
Har du funderingar kring något klrångligt ord som du vill ha hjälp med att förstå?
Kontakta vår medlemssamordnare på medlemskap@elevernasirksforbund.se!

Talarlista
Lista där ordföranden skriver upp
de som begärt ordet under mötet.
Sedan fördelas ordet i turordning.

Dagordning
Lista över de punkter och den ordning
som ärendena ska behandlas på ett
möte. Synonym till föredragningslista. 
Tips! Använd vår mall för dagordning! 

Verksamhetsberättelse
En beskrivning av vad elevrådet har
arbetat med under det senaste året.

Motion
Förslag från en medlem inför årsmötet.
En motion kan handla om något som en
medlem tycker att elevrådet ska göra
eller tycka.

Ordförande
Person som av årsmötet har röstats 
fram till att leda elevrådet.

Revisor
En revisor är en person som ska
kontrollera att elevrådet har skött
sin ekonomi och genomfört de
saker som årsmötet har bestämt.

Kallelse
Inbjudan till medlemmarna i elevrådet
om tid och plats för styrelsemöte eller
årsmöte. Ordförande är oftast ansvarig
för att kallelsen skickas ut. 

Tips! Använd vår mall för kallelse! 

Utskott
Utskotten är små arbetsgrupper inom
elevrådet. Ett utskott arbetar fokuserat med ett
specifikt ämne. Förslag på utskott kan vara
trivselgrupp, matgrupp eller ekonomigrupp.

Budget
En ekonomisk planering.
Beskriver vad elevrådets
pengar ska användas till.

Årsmöte
Årsmötet är elevrådets högst beslutande
organ då elevrådets styrelse väljs fram
och elevrådets verksamhet planeras. 

Tips! Vill du veta mer om vad ett
årsmöte innebär? Läs vår

Årsmöteskunskap som också är en del
av vårt medlemspaket.

Protokoll
Anteckningar av de beslut
som fattats på ett möte. 

Tips! Använd vår mall för
protokoll! 

Verksamhetsplan
Styrelsens förslag på vad
elevrådet ska arbeta med under
det kommande året.
Verksamhetsplanen godkänns av
medlemmarna under årsmötet.

Proposition
Förslag från styrelsen eller
ordföranden. En proposition kan
handla om något som en styrelsen
tycker att elevrådet ska göra eller
tycka. Verksamhetsplanen t.ex äe
en proposition.

Sekreterare
Sekreteraren har röstats fram till att
ansvara för att föra protokoll under
elevrådsmöten och årsmötet. 
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