson 3 

Vakant 2 

 

Val av valberedningens ledamöter 

Edvin Johansson 10 

Love Linde 0 

Karl Weimarck 10 

 

 

 


