
Protokoll från
Elevrådskongressen 2021
Lördagen den 20 november till söndagen den 21
november 2021, Zoom/Stockholm
Elevernas riksförbunds  vision  är  en  bättre  och  mer  demokratisk skola.
När  något  ska utvecklas  tror  vi  att  resultatet  blir  bäst  om  så  många  som
möjligt  kan  vara  med  och  bidra. Det  är  därför  en  självklarhet  att
organisationen  bygger  på  demokratiska  grunder  och  att vi  alltid  jobbar
för  att  alla  ska  kunna  delta.
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Nora Andersson Albin Sjögren
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MÖTESORDFÖRANDE MÖTESORDFÖRANDE

Assently: b38deb74b867f9c9467dd8f112df5d8680a88ce37188d6e3a56398cd74b0e8effb61a48482812a426bafd190abb46f591f73b355d9be0b6e51f1b04a61b7abd3



Protokoll för Elevrådskongressen 2021 2 av 14
Elevernas riksförbund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. MÖTETS ÖPPNANDE 4

2. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 4

2.1 Val av mötesordförande 4

2.2 Val av mötessekreterare 4

2.3 Val av mötesjusterare samt rösträknare 4

3. ÖVRIG FORMALIA 5

3.1 Upprop och fastställande av röstlängd 5

3.2 Fastställande av arbetsordning för Elevrådskongressen 5

3.3 Fastställande av föredragningslista för Elevrådskongressen 5

3.4 Fråga om Elevrådskongressen anser sig beslutsmässigt 5

3.5 Fastställande av beredningsutskott 5

3.6 Val av valberednings-valberedning 6

3.7 Fastställande av nomineringsstopp 6

3.8 Fastställande av yrkandestopp 6

4. BEHANDLING AV PROPOSITIONER OCH INKOMNA MOTIONER 6
4.1 Fastställande av verksamhetsberättelse 2021 6

4.2 Fastställande av bokslut 2020 7

4.3 Fastställande av ekonomisk revisionsberättelse 7

4.4 Fastställande av verksamhetsrevisionsberättelse 7

4.5 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 7

4.6 Fastställande av verksamhetsplan 2022 8

4.7 Beslut om medlemsavgift 2022 8

4.8 Beslut om grundprinciper 8

4.9 Beslut om skolpolitiskt program 2022-2026 8

4.10 Beslut om fokusfråga 2022-2023 10

4.11 Beslut om stadgar 11

4.12 Behandling av inkomna motioner 12

5. VAL AV FÖRVALTNINGSREVISOR 12

6. VAL AV VERKSAMHETSREVISORER 12

7. VAL AV VALBEREDNING 12

8. VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE 13

______  ______ ______  ______ ______  ______
SIGN. JUSTERARE SIGN. SEKRETERARE SIGN. ORDFÖRANDE

Assently: b38deb74b867f9c9467dd8f112df5d8680a88ce37188d6e3a56398cd74b0e8effb61a48482812a426bafd190abb46f591f73b355d9be0b6e51f1b04a61b7abd3



Protokoll för Elevrådskongressen 2021 3 av 14
Elevernas riksförbund
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1. MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Jennie Gustafsson förklarade Elevrådskongressen
2021 öppnad den 20 november 2021 klockan 10.11.

2. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
2.1 Val av mötesordförande

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att utse Angela Larsson och Edvin Dribe till

mötesordförande

Elevrådskongressen beslutade
att utse Angela Larsson och Edvin Dribe till

mötesordförande

2.2 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att utse Mathilda Åström och Karin Johansson till

mötessekreterare

Elevrådskongressen beslutade
att utse Mathilda Åström och Karin Johansson till

mötessekreterare

2.3 Val av mötesjusterare samt rösträknare

Mötespresidiet föreslår Elevrådskongressen
att1 utse Nora Andersson, Brönjaskolan och Albin Sjögren,

Nils Holgerssonskolan till mötesjusterare
att2 utse Polling i Zoom till rösträknare

Elevrådskongressen beslutade
att1 utse Nora Andersson, Brönjaskolan och Albin Sjögren,

Nils Holgerssonskolan till mötesjusterare
att2 utse Polling i Zoom till rösträknare

3. ÖVRIG FORMALIA
3.1 Upprop och fastställande av röstlängd
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Mötespresidiet föreslår Elevrådskongressen
att fastställa röstlängden till 12 röstberättigade ombud

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa röstlängden till 12 röstberättigade ombud

3.2 Fastställande av arbetsordning för
Elevrådskongressen

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa arbetsordning för Elevrådskongressen med

gjorda ändringar enligt bilaga A

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa arbetsordning för Elevrådskongressen med

gjorda ändringar enligt bilaga A

3.3 Fastställande av föredragningslista för
Elevrådskongressen

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa föredragningslista för Elevrådskongressen

enligt bilaga B

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa föredragningslista för Elevrådskongressen

enligt bilaga B

3.4 Fråga om Elevrådskongressen anser sig
beslutsmässigt

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att anse Elevrådskongressen beslutsmässig

Elevrådskongressen beslutade
att anse Elevrådskongressen beslutsmässig

3.5 Fastställande av beredningsutskott

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa fyra(4) följande utskott: verksamhetsplan,

medlemsavgift & grundprinciper, skolpolitiskt program
samt fokusfråga & stadgar
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Elevrådskongressen beslutade
att fastställa fyra (4) följande utskott: verksamhetsplan,

medlemsavgift & grundprinciper, skolpolitiskt program
samt fokusfråga & stadgar

3.6 Val av valberednings-valberedning

Förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisorerna och
valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att välja Leandra Gashi, Elias Charbachi och Elin Fridh Hall

till valberednings-valberedning

Elevrådskongressen beslutade
att välja Leandra Gashi, Elias Charbachi och Elin Fridh Hall

till valberednings-valberedning

3.7 Fastställande av nomineringsstopp

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa nomineringsstoppet till lördag den 20

november klockan 22.00

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa nomineringsstoppet till lördag den 20

november klockan 22.00

3.8 Fastställande av yrkandestopp

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa yrkandestoppet till lördag den 20 november

klockan 18.00

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa yrkandestoppet till lördag den 20 november

klockan 18.00
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4. BEHANDLING AV PROPOSITIONER
OCH INKOMNA MOTIONER

4.1 Fastställande av verksamhetsberättelse 2021

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna enligt
bilaga C

Elevrådskongressen beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna enligt
bilaga C

4.2 Fastställande av bokslut 2020

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att lägga bokslut för 2020 till handlingarna enligt bilaga D

Elevrådskongressen beslutade
att lägga bokslut för 2020 till handlingarna enligt bilaga D

4.3 Fastställande av ekonomisk revisionsberättelse

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för 2020 till

handlingarna enligt bilaga E

Elevrådskongressen beslutade
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för 2020 till

handlingarna enligt bilaga E

4.4 Fastställande av verksamhetsrevisionsberättelse

Verksamhetsrevisorerna föreslår Elevrådskongressen besluta
att lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för 2021 till

handlingarna enligt bilaga F

Elevrådskongressen beslutade
att lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för 2021 till

handlingarna enligt bilaga F
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4.5 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående
förbundsstyrelsen

Förvaltningsrevisor och verksamhetsrevisorerna föreslår
Elevrådskongressen besluta
att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet

Elevrådskongressen beslutade
att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
att adjungera mötet till 21 november 2021 10:00

4.6 Fastställande av verksamhetsplan 2022
Förbundsordförande Jennie Gustafsson återupptog
Elevrådskongressen 2021 den 21 november 2021 klockan 10.02

Mötespresidiet föreslår Elevrådskongressen
att fastställa röstlängden till 12 röstberättigade ombud

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa röstlängden till 12 röstberättigade ombud

Beredningsgruppen verksamhetsplan och förbundsstyrelsen
förslår Elevrådskongressen
att anta propositionen för Elevernas riksförbunds

verksamhetsplan 2022 i sin helhet enligt bilaga G

Elevrådskongressen beslutade
att anta propositionen för Elevernas riksförbunds

verksamhetsplan 2022 i sin helhet enligt bilaga G

4.7 Beslut om medlemsavgift 2022

Beredningsgruppen medlemsavgift & grundprinciper och
förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 0 kronor

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 0 kronor

4.8 Beslut om grundprinciper

Beredningsgruppen medlemsavgift och grundprinciper och
förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att anta propositionen grundprinciper för Elevernas

riksförbund i sin helhet enligt bilaga H
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Elevrådskongressen beslutade
att anta propositionen grundprinciper för Elevernas

riksförbund i sin helhet enligt bilaga H

4.9 Beslut om skolpolitiskt program 2022-2026

109. Musik-och Dansskolans elevråd föreslår
Elevrådskongressen
att1 ändra texten "Vi vill se rösträtt från 16 års ålder då det

skulle stärka skolans demokratiuppdrag och ge elever
Inflytande på riktigt." till "Vi vill se rösträtt från 15 års
ålder då det skulle stärka skolans demokratiuppdrag
och ge elever Inflytande på riktigt."

att2 ändra texten "Elever måste få lära sig om de risker som
finns på internet tex integritet, e-brottslighet,
yttrandefrihets- och upphovsrättslagstiftning samt
kränkningar." till "Elever måste få lära sig de risker som
finns på internet med till exempel e-brottslighet,
yttrandefrihets, upphovsrätts och integritetslagstiftning
samt lära ut hur vi kan använda internet och andra
digitala verktyg på ett säkert sätt för att skydda oss
själva och andra personer." under rubriken digitalisering i
det skolpolitiska programmet

att3 lägga till texten "elever måste kunna få berättat hur
programvaror och tjänster de blir tilldelade påverkar
deras säkerhet och integritet i den digitala världen med
ett språk som alla kan förstå; samt att elever ska kunna
bli erbjuda alternativa tjänster och programvaror som
bättre värnar deras integritet om det sådan begärs av
eleven." under rubriken digitalisering i det skolpolitiska
programmet

att4 lägga till texten "Skolans huvudman ska ha möjlighet att
kringgå eventuella avtal de har med olika företag när
det handlar om inköp av programvaror och tjänster i
hjälpmedelssyfte såsom inlärningsprogram om det av
olika anledningar de nuvarande
programmen/tjänsterna inte passar elevens behov"
under rubriken digitalisering i det skolpolitiska
programmet

111. Sjöparksskolans elevråd och 108. Bernadottegymnasiets
elevråd föreslår Elevrådskongressen
att i skolpolitiska programmet, under punkt 85 “ Demokrati”

ta bort texten “se rösträtt från 16 års ålder då det skulle”

Beredningsgruppen skolpolitiska programmet och
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111. Sjöparksskolans elevråd föreslår Elevrådskongressen
att förbundsstyrelsen tar upp och formar en tydlig

definition kring vad en säker skolväg är under rubriken
Skolans kompensatoriska uppdrag och lägger fram
förslaget på Elevrådskongressen 2022

Elevrådskongressen beslutade
att1 avslå 109. Musik-och Dansskolans elevråds första

att-sats
att2 anta 109. Musik- och Dansskolans elevråds andra

att-sats
att3 anta 109. Musik- och Dansskolans elevråds tredje

att-sats
att4 anta 109. Musik- och Dansskolans elevråds fjärde

att-sats
att5 avslå Sjöparksskolans elevråd och

Bernadottegymnasiets elevråds yrkande
att6 anta beredningsgruppen skolpolitiska programmet och

111. Sjöparksskolans elevråds yrkande

109. Musik- och Dansskolans elevråd och förbundsstyrelsen
föreslår Elevrådskongressen
att1 riva upp beslutet “att anta 109. Musik- och Dansskolans

elevråds fjärde att-sats”
att2 lägga till i artikel 13 "Eleven ska ha rätt till de hjälpmedel

eller programvaror som den behöver”

Elevrådskongressen beslutade
att1 riva upp beslutet “att anta 109. Musik- och Dansskolans

elevråds fjärde att-sats”
att2 lägga till i artikel 13 "Eleven ska ha rätt till de hjälpmedel

eller programvaror som den behöver”

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att anta propositionen för Elevernas riksförbunds

skolpolitiska program 2022-2026 med gjorda ändringar
enligt bilaga I

Elevrådskongressen beslutade
att anta propositionen för Elevernas riksförbunds

skolpolitiska program 2022-2026 med gjorda ändringar
enligt bilaga I

att anse beslutet enhälligt
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4.10 Beslut om fokusfråga 2022-2023
Beredningsgruppen fokusfråga & stadgar och
förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att1 anta Elevfokus på riktigt! till fokusfråga för 2022-2023

enligt bilaga J
att2 skriva in den antagna fokusfrågan i verksamhetsplan

2022

Elevrådskongressen beslutade
att1 anta Elevfokus på riktigt! till fokusfråga för 2022-2023

enligt bilaga J
att2 skriva in den antagna fokusfrågan i verksamhetsplan

2022

4.11 Beslut om stadgar
Mötespresidiet föreslår Elevrådskongressen
att fastställa röstlängden till 13 röstberättigade ombud

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa röstlängden till 13 röstberättigade ombud

Beredningsgruppen fokusfråga & stadgar och
förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att i Elevernas riksförbund stadgar 2 kapitel “Medlemskap” 1

§ ändra meningen “Demokratiska elevorganisationer vid
övre grund- eller gymnasieskola kan erhålla
medlemskap i Elevernas riksförbund.” till “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.”

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen
att ge förbundsstyrelsen tillåtelse att på samtliga ställen i

stadgarna göra ändringar i enlighet med att - sats 1.
Förbundsstyrelsen drog tillbaka detta yrkande

Beredningsgruppen fokusfråga & stadgar föreslår
Elevrådskongressen
att ge förbundsstyrelsen 2022 tillåtelse att på samtliga

ställen i stadgarna göra ändringar i enlighet med att -
sats 1.

Förbundsstyrelsen jämkade sig med detta yrkande
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Elevrådskongressen beslutade
att i Elevernas riksförbund stadgar 2 kapitel “Medlemskap” 1

§ ändra meningen: “Demokratiska elevorganisationer vid
övre grund- eller gymnasieskola kan erhålla
medlemskap i Elevernas riksförbund.” till “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.”

att ge förbundsstyrelsen 2022 tillåtelse att på samtliga
ställen i stadgarna göra ändringar i enlighet med att -
sats 1.

4.12 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkom till Elevrådskongressen 2021.

5. VAL AV FÖRVALTNINGSREVISOR
Mötespresidiet föreslår Elevrådskongressen
att fastställa röstlängden till 14 röstberättigade ombud

Elevrådskongressen beslutade
att fastställa röstlängden till 14 röstberättigade ombud

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att välja PwC Sverige till förvaltningsrevisor för
verksamhetsår 2022

Elevrådskongressen beslutade
att välja PwC Sverige till förvaltningsrevisor för
verksamhetsår 2022

6. VAL AV VERKSAMHETSREVISORER
Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att välja Emma Arvidsson, Leandra Gashi samt Mathilda

Åström till verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret
2022.

Elevrådskongressen beslutade
att notera i protokollet att Mathilda Åström tillfälligt

lämnade mötespresidiet under punkt 6
att välja Emma Arvidsson, Leandra Gashi samt Mathilda
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Åström till verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret
2022

7. VAL AV VALBEREDNING
Valberednings-valberedning föreslår Elevrådskongressen
att1 fastställa valberedningens storlek till 3 personer
att2 välja Ebba Sjöstrand, Gustav Månsson samt Victor

Andersson. till valberedning för 2022

Elevrådskongressen beslutade
att1 fastställa valberedningens storlek till 3 personer
att2 välja Ebba Sjöstrand, Gustav Månsson samt Victor

Andersson till valberedningen för 2022

8. VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE
8.1 Fastställande av antalet ledamöter samt antal
vice förbundsordföranden i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att1 fastställa förbundsstyrelsens storlek till 7 personer
att2 fastställa förbundsstyrelsens ledamöter till 4 personer
att3 fastställa antalet vice förbundsordföranden till 2

personer

Elevrådskongressen beslutade
att1 fastställa förbundsstyrelsens storlek till 7 personer
att2 fastställa förbundsstyrelsens ledamöter till 4 personer
att3 fastställa antalet vice förbundsordföranden till 2

personer

8.2 Fastställande av presidiets arvodering

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att ge styrelsen rätt att fördela 170% av ett prisbasbelopp

per kalendermånad enligt ovan angivna att-satser

Elevrådskongressen beslutade
att ge styrelsen rätt att fördela 170% av ett prisbasbelopp

per kalendermånad enligt ovan angivna att-satser

8.3 Val av förbundsordförande och vice
förbundsordförande
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8.3.1 Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att välja Chiara Bergmark till förbundsordförande för 2022

Elevrådskongressen beslutade
att välja Chiara Bergmark till förbundsordförande för 2022
att anse beslutet enhälligt

8.3.2 Val av vice förbundsordförande

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att1 välja Anes Asic till första (1) vice förbundsordförande för

2022
att2 välja Maja Sjögren till andra (2) vice förbundsordförande

för 2022

Elevrådskongressen beslutade
att1 välja Anes Asic till första (1) vice förbundsordförande för

2022
att2 välja Maja Sjögren till andra (2) vice förbundsordförande

för 2022
att3 anse beslutet enhälligt

8.4 Val av förbundsstyrelseledamöter

Valberedningen föreslår Elevrådskongressen
att1 välja Oskar Siri till ledamot i förbundsstyrelsen 2022
att2 välja Alice Bremborg till ledamot i förbundsstyrelsen

2022-2023
att3 välja Isak Sörling till ledamot i  förbundsstyrelsen

2022-2023
att4 notera i protokollet att Vidar Ekman på

Elevrådskongressen 2020 valdes på två år och därför
kommer utgöra den 4:de ledamoten i förbundsstyrelsen
2022

Elevrådskongressen beslutade
att1 välja Oskar Siri till ledamot i förbundsstyrelsen 2022
att2 välja Alice Bremborg till ledamot i förbundsstyrelsen

2022-2023
att3 välja Isak Sörling till ledamot i

förbundsstyrelsen 2022-2023
att4 notera i protokollet att Vidar Ekman på

Elevrådskongressen 2020 valdes på två år och därför
kommer utgöra den 4:de ledamoten i förbundsstyrelsen
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9. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor

10. MÖTETS AVSLUTANDE
Avgående förbundsordförande Jennie Gustafsson och första (1) vice
förbundsordförande tillika tillträdande förbundsordförande Chiara
Bergmark tackade av den avgående styrelsen för 2021, samt tackade
alla medlemmar för ett fantastiskt årsmöte och för allt gediget arbete
de gör på sina skolor. Även mötespresidiet tackades för ett gott
genomfört möte.

Jennie Gustafsson gav ordförandeklubban till Chiara Bergmark som
förklarade kongressen avslutad den 21 november 2021 klockan 15.47.
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