Frågor & svar
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Elevrådskongressen 2022!
Hittar du inte ditt svar?
Hör av dig till Johanna, projektkoordinator på
070-722 12 11 eller johanna@elevernasriksforbund.se
VARFÖR SKA JAG ÅKA MED TILL ELEVRÅDSKONGRESSEN?
Det är en möjlighet att lära känna och hänga med andra engagerade unga från hela landet! Ni
får tillsammans en möjlighet att påverka Elevernas riksförbund och se till att vi arbetar med de
frågor som JUST DU tycker är viktigt! Du kommer även rösta fram den nya förbundsstyrelsen
som kommer va med och genomföra detta arbete!
HUR MÅNGA FÅR ÅKA PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN?
2 stycken från varje elevråd får åka, men KOM IHÅG att ni måste vara medlemmar innan
träffen startar! Så glöm inte bort att återrapportera i ebas. Detta är för att är inte elevrådet
medlem så har ni ingen rösträtt och kan inte vara med och påverka årsmötet!
Om ni undrar hur man gör detta är det bara att höra av sig till medlemssamordnare Robin på
070-718 88 09 eller medlemskap@elevernasriksforbund.se.
HUR KOMMER VI SOVA?
Alla deltagare kommer bo tillsammans i klassrum, på skolan. Glöm därför inte att ta med
liggunderlag/luftmadrass (även pump!). Eftersom vi kommer bo tillsammans i klassrum, och för
att alla ska få plats är det bra om en INTE tar med sig liggunderlag/luftmadrass som är bredare
än 90 cm. Har du önskemål kring boendet, skriv med det i anmälan eller kontakta Johanna (se
ovan) så hjälper hon dig!
KOMMER DET FINNAS MÖJLIGHET TILL DUSCH?
Det finns flera duschar på plats och vi kommer använda oss av ett schema att skriva upp sig på
så att alla inte duschar samtidigt.
VAD GÄLLER FÖR IN- OCH UTCHECKNING?
Incheckning är på fredagen 18/11 från kl. 13. Utcheckning är sen på söndagen 20/11 från kl 13.
OM du kommer senare än incheckningen eller behöver åka tidigare än utsatt utcheckningstid:
Meddela Johanna vilka tider dina resor är så ordnar vi så du hinner med dem! Kolla in hemsidan
om du har fler funderingar kring incheck och avslutad träff!

HUR FUNGERAR DET MED MAT?
Frukost, lunch och middag får alla varje dag. Det kommer vara en helvegetarisk meny. Önskar du
specialkost eller är allergisk mot något är det jätteviktigt att du anger det i din anmälan!
OM EN AVANMÄLER SIG SENT ELLER OM EN DELTAGARE INTE DYKER UPP?
Då anmälan till Elevrådskongressen är bindande, kommer skolan debiteras vid avanmälan efter
sista anmälningsdag eller om en deltagare inte dyker upp.
ALKOHOL OCH DROGER UNDER HELGEN
Vi har nolltolerans mot droger och alkohol under hela träffen. Upptäcker vi att någon
druckit/tagit eller har alkohol eller droger får personen åka hem direkt och själv bekosta resan.
Skolans kontaktperson kontaktas och är du omyndig kontaktar vi även målsman.
VILKA FÅR ÅKA PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN?
Alla gymnasie- och högstadieskolor som är medlem hos Elevernas riksförbund är välkomna på
Elevrådskongressen! Det finns dock ett begränsat antal platser, så vänta inte för länge med att
anmäla dig!
Kontakta vår medlemssamordnare Robin för att bli medlem, på 070-718 88 09 eller
medlemskap@elevernasrikforbund.se.
HUR TAR JAG MIG TILL KALMAR?
Med tåg, buss eller flyg. Karta, vägbeskrivning och mer information om resealternativ till skolan
hittar du här: elevernasriksforbund.se/ek
BETALAR ELEVERNAS RIKSFÖRBUND VÅRA BILJETTER?
Nej, elevrådet eller skolan står för resan. Dock kan ni ansöka om resebidrag från Elevrådsfonden,
som du hittar på elevernasriksforbund.se/ek.
JAG SOM VUXEN VILL ÅKA MED VÅRA UNGDOMAR
Vi låter inte vuxna från skolorna vara med på träffen. Elevernas riksförbund kommer att ha
personal på plats under hela träffen och det finns ett nummer till en telefon som är bemannad
dygnet runt.
HUR GAMMAL MÅSTE JAG VARA FÖR ATT FÅ ÅKA PÅ TRÄFFEN?
Eftersom du måste tillhöra ett medlemselevråd behöver du gå i sjätte klass eller över. Är du
under 18 år måste du kolla att det är OK att du åker för målsman.
JAG ÄR MÅLSMAN OCH HAR FUNDERINGAR!
På hemsidan finns det information riktat just till målsman! Har din målsman fler frågor är det bara
att kontakta projektkoordinatorn Johanna (kontaktuppgifter ovan).
ANDRA FRÅGOR?
Har du några som helst frågor eller funderingar? Kontakta projektkoordinatorn Johanna
(kontaktuppgifter ovan).

