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1.

Generellt

1.1.

En medlemsförening räknas som ett ombud och har en röst.

1.2.

Ombud som är närvarande ska vara på plats i plenum och inneha ett röstkort och
talkort.
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1.2.1. Ombud som närvarar digitalt ska ha kameran på och ljudet av samt
		
inneha ett röstkort och talkort.
1.3.

Vi visar respekt för varandra, håller en god ton i plenum och debatterar
sakligt.

1.4.

Mötespresidiet är skyldiga att avbryta talare som uttrycker sig kränkande, kommer
med osann information eller på annat sätt begränsar andra deltagares möjlighet att
delta på lika villkor.

1.5.

Upplever ett ombud, en person eller en medlemsförening otrygghet under mötet ska
trygghetsjouren kontaktas.

1.6.

Uppstår frågor som rör Elevrådskongressens praktiska aspekter hör man av sig till
Infodisken.

2. Yttrande-, yrkande- och rösträtt
Endast medlemmar i Elevernas riksförbund har rätt att rösta på årsmötet. Varje
medlemsförening har en röst. Vilka som har yrkande- och yttrande rätt fastslås i
förbundets stadgar (se tabell nedan). Övriga kan ges yttranderätt efter beslut av
Elevrådskongressens mötespresidium.

2.1.

YTTRANDERÄTT

YRKANDERÄTT

RÖSTRÄTT

Medlemmar

X

X

X

Utskott

X

X

Förbundsstyrelsen

X

X

Revisorer

X

X

Valberedning

X

X

Kandidater till
förtoendeuppdrag

X

DELTAGARE

2.
1

Trygghetsjouren finns tillgänglig dygnet runt och består av ansvarig personal och förtroendevalda.
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2.2.

Antalet närvarande ombud som har rösträtt fastställs i början av mötet, samt när en 		
justering av röstlängden ses som nödvändig (t.ex. efter paus eller om ett ombud
lämnat mötet).

2.3.

Om ett ombud lämnar mötet ska mötespresidiet meddelas innan ombudet lämnar.

2.4.

Alla som har yttranderätt ska få möjlighet att yttra sig under varje punkt.
Mötesordförande kommer vid varje punkt fråga om någon vill yttra sig, dvs. ställa sig 		
på talarlistan. När man vill yttra sig begär man ordet genom att räcka upp sitt röstkort. 		
Sedan fördelar mötesordförande ordet enligt turordning.

2.5.

Att göra ett yrkande innebär att man lägger fram ett förslag. Det kan göras fram till 		
yrkandestoppet som ska meddelas vid Elevrådskongressens inledande. Varje
medlemsförening och utskott kan göra yrkanden. Yrkanden skickas in till
yrkande@elevernasriksforbund.se.

2.5.1. Medlemsföreningar kan välja att gå ihop och göra ett yrkande tillsammans 		
		
om man har samma eller liknande åsikt. Yrkanden skickas in till
		yrkande@elevernasriksforbund.se.
2.6.

Kongressen ska inte fastna i grammatiska ändringar såsom felaktiga kommateringar 		
och stavfel. Detta är det redaktionella utskottets uppgift; att se till att formuleringar
och annat skriftligt material är korrekt. Det redaktionella utskottet består av en
representant från förbundsstyrelsen, en verksamhetsrevisor samt en
mötessekreterare.

3. Utskott
3.1.

Under en del av kongressen delas medlemsföreningarna in i olika utskott, vars
funktion är att få utrymme att fördjupa sig i en eller flera propositioner och diskutera
dem i mindre grupper.

3.2.

Debatten och arbetsprocessen i utskotten leds av utskottsledare.

3.3.

Utskotten ska komma fram till ett gemensamt yrkande att lägga fram till
Elevrådskongressen.

3.3.1. Enskilda medlemsföreningar kan även välja att lägga andra yrkanden än
		
utskotten (se 2.5).
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4. Beslutsfattande
4.1

Yrkandet eller yrkandena föredras av den eller de som yrkat. Förbundsstyrelsen
föredrar till exempel sina propositioner, utskotten sina yrkanden, ombud sina
eventuella motioner och valberedningen sina förslag vid val. Vid inledande
presentationer gäller en tidsgräns på 5 minuter. Därefter kan alla som vill begära ordet
ställa sig på talarlistan. De får då ordet i två (2) minuter.
4.1.1. Vid behov har mötespresidiet mandat att justera talartiden.

4.2

När inga ombud längre vill uttala sig, frågar mötespresidiet om Elevrådskongressen
är redo att gå till beslut. Vid bifall går kongressen till röstning. Vid avslag fortsätter
debatten.

5. Röstning och beslutsordning
5.1.

Vid beslut sker röstning genom positiv acklamation om inte annat begärs eller anges.
Positiv acklamation innebär att varje ombud röstar genom att sträcka upp sitt
röstkort och säga “ja”. Vid varje beslut kommer mötesordförande ställa två frågor: den
första frågan kommer handla om att bifalla förslaget/det man röstar om, och sedan
kommer mötesordförande fråga om någon är emot det man röstar om. Är man för att
beslutet ska gå igenom svarar man alltså “ja” på första frågan, och är man emot att
beslutet ska gå igenom svarar man “ja” på andra frågan.

5.2.

Beslut tas med enkel majoritet om inget annat anges. Vid beslut som
kräver mer än enkel majoritet ska även yrkanden tillämpas av samma
majoritet.

5.3.

Förslag från föredragande är huvudförslag i beslutsordningen. Om fler än en är
föredragande under en punkt bestäms beslutsordningens huvudförslag genom
lottning. När huvudförslag är fastställt ställs övriga yrkanden mot varandra
(i en sk. kontrapropositionsvotering) tills dess att ett av de övriga förslagen, dvs.
motsförslagen, kvarstår. Motförslaget ställs sedan mot huvudförslaget..

5.4.

Votering kan begäras om det uppstått osäkerhet kring beslutet och flera inte kunnat
rösta vid beslutet. Begäran görs genom att sträcka upp sitt talarkort och ropa votering,
innan mötesordförande klubbar beslutet.

5.5.

Elevrådskongressen utser två justerare. Minst en justerare måste vara närvarande vid
beslut.
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6. Sak- och ordningsfråga
6.1.

Sakfråga innebär att man begär kort information genom att sträcka upp sitt talarkort
och ropa sakfråga. Sakfrågor ges förtur i debatten.

6.2.

Likaså kan man begära att tillföra nödvändig information till debatten i form av en
sakupplysning. Sakupplysning ges också förtur och begärs genom att sträcka upp sitt
talarkort och ropa sakupplysning.

6.3.

Replik är ett svar på ett yttrande om man blivit omnämnd. Replik kan begäras till
mötespresidiet genom att sträcka upp sitt talarkort med sidan. Mötespresidiet
beslutar om replik ges eller inte.

6.4.

Streck i debatten är en ordningsfråga som kan begäras av samtliga närvarande på
årsmötet genom att man sträcker upp sitt talarkort och ropar streck i debatten av.
Detta ska behandlas omgående genom omröstning. Streck i debatten används när
årsmötet anser att debatten borde avslutas.

6.5.

Om streck i debatten bifalles har närvarande medlemmar tio sekunder på sig att
skriva upp sig på talarlistan en sista gång, därefter går årsmötet till beslut i frågan.

6.6.

Övriga ordningsfrågor lämnas in skriftligt i Menti till mötespresidiet, som avgör när
ordningsfrågorna behandlas.

7. Reservation och protokollsanteckningar
7.1.

Om en medlemsförening inte kan tolerera och ställa sig bakom ett beslut fattat av
Elevrådskongressen kan de lämna in en reservation. Reservationer ska inkomma
skriftligen till mötespresidiet på motespresidiet@elevernasriksforbund.se innan
Elevrådskongressens avslutande och föras till protokollet.

7.2.

En medlemsförening kan också markera mot ett beslut genom protokollsanteckning,
för att exempelvis redovisa argument mot ett beslut. Detta ska begäras skriftligen till
mötespresidiet på motespresidiet@elevernasriksforbund.se innan
Elevrådskongressens avslutande och föras till protokollet.
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8. Mötespresidiet
8.1.

Mötespresidiet utses av Elevrådskongressen och består av mötesordförande som
leder mötet, och mötessekreterare som för protokoll.

8.1.1. Elevrådskongressens inledande förhandlingar leds av förbundsordförande
		
fram tills val av mötesordförande har skett.
8.2.

Mötespresidiet har rätt att fatta praktiska beslut under Elevrådskongressen, 		
exempelvis schemaändringar.

9. Val
9.1.

Val av personer till förtroendeuppdrag sker genom att Valberedningens förslag ställs
mot avslag. Valberedningen motiverar sitt förslag. Därefter ges samtliga kandidater
möjlighet att plädera. Kandidater som ligger i valberedningens förslag går först.

9.2.

Faller Valberedningens förslag påbörjas en ny plädering och kandidater måste
åternomineras för att åter vara valbara. Då ska nomineringen göras till mötespresidiet.
Valberedningens förslag åternomineras automatiskt. Efter plädering sker personval
med sluten omröstning.

9.3.

Giltig röstsedel ska innefatta endast det antal namn som ska väljas. Röstsedlar som
innehåller fler eller färre antal namn är ogiltiga. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning.

9.4.

Vid val av förbundsordförande tillika vice förbundsordförande ska den valda 		
kandidaten ha majoriteten av rösterna från de röstberättigade på
Elevrådskongressen. Skulle detta inte ske vid första valomgången genomförs
ytterligare valomgångar där varje valomgång resulterar i att den kandidat som fått
minst antal röster stryks om ingen får majoritet.

9.5.

Förslag till valberedning läggs av en grupp bestående av tre personer som är, om så
är möjligt: en avgående representant från förbundsstyrelsen, en avgående
representant från verksamhetsrevisorerna och en avgående representant från
valberedningen. Om detta inte är möjligt väljer Elevrådskongressen representanter
från medlemsföreningar på plats på årsmötet.
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Förord
Verksamhetsberättelsen är förbundsstyrelsens redogörelse av vad som hänt under året.
Den verksamhet som förbundsstyrelsen ska se till att organisationen ska bedriva är
fastslagen i Verksamhetsplan 2022 som antogs av Elevrådskongressen 2021.

Verksamhet
Vi har erbjudit hjälp och stöd till enskilda medlemselevråd. Rådgivningen har innehållit
allt ifrån tips på hur relationen till skolpersonal kan stärkas och hur elever kan engageras, till
vad som krävs för en välfungerande skoldemokrati.
Vi har gjort elevrådsbesök. Besöken består av en inspirationsföreläsning där vi ger en
introduktion till hur medlemmar kan driva ett framgångsrikt elevrådsarbete och hur elever
kan arbeta med elevinflytande och skoldemokrati. Under året har vi i skrivande stund
(2022-10-19) genomfört 25 besök och har fler inplanerade under hösten.
Vi har drivit projektet Demokratiforum. När året är slut kommer vi ha hållit totalt fem
demokratiforum på skolor runtom Sverige. Projektet har genom kampanjer fått bra
genomslag på sociala medier, på konferenser och på evenemang. Vid MUCFs
inspirationsträff i september fick vi även möjlighet att presentera projektet för flera relevanta
aktörer inom skolväsendet.
Vi har hållit elevrådsutbildningar i hela landet. Under året har vi genomfört
elevrådsutbildningar med olika teman för eleve runt om i Sverige.
Vi har hållit utbildningar för elevskyddsombud. Vi ser en fortsatt efterfrågan av dessa
utbildningar, både från enskilda skolor och via kommunala upphandlingar.
Vi har utvecklat våra fördjupningskurser. De ger elever möjlighet att genom olika
interaktiva övningar fördjupa sig i elevinflytande och påverkansarbete, föreningsteknik och
styrelsearbete samt elevers rättigheter. Som medlem får elevrådet rabatterade priser på
utbildningarna.
Vi har tagit fram en rikstäckande rapport om pandemins påverkan. Inom ramen för
projektet Motståndskraftig skola har vi undersökt hur pandemin påverkat elevers
psykiska hälsa och rätt till inflytande och delaktighet. Utöver att låta göra en
enkätundersökning bland elever i hela landet har vi genomfört flertalet intervjuer med
elever. Vi har även inhämtat vittnesmål från flertalet civilsamhällesorganisationer. Allt detta
kommer att resultera i en rapport som släpps i december.
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Vi har genomfört Snacks & Politik. I samverkan med regionerna genomförde vi under året
tre träffar som en del av vår valrörelse med syftet att ge elever en plattform att på en
regional och lokal nivå diskutera frågorna i vårt valmanifest. Ett panelsamtal om psykisk
hälsa i skolan, behörighet till gymnasiet och examen samt hur lärarbristen påverkar elever
hölls. På plats fanns politiker från respektive region för att lyssna på och ta in elevernas
åsikter.
Vi har fortsatt samarbeta med Elevernas riksförbunds tre regioner, SKÅNE, STHLM och
VÄST. Utöver Snacks & Politik höll personal under de regionala träffarna DRIVKRAFT – en
föreläsning om elevers arbetsmiljö och elevskyddsombudens roll. Regionerna är fristående
föreningar men har ett samarbetsavtal med Elevernas riksförbund.
Vi har genomfört vår nationella utbildningshelg RAISE YOUR VOICE. Träffen genomfördes
i maj månad ute på Hemmestaskolan på Värmdö. Temat för året var hur elever kan påverka
samhället och demokratin idag. Träffen besöktes utöver deltagare från hela Sverige av
spännande föreläsare och ungdomspolitiker.
Vi har arbetat med att öka kunskapen om och svara på frågor kring elevers
rättigheter. Under utbildningar och digitala träffar har vi lärt ut grunderna i rättigheter,
berättat om lagar som påverkar elever samt reflekterat kring ämnet. Vi har svarat på många
frågor om rättigheter från elever under året och stöttat elever som misstänker att de blivit
felaktigt behandlade.
Vi har stärkt organisationens kunskap och arbete kring elevers rättigheter.
Under året har en fortsatt genomlysning av verksamheten gjorts som resulterat i flera
förslag på hur verksamheten kan stärka ett rättighetsbaserat arbete. Vi har bland annat tagit
fram riktlinje för barnrättsbaserat arbete och utvecklat en föreläsning i elevers rättigheter.
Vi har åkt ut på Arbetsmiljöturné. Förutom att föreläsa om elevers arbetsmiljö och
elevskyddsombudens roll på regionernas regionala träff DRIVKRAFT kommer vi att besöka
Umeå och Luleå. Syftet med turnén är att göra fler elever medvetna om sina rättigheter och
att de får de verktyg som krävs för att reflektera över och granska sin egen arbetsmiljö.
Vi har genomfört kampanjen HÖR NI MIG. Med syftet att lyfta och främja elevers röster
driver vi under året denna kampanj för att visa vilken inverkan elever verkligen kan ha och
har på vårt samhälle. Vi lyfter elever som har identifierat ett problem i sin omgivning och
genomfört ett initiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och
inspirera andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras.
Vi har utvecklat vår externa grafiska kommunikation och hemsida. Vi har låtit ta fram en
animerad film om Elevernas riksförbund. Därtill har vi uppdaterat vår hemsida sett till både
innehåll och utseende. Under året har vi även tagit fram och regelbundet uppdaterat vår
press-sida.
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Vi har tagit fram ett externt nyhetsbrev. I år har vi satsat på att sprida mer information om
vår verksamhet till andra relevanta aktörer och individer i samhället genom ett externt
nyhetsbrev. Hittills har vi skickat ut två nyhetsbrev och planerar att hinna med ett tredje
innan årets slut.

Påverkan
Val 2022. Under valrörelsen har vi haft som främsta mål att sprida vårt valmanifest som vi
tagit fram baserat på de fokusfrågor ni medlemmar valde under Elevrådskongressen 2021.
Vi har bokat in flertalet möten med makthavare, myndigheter och
civilsamhällesorganisationer där vi har delat ut och diskuterat vårt valmanifest. Inför
Almedalsveckan tog vi fram nio filmer, tre om varje fråga, där experter och elever fick uttala
sig om respektive område. Dessa har spridits på sociala medier och ligger på vår hemsida.
Därtill har vi skrivit en rad debattartiklar, medverkat i tv, kampanjat på sociala medier och
deltagit på diverse evenemang för att sprida vårt valmanifest. Se nedan.
Vi deltog under Barnrättsdagarna. Under Barnrättsdagarna såg vi till att elevers rättigheter
hörsammades. Tillsammans med UNICEF och SPSM anordnade vi ett panelsamtal med
fokus på elevers rätt till en trygg arbetsmiljö. Vi deltog även på ett panelsamtal om
pandemins effekter på skolan och rätten till utbildning.
Vi deltog under Järvaveckan. Under Järvaveckan samtalade vi med andra
civilsamhällesorganisationer, politiker, skolpersonal och elever om elevers rättigheter och
dess koppling till en hållbar och stark demokrati. Vi deltog på Friends panelsamtal om
mobbning i skolan. Vi medverkade även med ett aktivitetstält där besökare kunde ta del av
elevers vittnesmål kring våra tre fokusområden. De kunde även markera vilken av de
områden som de tyckte var viktigast och göra ett quiz om elevers rättigheter.
Vi deltog under Almedalen. Årets deltagande under Almedalsveckan blev en stor succé
för förbundet. Vi deltog på 22 seminarier/paneler. Utöver detta hade vi möten med
skolpolitiska talespersoner och för oss relevanta civilsamhällesorganisationer. Vi deltog även
som publik på andra seminarier för att samla kunskap och inspiration. Därtill gick vi på flera
mingel för att nätverka med andra och dela ut vårt valmanifest och skolpolitiska program.
Likt Järvaveckan medverkade vi med ett aktivitetstält där besökare kunde ta del av elevers
vittnesmål kring våra tre fokusområden. De kunde även markera vilken av dessa områden
som de tyckte var viktigast och göra ett quiz om elevers rättigheter. Det gjorde att vi
engagerade många barn och unga i våra frågor men även andra förbipasserande.
Vi kommer att delta under MR-dagarna 2022. Vi arrangerar en panel om elevers rätt till
trygghet i skolan och bland paneldeltagarna finns sakkunnig på Friends, Barn och
elevombudsmannen samt elevrepresentanter.
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Debattartiklar och uttalanden (i skrivande stund, 2022-10-19)
Debattartikel tillsammans med Plan International Sveriges Ungdomsråd i
Altinget (2022-03-22), “Kriserna avlöser varandra - världens skolelever måste
kompenseras”.
➔DN debatt (2022-02-12), ”Vuxna måste börja lyssna på eleverna om klädkoder”
➔
Debattartikel tillsammans med 60 andra civilsamhällesorganisationer,
Svenska dagbladet debatt (2022-09-1), ”Ovärdig syn på barn i valrörelsen”
➔
Altinget (2022-10-06),“Elevernas riksförbund: när barns rätt till utbildning äventyras
bör alla larm gå igång”.
➔Kommentar i debattartikel i Göteborgs posten (2022-06-20), “Tjejer blir utbrända
i gymnasiet: ‘allt du gör bedöms’”
➔
Kommentar av Tidöavtalet i vårt pressrum (2022-10-14), “Elevernas riksförbund
kommenterar Tidöavtalet”
➔
Kommentar av Internetstiftelsens årliga rapport publicerad i vårt pressrum 		
(11-10-22), ” Nya siffror om ökat näthat- ”Mycket oroande””
Framträdanden i media
» Förbundsordförande Chiara Bergmark diskuterade betyg i Nyhetsmorgons skolpanel
(2022-05-03).
» I samband med Friends 10-årsrapport deltog Förbundsordförande Chiara Bergmark i
nyhetsmorgon och kommenterade att utsattheten ökar i skolan (2022-08-16).
Vi har gått på och bjudit in till möten. Under året har vi träffat och haft god dialog med
bland annat: skolministern och Utbildningsdepartementet, Skolverket,
Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Barn - och elevombudsmannen,
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund. Sveriges skolledarförbund, UNICEF Sverige, RFSL
Ungdom, Friends, Youth 2030 och Röda korsets ungdomsförbund.

Organisation
Det ekonomiska läget ser bra ut och vi har planerat att göra av med samtliga intäkter.
Årets intäkter förväntas bli strax över 7.5 miljoner och årets utgifter förväntas att landa på
strax under 7.5 miljoner. Verksamheten under året har finansierats av Skolverket,
Folkhälsomyndigheten, Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Med anledning av pandemin fick MUCF ett tillskott att fördela
under åren 2020, 2021 och 2022, vi fick därmed extra stort statsbidrag från MUCF i år.
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Organisation
Personalstyrkan har sedan årsskiftet ökat. Sedan januari har vi fått tillskott i form av en
kommunikatör, administratör, en vikarierande regionssamrodnare och tre
föreningsutvecklare. Vi har utöver de nya tjänsterna även en generalsekreterare, en
medlemssamordnare, en utbildningssamordnare, en regionssamordnare, en
pressekreterare, en föreningsutvecklare, en sakkunnig i elevers rättigheter och en
projektledare för det arvsfondsfinansierade projektet Demokratiforum.
Elever som engagerar sig i vår verksamhet är en viktig del av vår organisation. Under
året har vi haft elever som utbildat ideellt. Därtill har vi engagerat elever som vill bidra med
sin expertis i skolfrågor på annat sätt, bland annat genom att svara på enkäter och delta i
referensgrupper.
Kompetensutveckling. Vi har under året haft fem tillfällen för där vi har fördjupat oss i våra
fokusområden. Personal har också fått möjlighet att kompetensutvecklas inom valda
områden under arbetstid.
Arbetet med medlemskap har varit tufft men prioriterat. Pandemins effekter har varit
tydliga under 2021 och har till stor del gått ut över medlemskapet på så sätt att färre
medlemmar har återrapporterat till oss. 2021 anslöt sig 114 medlemsföreningar till oss och
i skrivande stund har vi 54 medlemsföreningar. Vi ser att många elevråd och föreningar har
tappat sin vanliga mötesstruktur, vilket speglas i våra medlemssiffror. Vi ser dock ett
växande intresse för medlemskap sedan återgången till närundervisning, därför har vi haft
mycket medlemskontakt under hösten och kommer fortsätta året ut.

Samarbeten
Vi har fortsatt att stärka vår samverkan med UNICEF. Under året har ett samverkansavtal
tagits fram för att förtydliga hur samverkan mellan oss ska se ut. Bland annat syftar den till
att stärka barn och ungas rättigheter i skolan inom ramen för UNICEF:s arbetsmodell
Rättighetsbaserad Skola och Elevernas riksförbunds arbete med elevers inflytande och
organisering i skolan.
Vi har arbetat med Demokratibygget för att stärka elevers kunskap om demokratiskt
beslutsfattande. Genom att dra på våra olika kompetenser och styrkor är syftet med
samverkan att stärka det demokratiska arbetet i skolan ur ett helhetsperspektiv, både vad
gäller elevers förståelse för demokrati, närhet till och förankring i lokalt beslutsfattande och
elevorganisering och ökat inflytande i skolan. Vi har likaså här skrivit ett samverkansavtal.
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Vi har fortsatt att arbeta i det det nordiska samverkansprojektet Trygga skolan.
Projektet, som är finansierat av Nordiska ministerrådet, består dels av erfarenhetsutbyte och
dels av att utveckla gemensamma metoder för att skapa en trygg och inkluderande skola
som tar avstamp i normkritik och elevers rättigheter.
Vi har samarbetat med Stiftelsen Friends vid flera tillfällen. Under året har vi identifierat
många samrörningsningspunkter med Friends. Vi har medverkat i nyhetsmorgon i samband
med deras rapportsläpp av sin 10-års rapport, deltagit i panel under deras “valkompass”,
gjort en instagram - live tillsammans på temat trygghet i skolan och slutligen har vi hållit en
presentation om vår organisation för Friends personalstyrka. Vi planerar att ta fram en
avsiktsförklaring för fortsatt framtida samarbete.
Vi har deltagit på Nordiska skolledarkongressen och varit en del av juryn för Sveriges
stora Skolledarpris. Förbundsordförande Chiara var en av medlemmarna i juryn som tog
fram priset för årets skolledare. Hon deltog i mars i år under Nordiska skolledarkongressen
där hon talade och delade ut priset till årets skolledare.
Grundskoleförvaltningen i Malmö och Grundskolefotboll mot rasismer. Under våren
bjöds Elevernas riksförbund in för att delta på en antirasistisk barnrättskonferens i Malmö.
Vi har utvecklat samarbetet till att inkludera det Centrala elevrådet i Malmö som kommer
att delta under det panelsamtal om en tryggare skola som vi tillsammans med Friends och
Skolverket anordnar på MR-dagarna.
Internationell samverkan. Under året har vi besökt Helsingfors för att under två dagar
samtala och workshoppa med Nordic School Student Network. Därtill deltog vi på
konferensen Child and Youth participation in the Nordic region during crisis i Oslo.

Förbundsstyrelsemöten
Under året har förbundsstyrelsen haft 6 ordinarie styrelsemöten och kommer ha det 7:e och
sista ordinarie förbundsstyrelsemötet den 3–4 december. Utöver de ordinarie mötena har
förbundsstyrelsen haft 3 extrainsatta möten (3.1, 4.1, 5.1). I somras träffades förbundsstyrelsen
på Österlen för att under några dagar umgås och skriva propositioner. Allt styrelsearbete
har under året har flutit på utan problem samtidigt som arbetsmiljön har varit god enligt de
enkäter som har utförts.
Tack!
Det har varit en ära att få förvalta er organisation det gångna verksamhetsåret.
Tack för förtroendet!
Förbundsstyrelsen 2022
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Mathilda Åström, Leandra Gashi och Emma Arvidsson blev av Elevrådskongressen 2021
utsedda till verksamhetsrevisorer för Elevernas riksförbund. Verksamhetsrevisorerna är en
fristående del av organisationen Elevernas riksförbund vars uppdrag regleras enligt 4 kap
3.2 § i organisationen stadgar.
Verksamhetsrevisorerna har i uppdrag att granska förbundsstyrelsens arbete mellan
Elevrådskongresserna, att granska organisationens verksamhet utifrån givna styrdokument
samt avlägga en revisionsberättelse där frågan om ansvarsfrihet avhandlas.

Det senaste verksamhetsåret har varit präglat av att återgå till fysisk verksamhet efter två år
påverkade av Covid-19. Under våren började Elevernas riksförbund åter hålla
utbildningar, samt träffar på plats, vilket gav medlemmarna möjlighet att träffas fysiskt och
samverka. Övergången till fysisk verksamhet har varit utmanande för organisationen, liksom
för övriga civilsamhället, vilket troligast kommer att leda till att förbundsstyrelsen vid
årsslutet inte når sina internt satta mål gällande antal medlemsorganisationer och hållna
utbildningar. Däremot ser det interna målet avseende individuella medlemmar ut att
uppnås, vilket verksamhetsrevisorerna vill berömma styrelsen för. Efter pandemin kan man
se en trend att flera föreningar i civilsamhället har svårt att organisera medlemmar i samma
utsträckning som förut, och verksamhetsrevisorerna anser således att man inte bör klandra
styrelsen för denna utveckling i organisationen.
Ett genomgående fokus har varit på påverkansarbete, samverkan och valår. Styrelsen har
arbetat mycket strategiskt kring detta område bland annat genom en ny valårsplan. Detta
syntes bland annat i samband med årets almedalsvecka där det fördes en kampanj som
medlemmar fått vara med och skapa. Vidare har styrelsens stora satsning på påverkansarbete lett till många goda samarbeten med organisationer och övriga aktörer. Under året har
det även skapats såväl lokala som nationella forum för att ge medlemmarna själva möjlighet
att påverka sin skolgång i samtal med politiker. Genom att organisationen synts och hörts i
sina frågor har det bidragit till en stark etablering av det nya namnet och varumärket.
Förbundsstyrelsen har således uppnått målen kopplat till påverkansarbete med bravur.
Under året har förbundsstyrelsen överlag följt Elevernas riksförbunds styrdokument, med
undantag för några mindre formaliafel rörande tidsgränser för protokoll och liknande. Denna
typ av fel är vanligt förekommande och har alltid följts av god kommunikation.
Verksamhetsrevisorerna har i övrigt inget att anmärka på gällande förbundsstyrelsens
arbete, som under året utförts på ett mycket välfungerande sätt som värnat organisationens
och medlemmarnas intressen.
Verksamhetsrevisorerna yrkar därför:
att 1 lägga verksamhetsrevisionsberättelse 2022 till handlingarna.
att 2 bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.
				Stockholm, Lund och Hörby den 14:e oktober 2022
				
Mathilda Åström, Leandra Gashi och Emma Arvidsson
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