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Förbundsordförande: Maja Sjögren

Maja har haft många olika roller inom organisationen både som ideell och under de tre 
senaste åren i förbundsstyrelsen. Sedan hon kom in i förbundsstyrelsen har hon även 
erfarenhet av att driva en elevkår vilket gett henne ökad förståelse för de 
utmaningar som Sveriges skoldebatt står inför både med erfarenhet från grundskolan 
och gymnasiet. Maja brinner för jämlikhetsfrågor och vill skapa en inkluderande skola 
för alla. Som person är hon vass och koncis vilket vi tror är en viktig egenskap i rollen 
som förbundsordförande. Maja är duktig kommunikatör med ett stort engagemang 
för att stärka elevperspektivet i skoldebatten vilken är en stor i valberedningens tro på 
att hon är den rätta personen att leda Elevernas riksförbund och få organisationen att 
växa.



Vice förbundsordförande: Anes Asic

Anes Asic har suttit som ledamot i Elevernas Riksförbunds styrelse i tre år och det 
gånga verksamhetsåret som vice förbundsordförande. Han har lagt ner mycket tid och 
engagemang på styrelsearbetet vilket visat på stort driv. Med sina fyra år i 
förbundsstyrelsen har han utvecklats och känner sig bekväm i alla olika roller som 
styrelsearbetet medför. Anes är både initiativ- och ansvarstagande, och hans 
självständighet är en attraktiv egenskap hos en vice förbundsordförande. Han har visat 
på gott samarbete både gentemot förbundsstyrelsen och organisationens kansli men 
även med externa aktörer och makthavare vilket är en viktig del i att få organisationen 
att växa. Anes är fantastisk på att strukturera upp organisationens arbete vilket är en 
stor tillgång för både styrelsen och Elevernas riksförbund i sin helhet. Med sin långa 
erfarenhet av organisationens arbete samt stora driv för fortsatt utveckling tror 
valberedningen att Anes kan bli en lysande förste vice förbundsordförande.



2a Vice förbundsordförande: Vidar Ekman

Vidar har under de två senaste åren suttit som ledamot i förbundsstyrelsen. Han har 
under sin tid i organisationen fått ett ökat intresse för skolpolitik vilket han vill ta ett 
större ansvar för och därmed valt att kandidera till andra vice förbundsordförande. 
Vidar hoppas kunna fortsätta det skolpolitiska arbetet men även arbeta med att 
stärka elevers rättigheter. Han har ett brinnande engagemang för organisationen och 
vill därför själv vara med och leda organisationens arbete. Vidars stora driv och 
nyfikenhet är något som vi i valberedningen värderat högt och är något vi tror kommer 
bidra till att organisationen kommer växa och föreslår vi Vidar till andra vice 
förbundsordförande för Elevernas riksförbund.



Ledamot: Klara Beijer Mörck

Klara har erfarenhet av organisationen som främst utbildare under två års tid och är en 
person med stort intresse för politik och elevers rättigheter. Hon drivs av att få vuxna 
att lyssna mer på unga för att kunna förbättra elevers skolgång vilket är en stor del till 
att hon valt att engagera sig och nu vill leda organisationen i förbundsstyrelsen. Klara 
bidrar alltid med kloka ideer och är en person med stor samarbetsförmåga vilket är en 
viktig del i en förbundsstyrelsens arbete. Valberedningen föreslår därför därför Klara till 
ledamot i Elevernas riksförbunds förbundsstyrelse.



Ledamot: Loe Bohlin Staver

Loe är organiserad och strukturerad som person och har ett stort intresse för fysik, 
matematik och politik. Loe har många personliga erfarenheter av både bättre och 
sämre fungerande pedagogiska modeller och kan bidra med kloka tankar och ideer 
på hur man kan förbättra elevers skolgång. Loe har erfarenheter från Elevernas 
riksförbund skåne, elevråd, miljöråd samt elevskyddsombud och är en person med 
stort engagemang i elevfrågor. Frågor som Loe vill driva utöver en förbättrad skolgång 
för Sveriges elever är hbtq+ -frågor men även accelererad undervisning. 
Valberedningen tror att Loe kommer bidra med erfarenheter och ideer som 
kommer gynna förbundsstyrelsen och därför föreslår valberedningen Loe till 
förbundsstyrelseledamot.



Ledamot: Yusyf Muhawech

Yusuf har erfarenheter från Sveriges ungdomsråd och jobbar även som kommunut-
vecklare i sin hemkommun. Han har valt att engagera sig i Elevernas riksförbund då 
han anser att arbetet med elevfokus och unga i samhället är en viktig del i samhället 
som behöver utvecklas och stärkas. Yusuf kan bidra med erfarenheter kring effektiv 
och hållbart engagemang vilken är en viktig del i förbundsstyrelsen arbete, därför fö-
reslår vi Yusuf till förbundsstyrelseledamot.



Ledamot: Viola Eriksson

Violas engagemang drivs av ett intresse för att stärka elever och förbättra elevers 
vardag i skolan. Hon har tidigare erfarenheter från att ha startat upp och drivit ett 
välfungerande elevråd på sin skola. Viola vill också förbättra samarbetet mellan 
lärare och elever för att skapa den bästa möjliga skolan. Valberedningen tror att 
Violas erfarenheter i kombination med hennes driv och engagemang kommer gynna 
förbundsstyrelsens arbete i att utveckla och förbättra organisationen och vi föreslår 
därför Viola till förbundsstyrelseledamot.



Valberedningens förslag på verksamhetsrevisorer för 2023

Posterna som verksamhetsrevisorer är i dagsläget vakanta. Valberedningen arbetar 
för fullt med att hitta de bästa kandidaterna för verksamhetsrevisorsposterna inför 
2023. Skicka gärna in din kandidatur till valberedning@elevernasriksforbund.se

Valberedningens förslag till arvodering för 2023

Arvodering är det man kallar när man ger pengar till någon på grund av att de har ett 
visst uppdrag. För Elevernas Riksförbund är arvode något man vanligen ger 
förbundsordförande och vice förbundsordförande. Det är uppdrag som kräver 
oerhört mycket tid, energi och tillgänglighet. Presidiet som består av ordförande och 
vice ordförande har haft ett ansvar för politisk påverkan, relationer med andra 
organisationer och arbetsledning av generalsekreteraren. För att kunna åstadkomma 
bland annat ovan nämnda delar anser vi i valberedningen att det är rimligt att 
förbundsstyrelsen får ett arvode att dela ut inom sig.

I valberedningens förslag föreslår vi ej någon konkret siffra utan vi föreslår en 
procentsats av ett prisbasbelopp vilket är på ett liknande sätt många kommuner 
fastslår arvoden till sina politiker. Detta sätt att fördela arvode kan enkelt beskrivas 
som att när en varukorg blir dyrare ökar arvodet lika mycket i kronor medans 
procentsatsen är den samma. Det är således inflationsjusterat. Ett prisbasbelopp för 
2023 motsvarar 52500 kr.

Av 4 kap 4§ & 9§ ges att valberedningen ska föreslå den sammanlagda arvoderingen i 
prisbasbelopp. Stadgan ger att förbundsstyrelsen äger rätt att fördela beloppet 
mellan förbundsordförande och vice förbundsordföranden.

 att  styrelsen ges rätt att fördela 170% av ett prisbasbelopp per   
 kalendermånad enligt ovan angivna att-satser


