Stadgarna
Elevernas riksförbund
Kapitel 1 - Organisation
§ 1 Namn, säte och förbund
Elevernas riksförbund (Sweden’s student councils) är ett förbund av och för elevråd.
Elevernas riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har sitt
säte i Stockholm.
§ 2 Vision
Elevernas riksförbunds vision är en bättre och mer demokratisk skola.
§ 3 Syfte
Elevernas riksförbund finns för att:
● Samla och stärka elever i demokratiska forum
● Representera och föra fram elevers röst
● Värna elevers rättigheter
§ 4 Definitioner
● Elevernas riksförbunds årsmöte är Elevrådskongressen.
● Ett elevråd är ett av eleverna demokratiskt valt organ vars främsta syfte är att
representera eleverna på skolan och tillvarata deras intressen.
● Förtroendevald är en person som är vald till ett förtroendeuppdrag av
Elevrådskongressen.
§ 5 Räkenskaps-, verksamhets- samt medlemskapsår
Organisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
januari till och med den 31 december. Organisationens medlemskapsår omfattar ett år
efter medlems anslutning.

Kapitel 2 - Medlemskap
§ 1 Medlemmar
En medlem är en självständig förening vars medlemmar är övre grundskole - eller
gymnasieelever, eller elever från anpassad grund - eller gymnasieskola. För att
föreningen ska erhålla medlemskap ska föreningen verka för en bättre och mer
demokratisk skola. Medlemskap i Elevernas riksförbund beviljas av förbundsstyrelsen
eller den förbundsstyrelsen utser. För att ansökan ska beviljas krävs att sökanden aktivt
tagit ställning för ett medlemskap, erlagt medlemsavgift, att sökanden har minst tre
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enskilda medlemmar, att sökanden under medlemskapsåret tillhandahåller förbundet
stadgar, förteckning över enskilda medlemmar och verksamhetsberättelse, samt att
sökanden åtar sig att följa Elevernas riksförbunds styrdokument. Medlem är
elevorganisationer som är införda i Elevernas riksförbunds medlemsregister.
Medlemskapet upphör om medlem inte förnyar sitt medlemskap efter
att medlemskapsåret löpt ut, inte betalar medlemsavgift, skriftligen begär sitt utträde till
förbundsstyrelsen eller utesluts.
§ 2 Uteslutning
Organisationen kan utesluta medlem eller enskild medlem som motverkar dessa
stadgars kapitel 1, § 2 - 3. Beslut om uteslutning fattas av Elevrådskongressen med två
tredjedelars majoritet.
Förbundsstyrelsen kan utestänga medlem eller enskild medlem från organisationens
verksamhet i väntan på beslut av Elevrådskongressen rörande uteslutning.
Förbundsstyrelsen kan besluta om sådan utestängning tidigast fem veckor efter att
medlemmen ombetts yttra sig i ärendet.

Kapitel 3 – Elevrådskongressen
§ 1 Övergripande bestämmelser
Elevrådskongressen är Elevernas riksförbunds högst beslutande organ och består av
föreningens samtliga medlemmar. Ordinarie Elevrådskongress ska äga rum mellan 15
oktober och 30 november varje år. Om inte annat föreskrivs i stadgarna så tas samtliga
beslut med enkel majoritet. Elevrådskongressen ska anta en arbetsordning som
beskriver plena, utskotten och val. Elevrådskongressen kan besluta om slutet plenum.
Elevrådskongressen beslutar vilka som får delta i slutet plenum.
§ 2 Möteshandlingar, kallelse och dagordning
Förbundsstyrelsen ska skriftligen eller genom mail kalla samtliga medlemmar och
förtroendevalda till Elevrådskongressen. Kallelsen ska vara samtliga berörda tillhanda
senast tio veckor före Elevrådskongressens inledande. Förbundsstyrelsens propositioner
ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast fem veckor före Elevrådskongressens
inledande. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan
Elevrådskongressens inledande.
Motioner med förbundsstyrelsens motionssvar, arbetsordningen för Elevrådskongressen,
revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen, och valberedningens förslag samt förslag
på förbundsstyrelsens arvodering ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast två
veckor innan Elevrådskongressens inledande. Protokoll från Elevrådskongressen med
bilagor ska vara tillgängliggjort för samtliga medlemmar senast fem veckor efter
Elevrådskongressens avslutande. När protokollet är tillgängliggjort träder
Elevrådskongressens beslut i kraft.
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Vid Elevrådskongressen ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista för mötet
4. Fråga om Elevrådskongressen anser sig beslutsmässigt
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare samt rösträknare
8. Fastställande av arbetsordning för Elevrådskongressen
9. Val av valberednings-valberedning
10. Behandling av till Elevrådskongressen inkomna motioner och propositioner
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Fastställande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
13. Fastställande av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Beslut med anledning av revisionsberättelsen samt balans- och
resultaträkningarna
16. Val av valberedning
17. Val av förvaltnings- och verksamhetsrevisorer
18. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
19. Val av förbundsstyrelse
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
§ 3 Handlingsrätt
Medlem har motions-, yttrande-, yrkande- och rösträtt under samtliga punkter på
Elevrådskongressen samt nomineringsrätt till val av förtroendevalda. Förbundsstyrelsen
har propositionsrätt. Förbundsstyrelsen har yttranderätt under samtliga punkter och
yrkanderätt under samtliga punkter förutom de som rör val och arvodering av
förtroendevalda undantaget val av förvaltningsrevisor. Valberedning har nomineringsrätt,
yttrande- och yrkanderätt under punkterna som berör val och arvodering av
förtroendevalda undantaget val av förvaltningsrevisor. Verksamhetsrevisorerna har
yttrande- och yrkanderätt i samtliga punkter undantaget de som rör val.
Elevrådskongressens mötespresidium har yttrande- och yrkanderätt under samtliga
punkter. Övriga kan ges yttranderätt efter beslut av Elevrådskongressens presidium.
§ 4 Valberednings-valberedning
Förslag till valberedning läggs av Valberednings-valberedningen bestående av tre
personer som är, om så möjligt: en avgående representant från Förbundsstyrelsen, en
avgående representant från Verksamhetsrevisorerna samt en avgående representant
från valberedningen. Om detta inte är möjligt utser respektive organ någon att tillträda
platsen i valberednings-valberedningen i dess ställe. Valberednings-valberedningens
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ledamöter kan inte kandidera till förtroendeuppdrag.
§ 5 Styrdokument
En verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska varje år antas av
Elevrådskongressen. Ett program för organisationens principer ska udda år antas av
Elevrådskongressen med två tredjedelars majoritet. Ett skolpolitiskt program ska vart
fjärde år antas av Elevrådskongressen med fyra femtedelars majoritet. Utifrån det
skolpolitiska programmet ska ett fokusdokument med fokusfrågor antas av
Elevrådskongressen med två tredjedelars majoritet
§ 6 Extra elevrådskongress
Extra Elevrådskongress hålls om förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel
av medlemmarna skriftligen begär det. Vid begäran om extra elevrådskongress ska
denna hållas inom 3 månader. Vid extra elevrådskongress ska samtliga medlemmar och
förtroendevalda skriftligen kallas senast fem veckor innan mötets inledande.
Föredragningslista som innehåller de skäl som angivits till den extra elevrådskongressen
ska vara medlemmar och förtroendevalda tillhanda senast fem veckor innan mötets
inledande.

Kapitel 4 – Förtroendevalda
§ 1 Förbundsstyrelsens sammansättning och funktion
Förbundsstyrelsen väljs av Elevrådskongressen och är Elevernas riksförbunds högst
beslutande organ då Elevrådskongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsens funktion är
att strategiskt och taktiskt leda organisationen genom direktiv, mål och beslut.
Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och
organisationsutveckling.
Förbundsstyrelsen ska bestå av sju eller nio ledamöter, varav en förbundsordförande
och en vice förbundsordförande. Elevrådskongressen kan även välja att utse två vice
förbundsordföranden. I de fall då två vice förbundsordföranden utses ska en av dessa
väljas till första vice förbundsordförande och en till andra vice förbundsordförande.
§ 2 Förbundsstyrelsens sammanträden och mandat
Förbundsstyrelsen ska varje verksamhetsår ha minst sex möten. Förbundsstyrelsemöten
är beslutsmässiga om samtliga förtroendevalda erhållit en kallelse samt dagordning
senast en vecka innan mötets inledande. För att mötet ska vara beslutsmässigt krävs
även att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Protokollen ska vara tillgängliga för
samtliga förtroendevalda och medlemmar senast tre veckor efter mötets avslutande.
Förbundsstyrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott och anta en arbetsordning för denna.
Förbundsstyrelsen ska varje år anta en delegationsordning som förklarar mandat,
beslutsordning, funktioner och ansvar för Elevernas riksförbund som helhet. Revisorer
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innehar närvaro- och yttranderätt på förbundsstyrelsemöten. Valberedningen har
närvarorätt. Övriga kan tilldelas närvaro- och yttranderätt av förbundsstyrelsen. Vid lika
röstetal i förbundsstyrelsen innehar förbundsordföranden utslagsröst.

§ 3 Revisorer
§ 3.1 Förvaltningsrevisor
Förvaltningsrevisorns uppgift är att avlämna en ekonomisk revisionsberättelse till
Elevrådskongressen och i denna tillstyrka eller avstyrka ekonomisk ansvarsfrihet.
Förvaltningsrevisorn ska granska räkenskaper och förvaltning, Förvaltningsrevisor väljs
av Elevrådskongressen efter förslag av förbundsstyrelsen.
§ 3.2 Verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorernas uppgift är att avlämna en revisionsberättelse till
Elevrådskongressen och i denna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. De ska granska
verksamheten utifrån styrdokumenten samt avlägga en delårsrevision till
förbundsstyrelsen. Verksamhetsevisorerna ska bestå av tre personer som i sin tur utser
en sammankallande samt antar en arbetsordning som ska göras tillgänglig för
medlemmarna senast 16 veckor efter Elevrådskongressens avslutande.
Verksamhetsrevisorer väljs av Elevrådskongressen.
§ 4 Valberedningen
Valberedningens uppgift är att lägga ett förslag till beslut för val av: antal ledamöter i
förbundsstyrelsen, förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter samt
verksamhetsrevisorer och mötespresidium för Elevrådskongressen. Valberedningen ska
sprida information om vad uppdragen innebär och dessa uppdrags ansvar till kandidater
och medlemmar, samt inspirera, stödja och intervjua kandidater. Valberedningen ska
bestå av 3-5 personer som i sin tur utser en sammankallande samt antar en
arbetsordning som ska göras tillgänglig för medlemmarna senast 16 veckor efter
Elevrådskongressens avslutande. Valberedningen sätter i samråd med
förbundsstyrelsen ett nomineringsstopp som ska delges samtliga berörda senast tio
veckor före Elevrådskongressen. Valberedningen ska även lägga ett förslag till
arvodering av förbundsstyrelsens presidium. Valberedning väljs av Elevrådskongressen.
§ 5 Mandatperiod
Mandatperioden för revisorer och valberedning löper från Elevrådskongress till
nästkommande Elevrådskongress. Förbundsstyrelsen tillträder vid närmast efterföljande
årsskifte efter Elevrådskongressen. Ett mandatår för Förbundsstyrelsen löper 1 januari till
31 december. Vid nyval av förbundsordförande och vice förbundsordförande väljs
vederbörande på tvåårig mandatperiod. Vid omval väljs vederbörande till ettårig
mandatperiod. Vid val av förbundsstyrelseledamöter ska om möjligt två ledamöter väljas
på tvåårig mandatperiod, dock kan en person endast kandidera till en tvåårig
mandatperiod vid nyval. Valberedning och revisorer väljs på en ettårig mandatperiod.
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§ 6 Avbrutna mandatperioder
Om en förtroendevald med flerårig mandatperiod inte vill sitta kvar på sin post efter ett
år ska detta meddelas valberedningen senast fyra veckor innan nomineringsstoppet. En
person som är vald på en tvåårig mandatperiod och under denna mandatperiod
kandiderar till ett annat uppdrag avsäger sig då sitt pågående mandat med verkan vid
det första mandatårets slut.
§ 7 Valbarhet
Valbar till Elevernas riksförbunds förtroendeposter är personer som nominerats av en
medlem eller av valberedningen. En person kan endast inneha ett förtroendeuppdrag
för organisationen samtidigt. En person kan inte vara anställd av organisationen under
pågående förtroendeuppdrag. Valberedningen kan inte kandidera till övriga
förtroendeuppdrag i Elevernas riksförbund.
§ 8 Misstroendeförklaring
En förtroendevald kan avsättas efter beslut av Elevrådskongress eller extra
elevrådskongress med två tredjedelars majoritet, så kallad misstroendeförklaring.
Misstroendevotum kan väckas om minst en tredjedel av medlemmarna så begär.
Begäran om misstroendevotum ska anmälas skriftligen till styrelsen och revisorerna
minst två veckor före kongressens öppnande. Om misstroendevotum väckts blir den
förtroendevalda utestängd från organisationens verksamhet och fråntas rätten att
representera organisationen och leda verksamheten i väntan på elevrådskongressens
eller extra elevrådskongressens beslut om misstroendeförklaring.
§ 9 Arvodering
Förtroendeuppdrag inom Elevernas riksförbund är som regel inte arvoderade,
undantaget förbundsstyrelsens presidium. Beslut om arvodering av förbundsstyrelsens
presidium fattas av Elevrådskongressen. Valberedningen ska till Elevrådskongressen
lämna förslag på den sammanlagda arvoderingen av förbundsstyrelsens presidium,
enligt en procentsats av det prisbasbelopp som definieras i socialförsäkringsbalken
(2010:110).
Förbundsstyrelsen äger rätt att fördela det av Elevrådskongressen fastställda beloppet
mellan förbundsordföranden och vice förbundsordföranden, samt att besluta att en
presidiemedlem inte ska vara arvoderad. Detta innefattar även dem som tillförordnats till
någon av de ovan nämnda uppdragen.
§ 10 Entledigande
Om en förtroendevald själv väljer att avbryta sin mandatperiod i förtid ska denna göra
detta genom att ansöka om att bli entledigad från sitt uppdrag. Dessa ansökningar
attesteras av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska som regel bevilja entlediganden,
med undantag för de fall då organisationen behöver hålla individen i fråga personligt
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ansvarig för handling som ifrågasätter beviljandet av förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. I
de fall då det saknas ställföreträdare för uppdrag är det förbundsstyrelsen som beslutar
om tillförordnande av ersättare. Då innehavare av förtroendeuppdrag entledigas ska
förbundsstyrelsen skyndsamt besluta om tillförordnande. Poster förblir vakanta från det
att entledigandet träder i kraft tills det att förbundsstyrelsen beslutar annat.

Kapitel 5 - Ekonomisk förvaltning
§ 1 Ansvar
Organisationens ekonomi ska skötas av förbundsstyrelsen eller den som
Förbundsstyrelsen utser. Förbundsstyrelsen ansvarar för fördelning av organisationens
resurser.
§ 2 Firmatecknare
Firmatecknare för organisationen, samt dess penningbelopp och varaktighet, utses av
förbundsstyrelsen.
§ 3 Förvaltningsrevision
Förvaltningsrevisor utses av Elevrådskongressen på förslag av förbundsstyrelsen.

Kapitel 6 - Regioner
§ 1 Definition och indelning
En region är en organisation av och för Elevernas riksförbunds medlemmar inom ett
geografiskt område. Förbundsstyrelsen beslutar om regionindelning och
upptagningsområde.
§ 2 Namn
Regionens namn beslutas av Regionskongressen och registreras hos förbundet.
§ 3 Syfte
Regionen finns för att på regional nivå
● Samla och stärka elever i demokratiska forum
● Representera och föra fram elevers röst
● Värna elevers rättigheter
§ 4 Medlemskap
En medlemsförening i Elevernas riksförbund och har sitt säte inom regionens
geografiska område tilldelas också medlemskap i regionen. För att ansökan ska beviljas
krävs att sökanden aktivt tagit ställning för ett medlemskap, erlagt medlemsavgift, att
sökanden har minst tre enskilda medlemmar, att sökanden under medlemskapsåret
tillhandahåller förbundet stadgar, förteckning över enskilda medlemmar och
verksamhetsberättelse, samt att sökanden åtar sig att följa Elevernas riksförbunds
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styrdokument. Medlem är elevorganisationer som är infört i Elevernas riksförbunds
medlemsregister. Medlemskapet upphör om medlem inte betalar medlemsavgift,
skriftligen begär sitt utträde till förbundsstyrelsen eller utesluts ur förbundet.
§ 5 Regionskongress
Regionens högst beslutande organ, Regionskongressen, består av regionens samtliga
medlemmar. Regionskongressen ska samlas minst en gång varje år. Förbundsstyrelsen
har närvaro- och yttranderätt på Regionskongressen samt rätt att kalla till extra
Regionskongress.
§ 6 Förtroendevalda
Inom regionen ska åtminstone följande förtroendeuppdrag finnas:
● Regionsordförande
● Övriga regionsstyrelseledamöter
● Valberedning
● Verksamhetsrevisorer
Regionsordförande har i uppdrag att leda regionen tillsammans med övriga
regionsstyrelseledamöter. Regionstyrelsen tar beslut genom regionsstyrelsemöten.
Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska regionens verksamhet samt avlämna
verksamhetsrevisionsberättelse på Regionskongressen. Valberedningen lägger på
Regionskongressen förslag till samtliga förtroendeuppdrag förutom valberedningen.
Regionens valberedning eller ordföranden får inte inneha förtroendeuppdrag i
förbundet. Förbundets anställda får inte inneha förtroendeuppdrag i regionen.
Förbundsstyrelsen har rätt att väcka misstroendevotum till Regionskongress eller extra
Regionskongress.
§ 7 Upplösning
Upplösning av en region beslutas med minst två tredjedelars majoritet på två följande
Regionskongresser med minst sex (6) månaders mellanrum, varav minst en måste vara
ordinarie.

Kapitel 7 - Stadgar och upplösning
§ 1 Stadgeändringar
För stadgeändring av kapitel 1 § 1 - 4 samt kapitel 7 § 1, 4 & 5 krävs att två på varandra
följande Elevrådskongresser med minst sex månaders mellanrum beslutar det med två
tredjedelars majoritet, varav minst en Elevrådskongress ska vara ordinarie. För
stadgeändring av övriga paragrafer krävs att en ordinarie Elevrådskongress beslutar det
med två tredjedelars majoritet.
§ 2 Stadgetolkning
Om det råder oklarhet om hur denna stadga ska tillämpas gäller tolkning av
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förbundsstyrelsen i samråd med revisorer tills frågan kan prövas av Elevrådskongressen.
§ 3 Stadgebrott
Om ett stadgebrott sker ska detta meddelas revisorerna av förbundsstyrelsen.
§ 4 Upplösning
Organisationen upplöses då två på varandra följande ordinarie Elevrådskongresser med
minst sex månaders mellanrum så beslutar med minst två tredjedelars majoritet.
§ 5 Likvidation
Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar efter
avbetalning av skulder fördelas jämnt mellan medlemmarna.
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