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Elevrörelsen
Elevrörelsen är en idéburen rörelse 
där elever använder engagemang och 
organisering för att förbättra sam-
hället. Skoltiden har en speciell 
betydelse i människors liv. Elev-
rörelsen hämtar kraft ur alla sorters 
engagemang som finns bland eleverna. 
Vi skapar sammanhållning och 
gemenskap, vi sätter guldkant på 
vardagen och vi bidrar varje dag till en 
mer givande skoltid.  
    När eleverna går samman på 
sin skola i en elevkår händer något 
magiskt. Skoltiden blir mer än bara 
bråkräkning, EU-fördraget eller o-
regelbundna verb. I korridorerna ryms 
ett helt liv där vänskapsband knyts och 
personligheter formas. Det är i det här 
utrymmet som elevrörelsen gör sig 

synlig. I över 150 år har elev-
kårerna i Sverige kämpat för att få
verka självständigt. Dels för att ge 
elever en möjlighet att påverka sin 
egen vardag, dels för att kunna påverka 
skolan. Allt för att stärka elevers 
rättigheter, förbättra arbetsmiljön 
och få en skola där varje elev kommer 
till sin rätt. Som samhällskraft har vi 
åstadkommit stora förändringar. 
Istället för en skola som tidigare stöpte 
alla elever i samma form har vi nu en 
skola som anpassar sig till eleverna 
och ger dem chansen att hitta sina 
egna unika förmågor.
    Detta är elevrörelsens livskraft - att 
tillsammans göra skoltiden givande för 
alla elever.
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Ordförande har ordet
Elevrörelsen fortsätter att sätta nya 
rekord. Under 2016 valde fler 
gymnasieelever än någonsin att bli 
medlem i en elevkår och vid årets slut 
hade 99 940 elever valt att ansluta sig 
till en elevkår. Det individuella medlem-
skapet ger elevrörelsen mer legitimitet 
och tar oss närmare visionen om att 
det på varje gymnasieskola i Sverige 
ska finnas en framgångsrik elevkår. En 
framgångsrik elevkår bedriver en bred 
verksamhet som tillvaratar medlem-
marnas gemensamma och individuella 
intressen och rättigheter. För det krävs 
demokratiska och öppna processer 
samt långsiktiga arbetsmetoder för ett 
hållbart engagemang för alla elever 
på skolan. För Sveriges Elevkårer 

har fokus under året varit att fortsatt 
stärka elevkårerna i deras arbete, 
vilket vi gjort genom att tillhandahålla 
medlemsförmånerna och utveckla 
nuvarande mötesplatser, arbetat för att 
stärka varumärket elevkår samt skapa 
goda förutsättningar för elevers fria 
organisering på lokal och nationell 
nivå.

Lina Hultqvist



6

Organisationen & elevrörelsen

2468 aktiviteter arrangerades av 
elevkårerna under 2016.

2468



Organisationen & elevrörelsen
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Vi
2016 blev ännu ett rekordår för elev-
kårerna i Sverige. Med en kraftig 
ökning av antalet elevkårer och 
enskilt anslutna kan vi konstatera att 
elevrörelsen står starkt som en av 
Sveriges allra största ungdoms-
organisationer. Den starka till-
växten av nya medlemsorganisationer 
ställer krav på att Sveriges Elevkårer 
arbetar vidare med att leverera en 
medlemsservice som ger fler 
möjligheten att lyfta sina elevkårer 
till en starkare och mer stabil nivå – 
oavsett var i landet de befinner sig eller 
vilken skola de finns på. 
    Som ett steg i detta långsiktiga 
arbete har vi under 2016 stärkt arbetet 
med att förse medlemmarna med de 
utbildningar vi erbjuder som en del 

av våra medlemsförmåner. Genom 
att ha lockat fler deltagare från fler 
elevkårer har vi under året kunnat lyfta 
den genomsnittliga kunskapsnivån 
hos elevkårerna och därigenom stärka 
deras dagliga arbete med att upp-
rätthålla demokratiska organisationer 
som bedriver bred verksamhet och 
värvar medlemmar. Vi har även gjort 
en systematisk genomgång av våra 
standardiserade mallar och guider 
samt vidareutvecklat våra mötes-
platser både nationellt och lokalt för 
att skapa ännu mer värdefulla möten 
mellan våra elevkårer. Detta väntas ge 
tydliga resultat under det kommande 
året när arbetet fortsätter för att bygga 
en starkare elevrörelse.
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Våra medlemmar
Helt i linje med den trend vi sett de 
senaste åren så växte elevrörelsen 
under 2016 sig starkare än någonsin. Vi 
behåller vår plats som en av 
Sveriges allra största ungdoms-
organisationer med 99940 enskilt 
anslutna i 333 elevkårer. För att sätta 
det i perspektiv var antalet människor 
som valde att bli medlem i sin skolas 
elevkår större än antalet invånare i 
Gävle kommun. Storlek är dock inte allt, 
vilket är varför det är glädjande att se att 
elevkårerna genomför fler olika 
aktiviteter än tidigare. Mer än en 
tredjedel av elevkårerna har anordnat 
aktiviteter inom alla fyra områden; 
lobbying, service, bildning och event. 
Som medlem i en elevkår har man 
under året kunnat ta del av bland annat 
temaveckor för att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, arbetsmarknadsdagar, 
välkomstaktiviteter för nya elever, skol-
kamper, fester och lobbyingkampanjer 
för en bättre arbetsmiljö i skolan. Med 
lobbying som tema för året har fler 
elevkårer genomfört rektorshearings 
för att bygga broar mellan elever och 
rektorer, varit delaktiga i förändrings-
processer på skolan och gett elever 
en röst gentemot makthavare i skolan. 
Detta är en positiv utveckling som vi 
hoppas fortsätter under de kommande 

åren. Fler elevkårer är 
involverade i lärar- och rektors-
rekryteringar och schemaprocesser, 
och fler elevkårer syns och hörs i 
media med sina åsikter. Det märktes 
inte minst under hösten då elevkårer 
runt om i landet tog ställning mot 
rasism och för alla nyanlända ung-
domars rätt att börja i deras skolor. 
Det är en utveckling som vi varmt 
välkomnar, och ännu ett tecken på att 
elevrörelsen är en samhällskraft att 
räkna med – både i och utanför skol-
byggnaden. 
    En viktig framgångsfaktor som 
påverkat utvecklingen när vi mäter 
styrka och legitimitet är att just de 
befintliga elevkårerna har vuxit i 
storlek. Den stora ökningen av antalet 
individuella medlemmar under 2015 
beror nämligen inte bara på att fler 
elevkårer startats, utan också att 
de som redan finns blir större och 
starkare. 2013 var 85 elevkårer 
majoritetskårer, alltså att de har mer 
än hälften av skolans elever anslutna. 
2014 var siffran uppe i 113 och när vi 
lämnar 2015 bakom oss kan vi 
konstatera att samma siffra är uppe i 
136. Det har med andra ord skett en 
60-procentig ökning av majoritetskårer 
på TVÅ år - mäktigt!
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99 
940
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Princip

Princip

Medlemsfokus
Sveriges Elevkårer utform ar sina mål, 
strategier och verksamheter utifrån 
medlemmarnas beslut och behov. 

Medlemmarna äger 
Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer 
har därför  alltid medlemmarnas väl 
och ve som överordnad prioritet. 
Organisationen arbetar  aktivt för att ge 
medlemmarna tillfälle att 
kommunicera sina behov till 
 organisationen, framförallt på  
kongress och årsmöte, men även 
genom  kontinuerlig utvärdering 
och kontakt. 



Arrangemang & mötesplatser
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Princip

Demokrati
Sveriges Elevkårer styrs genom av 
medlemmarna fast ställda styr-
dokument och den av kongressen valda 
styrelsen . De viktig aste  besluten fattas 
alltid av  kongress och årsmöte.

Sveriges Elevkårers vision, syfte och 
principer fastställs av medlem marna. 
Medlemmarna väljer också de för-
troendevalda som har att förvalta och 
utveckla Sveriges Elevkårer utifrån 
styr dokumenten; alla medlemmar har 
lika rösträtt.



18

Upptakt16

Upptakt är vår allra största mötesplats. 
Under en helg i april samlades 103 
elevkårer från hela landet på Karlstad 
Universitet för att inspireras, knyta 
kontakter och utbildas.

Alla delar av elevkårsarbetet lyfts 
och går som en röd tråd genom 
hela det fullspäckade programmet. 
Vi arrangerade föreläsningar inom 
aktivitetsområdena lobbying, service, 
event och bildning för att fördjupa 
våra medlemmars kunskaper.
Som avslutning hölls en gemensam 
workshop för alla deltagare i 
projektplanering.

För många deltagare är Upptakt 
den första stora och för några 
andra den allra sista helgen med 
elevrörelsegänget. Därför gavs också 
tid till mingel – bland annat en mässa 
med en rad företag och organisationer 

som utställare. Lördagen avslutades 
dessutom med en bankettmiddag.

GÄSTER I URVAL
Lena Hallengren (S) Seher Yilmaz 
(Rättviseförmedlingen) Stefan Holm 
(Olympisk guldmedaljör och På 
Spåret-vinnare) Irena Pozar, (Bonniers) 
Erik Olkiewicz, (Hypnosartist) Ingrid 
Hagberg, (PricewaterhouseCoopers) 
Messiah Hallberg (Komiker)

1 flashmob

1 stulen tv

1 starkare elevrörelse

1139 koppar kaffe
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Kongress16
I slutet av november samlades våra 
medlemmar i Västerås för att fatta vik-
tiga beslut kring elevrörelsens framtid. 
Kongressen beslutade bland annat om 
en revidering av Principprogrammet 
och att avveckla det internationella 
utskottet. Kongressen valde också en 
ny styrelse, med ett nytt presidie. Till 
ny ordförande valdes Lina Hultqvist. 
Totalt var 123 deltagare på plats för 
att diskutera och debattera. Helgen 
inleddes med tal av gymnasieminister 
Anna Ekström, moderatledaren Anna 
Kinberg Batra och Lärarförbundets 
Johanna Jaara Åstrand. Lärarnas 
riksförbundets Åsa Fahlén och 
alumnen Lina Winkler avslutnings-
talade.Under kongressen hölls också
Elevkårsgalan där Kungsholmens 
Gymnasiums Elevkår, 

Elevkåren Rosendals och Midgårds 
Elevkår vann pris för Årets Elevkår, 
Årets Teamwork respektive Årets 
Samhällsinsats. Priserna sponsrades 
av LO, konsultbolaget JKL och 
Riksdagens utbildningsutskott.

Under första dagen hölls en mässa där 
deltagarna kunde möta representanter 
från en rad företag och organisationer.

GÄSTER I URVAL
Anna Kinberg Batra (M)
Anna Ekström (S) 
Johanna Jaara Åstrand 
(Lärarförbundet) 
Johanna Palmström (Journalist) 
Lina Winkler (Alumn och jurist) 
Åsa Fahlen (Lärarnas Riksförbund)

9,2 meter silverdraperi användes 
för att dekorera galamiddagen

100% av invingningstalarna med 
”anna” som del av sitt namn

11 070 sidor kongresshandlingar 
delades ut

17 timmar spenderades i plenum

A
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Hybris16
Varje år arrangerar Sveriges Elevkårer 
ett utbytesprogram för våra 
medlemmar under namnet ”Hybris”. 
Under ett år får åtta av våra mest ut-
vecklade elevkårer den unika chansen 
att med hjälp av en extern part och 
kontinuerligt stöd genomföra ett 
storslaget projekt under hösten som 
syftar till att ta elevkåren till nya 
höjder. Det kan handla om att bygga om 
elevkårens varumärke från grunden 
genom att ta fram en ny grafisk profil 
och nya värdeord som alla elevkårens 
medlemmar ska förknippa elevkåren 
med. Det kan handla om att bygga en 
helt ny organisationsstruktur för bättre 
samordning och delegering mellan 
elevkårsstyrelse, utskott, kommittéer 
och föreningar. Det kan handla om att 
öka medlemmarnas känsla av ansvar 
och inflytande över elevkåren, eller om 

att anordna den största insparksfesten 
någonsin utan att elevkåren behöver 
spendera en enda krona. Det är endast 
elevkårens fantasi och hårda arbete 
som sätter ramarna för vad ett Hybris-
projekt kan innebära.

MEDVERKANDE ELEVKÅRER OCH 
EXTERNA PARTER 2016:
Hybrisgrupp 1
Elevkåren vid Lars Kaggskolan
Hulebäcks Elevkår
Extern part: The Student Association at 
the Stockholm School och Economics 
(SASSE)

Hybrisgrupp 2
Elevkåren Katedral Uppsala
Viktor Rydberg Odenplans Elevkår
Extern part: Pronto
 

Hybrisgrupp 3
Elevkåren vid Bladins
Ingrid Segerstedts Elevkår
Extern part: Brightful
 
Hybrisgrupp 4
Schillerskas Elevkår
HTS Elevkår
Extern part: Relevant



23

Princip

Långsiktighet

Sveriges Elevkårer planerar sin 
verksamhet på lång sikt, för att nå den 
vision som är fastställd av medlem-
marna. 

Sveriges Elevkårer planerar därför sin 
ekonomi och sina besluts processer för 
att vara långsiktigt håll bara. Sveriges 
Elevkårer har en hög genom strömning 
av medlemmar och företrädare, detta 
medför en risk för  organisatorisk kort-
siktighet, som måste undvikas.

Tillgänglighet

Sveriges Elevkårer upprätt håller en 
god relation med sina medlemmar 
och gör sig tillgänglig för dem i deras 
vardag. 

Sveriges Elevkårer inser att med-
lemmarnas relation med den gemen-
samma organisationen är central 
och  avgörande för deras framgång. 
 Sveriges Elev kårer arbetar därför för 
att skapa en dynamisk relation till 
sina  medlemmar, så att varje medlem 
kan få det stöd som deras specifika 
förutsättningar kräver samt formulerar 
sig på ett lättförståeligt sätt gentemot 
sina medlemmar. 
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Inspiration16
Varje höst arrangerar Sveriges 
Elevkårer det lokala arrangemanget 
”Inspiration” på fem orter runt om i 
landet. Under 2016 höll vi hus i Stock-
holm, Uppsala, Göteborg, Malmö och 
Umeå. Under Inspiration samlar vi 
hundratals elevkårsaktiva medlemmar 
för att låta dem utbildas, delta i work-
shops och inspireras av företrädare för 
näringslivets framkant, den politiska 
makten och civilsamhällets 
engagemang. Syftet är att stärka 
engagemanget hos de elevkårer som 

inte haft möjlighet att ta del utav våra 
olika nationella arrangemang, och ge 
dem ytterligare verktyg att kunna nå 
hela vägen fram med de aktiviteter som 
ska arrangeras under resten av deras 
verksamhetsår. 

Temat för Inspiration 2016 var 
lobbying, vilket betyder att fokus låg 
på att lära elevkårerna hur de på bästa 
sätt driver frågor som medlemmarna 
tycker är viktiga mot makthavare i form 
av skolhuvudmän och politiker.

inspiration_talarkort_tryck.indd   1 31/08/16   10:27
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Strategi 2020

2014 beslutade styrelsen om en strategi 
som skulle implementeras och arbetas 
med fram till och med år 2020. Strategin 
tar sikte mot att nå målet om en 
starkare elevrörelse som ansluter 
130.000 gymnasieelever i 350 elevkårer.

Under verksamhetsåret har 
organisationen fortsatt arbetet med 
strategin genom att implementera och 
arbeta utefter handlingsplaner som ska 
utveckla Sveriges Elevkårer som 
organisation. Bland annat har vi ut-
vecklat vårt medlemssystem, gjort en 
översikt av vår försäljning för att skapa

ökade intäkter samt stärkt vår HR-
kedja. Dessutom har styrelsen initierat 
en översyn av finansieringsstrategin för 
organisation för att se hur 
organisationen på lång sikt ska kunna 
öka intäkterna och därigenom växa mer.



Kommunikation & politik
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I media
Sveriges Elevkårer har gjort ett flertal 
framträdanden i radio, TV och tidningar 
under 2016. Digitalisering av nationella 
proven, omprövning av betyg samt 
meddelarskydd för elever är exempel på 
några av de ämnen som organisationen 
skrivit debattinlägg om eller 
kommenterat i media.
 
Samtidigt växer sig elevkårerna 
starkare och starkare. Fler medlemmar 
värvas och fler viktiga initiativ tas i hela 
landet. Elevkårer gör skillnad – varje 
dag. Och detta syns inte minst i sociala 

medier. Tack vare denna starka närvaro 
i sociala medier har det blivit enklare för 
mediekåren att rikta strålkastaren åt 
rätt håll. Tack vare detta starka 
engagemang och dessa initiativ så riktas 
medias strålkastarljus mot elevkårerna 
för att ge elevperspektivet i de frågor 
som dykt upp. Sveriges Elevkårer har 
därav fortsatt etablera sig i media som 
den självklara rösten för
gymnasieelever i skolfrågor.
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“Sveriges Elevkårer” i Media “Elevkår” i Media

 238
Artiklar i webbmedia

2845
Tweets

241
Instagrambilder

177 
Facebookinlägg

10 
Omnämnanden per dag (snitt)

796
Artiklar i webbmedia

5603
Tweets

2827
Instagrambilder

1103
Facebookinlägg

29
Omnämnanden per dag (snitt)
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Almedalen
2016 var andra året i rad vi hade egen 
tältplats i Almedalen. I tältet fick 
deltagarna testa vår egen-
konstruerade ”Påverkansimulator” för 
att känna på hur tufft det är att påverka 
som elevkår. Simulatorn uppskattades 
av besökarna. Den bjöd på många 
skratt likväl givande samtal om elev-
inflytande.
 
Utöver tältaktiviteten samarrangerade 
vi ett studentmottagningsmingel med 
Saco studentråd, släppte en rapport 
med Lärarförbundet om arbetsmiljö i 
skolan och anordnade en skolpolitisk 
debatt med Lärarnas Riksförbund. 
Samtliga arrangemang var välbesökta 
och återkopplingen var god.
 
Utöver detta arrangerade vi ett 
elevrörelsemingel där bland annat 

alumnen Jonas Sjöstedt (med SÄPO-
vakter) tittade förbi. Och som om inte 
det var nog, vann vår egen ordförande 
Emil Gustavsson debatt-SM i skol-
frågor! Utöver detta hölls enskilda 
möten med nyckelpersoner i svensk 
skolpolitik, visitkort bytte hand, och 
goda förutsättningar skapades för det 
kommande externpolitiska arbetet.

Ca 32 halvgoda frallor åts av 
delegationen på diverse frukost-
seminarium

1 partiledare besökte vårt elev-
rörelsemingel

1 ordförande från Sveriges Elevkårer 
vann debatt-SM

60 visitkort bytte hand



Utbildning & support
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En av de viktigaste delarna av 
Sveriges Elevkårers verksamhet är att 
ge våra medlemsorganisationer 
support. Genom våra verksamhets-
utvecklare får våra medlemmar hjälp 
med att hantera utmaningar i sitt 
dagliga arbete och utveckla sina 
organisationer. Support sker både på 
plats där våra medlemmar finns och på 
distans när våra medlemmar behöver 
det. Supportärenden kan innebära allt 
ifrån att stödja elevkåren i relationen 
med skola och huvudmän,

projektplanering, administration, 
demokratiska processer och allt annat 
som innefattar medlemmarnas arbete 
i vardagen. Supportfunktionen inne-
fattar även hjälp inom områden som 
ekonomi, IT och juridik. Vi förser våra 
medlemmar med standardiserat stöd-
material för att underlätta deras arbete 
med medlemsvärvning, styrelsemöten 
och god resurshållning för att ge även 
de nyaste organisationerna verktyg att 
skapa en mer givande skoltid.

Support

99%

97%

3,9/5

Andel elevkårer som har 
fått support under året

Andel rektorer som vi har 
varit i kontakt med under 
året

Snittbetyget som våra 
medlemmar gav oss för 
vår support under året
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Princip

Öppenhet
Sveriges Elevkårer redovisar regel-
bundet sin verksamhet och sina 
ekonomiska förhållanden för med-
lemmarna på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt. 

Sveriges Elevkårers styrelse arbetar 
aktivt för att ta fram rapporter och 
redovisningar som ska göras till-
gängliga för medlemmarna, regel-
bundet  mellan och inför kongresser och 
årsmöten, men även under extraordinära 
 omständigheter. 

I elevrörelsen ses olikheter som en 
styrka. En förutsättning för det synsättet 
är att alla medlemmar, såväl elevkårer 
som individer, behandlas lika och med 
respekt.

Elevkåren behandlar individer med olika 
bakgrunder, olika egenskaper eller med
olika preferenser på samma sätt. 
Sveriges Elevkårer behandlar elevkårer 
från olika delar av landet, som verkar 
på olika skolor eller som arrangerar 
olika typer av aktiviteter på samma sätt. 
Jämlikheten är en förutsättning för att 
alla som är, och vill bli, engagerade ska 
känna sig som en del av elevrörelsen.

Jämlikhet
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Princip

Sammanhållning

Enbart om alla medlemsorganisationer 
sluter upp bakom visionen kan den 
uppnås. Sveriges Elevkårer uppmuntrar 
därför medlemmarna att utvecklas i 
enlighet med organisationens vision och 
principer. 

Relationen mellan Sveriges 
Elev kårer och medlemmarna bygger på 
ett  ömsesidigt idéutbyte. Medlemmarna 
påverkar den gemensamma 
organi sationen genom att uttrycka  sin 
vilja och fatta de centrala besluten. 
Sveriges Elevkårer påverkar med-
lemmarnas utveckling genom att 
förmedla kunskap som bygger på detta 
principprogram och engagerar med-
lemmarna att arbeta för att uppnå den 
gemensamma visionen.

utbildningstimmar

14 189

styrelseutbildningar

277

övriga utbildningar

704
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Utbildningar  

I slutet av vårterminen när elevkårerna 
valt nya styrelser och planering för 
både studentfirande och mottagande 
av nya ettor pågår, deltar våra med-
lemmar på en värvningsutbildning. Där 
lär de sig hur medlemsvärvning funkar; 
hur de lockar medlemmar till organisa-
tionen och hur de når nya målgrupper. 
Vi har även särskilt fokus på 

välkomstaktiviteter; det ettorna möts av 
under sina första veckor på gymnasiet. 
Elevkårerna i landet är en stor del i 
att det väl-komnandet blir bra – och 
att varenda nybliven gymnasieelev 
blir medlem i en elevkår, förstås. 2016 
deltog 74 elevkårer på en medlems-
värvningsutbildning.

MEDLEMSVÄRVNINGSUTBILDNING (MEDLEMSFÖRMÅN)

Årsmötesutbildningen ges till våra 
elevkårer i början av året, precis lagom 
tills att arbetet med att förbereda alla 
årsmöten ute på skolorna drar 
igång. Utbildningen går igenom vad 
ett årsmöte är, varför det är viktigt i en 
demokratiskt styrd organisation och 
hur man gör för att locka så många 
medlemmar som möjligt till det. Och hur 

själva mötet går till förstås! Att genom-
föra korrekta årsmöten är inte det 
enklaste, så därför får medlemmarna
lära sig hur röstlängder justeras och 
protokollomröstningar genomförs – och 
vad kontrapropositionsvotering 
egentligen betyder. 134 elevkårer deltog 
på utbildningen 2016.

ÅRSMÖTESUTBILDNING (MEDLEMSFÖRMÅN)

Styrelseutbildning är den utbildning 
som vi stolt brukar beskriva som rygg-
raden i vår utbildningsverksamhet. Den 
ger en nyvald elevkårsstyrelse allt de 
behöver för att genomföra ett riktigt 
bra verksamhetsår – både i 
organisatorisk kvalitet och i bredd av 
aktiviteter. Utbildningen går igenom 

elevkårens tre organisatoriska delar – 
organisation, kommunikation och 
aktiviteter, och anpassas i svårighets-
grad beroende på hur etablerad 
elevkårsvana styrelsen har. 2016 gavs 
utbildningen till totalt 277 styrelser.

STYRELSEUTBILDNING (MEDLEMSFÖRMÅN)
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En riktigt bra elevkår sysslar mycket 
med kommunikation på många olika 
sätt. Som styrelseledamot är det bra 
att kunna alltifrån förhandling och 
debattekniker, till rolig marknadsföring 
och hantering av sociala medier. De 
måste kunna målgruppsanpassa sin 

kommunikation efter politiker, rektorer, 
företag, och massor av elever. Allt det 
– och lite till – får medlemmarna lära 
sig i vår kommunikationsutbildning. 
2016 deltog 115 elevkårer på en sådan 
utbildning.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNING (MEDLEMSFÖRMÅN)

ESO-utbildningen, alltså ut-
bildningen för elevskyddsombud, tillhör 
den utbildningsrepertoar som vi säljer 
till skolor. Det är rektorer som 
ansvarar för att skolans skyddsombud 
utses och utbildas, och därmed också 
de som köper in utbildningen. 

Vi utbildar tusentals elev-
skyddsombud i alla delar av landet 
varje år för att se till att de har de 
verktyg de behöver för att genomföra 
sitt viktiga arbetsmiljöarbete ute på 
skolorna.

ESO-UTBILDNING

Som förtroendevald i en elevkår har 
man ansvar för organisationens 
ekonomiska tillgångar. Det kan inne-
bära alltifrån hundralappar till hundra 
tusentals kronor, och oavsett hur stor 
ekonomin är behöver man veta allt om 
bokföring, redovisning, 

kvittorapportering och års-
redovisning. För att elevkårerna ska 
ha goda förutsättningar att axla det 
ansvaret erbjuds alla medlemmar en 
utbildning i ekonomi och ad-
ministration. 2016 deltog 96 elevkårer 
på en sådan utbildning.

EKONOMIUTBILDNING (MEDLEMSFÖRMÅN)

För att våra medlemmar ska lyckas 
med att skapa en mer givande skoltid 
för landets elever är det nödvändigt att 
ha en god relation med rektorer och 
skolledningar. Medan elever har rätt 
att organisera sig fritt i elevkårer har 
rektorer skyldighet att säkerställa alla 
elevers individuella inflytande – vilket 

vi menar är två olika saker. För att ge 
rektorer bästa möjliga förutsättningar 
att genomföra sitt inflytandeuppdrag, 
utan att inkräkta på elevers rätt till 
fristående organisering, har vi tagit 
fram en utbildning som ger dem de 
rätta verktygen i det arbetet.

INFLYTANDEWORKSHOP
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EBAS-UTBILDNING

UTVÄRDERING OCH ÖVERLÄMNING

eBas är Sveriges Elevkårers 
medlemssystem som i princip alla våra 
medlemmar använder för att ad-
ministrera sina egna individuella med-
lemmar. Utbildningen finns för att de 

ska kunna systemet och för att 
underlätta deras medlemsvärvning 
och administration. Under 2016 tog 93 
elevkårer del av eBasutbildningen.

När årsmötet stundar och styrelsens 
mandatperiod lider mot sitt slut är det 
viktigt att ordentligt förbereda för den 
nya styrelsens tillträde för att bibehålla 
stabilitet och långsiktighet i 
organisationen. Arbetet som genom-
förts under föregående år ska ut-
värderas och presenteras för den nya 

styrelsen - vilket stärker elevkårens 
organisatoriska styrka enormt och gör 
att den nya styrelsen undviker att tappa 
produktivitet och smidigt kan ta över 
arbetet med aktiviteterna. Under 2016 
tog 56 elevkårer del av denna 
utbildning.

LOBBYING
Elevkårer är en kanal för att ge elever 
en röst och makt att göra för-
ändringar i sin vardag. Genom att 
bedriva lobbyingarbete mot 
makthavare i form av exempelvis skol-
ledning och skolpolitiker jobbar våra 
medlemmar aktivt för att skapa en mer 

AVTALSRÄTT
Många elevkårer har olika slags 
samarbeten med externa företag som 
kräver att de skriver avtal. Att skriva 
avtal är en handling som är juridiskt 
bindande och avtalsrätten innehåller 
många regler som är viktiga för   

elevkårer att kunna. Vem får skriva på 
ett avtal? Vad ska stå i ett avtal – och 
vad händer om det inte efterföljs? 
Under 2016 tog 66 elevkårer del av 
avtalsrättsutbildningen.

givande skoltid för sina medlemmar. 
Denna utbildning syftar till att stärka 
deras kunskaper i hur man driver 
igenom frågor på ett framgångsrikt 
sätt. Under 2016 tog 70 elevkårer del av 
lobbyingutbildningen.
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Servicemodellen

A1
• Distans- och på-plats-support 

• Styrelseutbildning 

• Böcker, webb- och videomaterial 

• Lokala arrangemang 

• Övriga utbildningar 

• Ledarskapsprogram 

Övriga nivåer
• Distans- och på-plats-support 

• Styrelseutbildning  

• Böcker, webb- och videomaterial  

• Lokala arrangemang  

• Övriga utbildningar  

• Ledarskapsprogram  

• Nationella arrangemang

Lokal finansieringsgrad

An
sl

ut
ni

ng
sg

ra
d

*A1 får 500 kr totalt till sin 
elevkår oavsett antal 
medlemmar
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Lista på finansiärer

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som är med och finansierar elevrörelsen och 
därigenom skapar en bättre skoltid för Sveriges elever.

Nationella finansiärer
MUCF – Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhällesfrågor

Skolverket

Lokal finansiering från kommuner
Uppsala kommun

Umeå kommun

Stockholms stad

Göteborgs stad idrott & förening

Uddevalla kommun

Malmö stad

Hässleholms kommun

Ängelholms kommun

Helsingborgs kommun

Lokal finansiering från skolor
Göteborgs city område centrum – 

Hvitfeldtska, Schillerska & Angered

Kalmarsunds gymnasieförbund

Lokal finansiering 
från landsting/regioner*
Region Gävleborg

Landstinget i Uppsala län

Region Västerbotten

Landstinget Dalarna

Stockholms läns landsting

Landstinget Sörmland

Västra Götalandsregionen

Region Värmland

Region Halland

Region Örebro län

Landstinget Västmanland

Region Skåne

Landstinget i Kalmar län

Regionala Samarbetsorganisationer
Gävleborgs Elevkårer

Uppsala läns Elevråd

Västerbottens Elevkårer

Dalarnas Elevkårer

Västernorrlands Elevkårer

Stockholms Elevkårer

Göteborgs och Bohusläns Elevkårer

Norra Älvsborgs- och Skaraborgs Elevkårer

Södra Älvsborgs Elevkårer

Värmlands Elevkårer

Hallands Elevkårer

Mälardalens Elevkårer

Skånes Elevkårer

Sveriges Elevråd Skåne

Kalmar läns Elevkårer
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Generalsekreterarens 
kommentar

Vi kan konstatera att året 2016 slutade 
lika bra som det började för elev-
rörelsen. Med god ekonomi kick-
startade vi med höga mål, drivna 
medarbetare och ett starkt eng-
agemang för att slå 2015-års resultat. 
Ja, det gick ju faktiskt vägen. 2016 
bjöd på flera höjdpunkter, ett Upptakt 
med 400 deltagare, hypnosshow och 
Stefan Holm. En sommar som inte var 
den bästa i mannaminne men vi kom 
tillbaka i augusti till 36 medarbetare (17 
nya – flest någonsin!), alla taggade till 
tänderna för att träffa sina 
medlemsorganisationer, hålla 
utbildningar och hjälpa till med 
aktiviteter.

På vår väg mot att förverkliga Strategi 
2020 har vi arbetat framförallt med 
finansiering, för att hitta nya intäkts-
källor så att vi kan säkra vår tillväxt. 
Vi har även arbetat med att utveckla 
medlemssystemet och se över vår 
pedagogik kring utbildningarna.
    Resultatet för 2016 blev väldigt bra, 
enligt kongressens beslut har vi satt 
över hälften av vårt kapital i en spar-
fond och trots detta står vi stabilt med 
ett tryggt kapital att använda för att 
ytterligare satsa på elevrörelsen.
    Jag är stolt och glad över att fått 
arbeta med er alla för att stärka 
elevkårerna i Sverige 2016.
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Årsredovisning
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sveriges Elevkårer, 
802010-1062 med säte i Stockholm får härmed 
avge årsredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten
Sveriges Elevkårer är en branschorganisation för elevkårer på gymnasieskolor i 

Sverige. Organisationens syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att 

skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges 

Elevkårer särskilt att:

• Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda 

sig av i sitt arbete.

• Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de 

behov de har inom ramen för sin verksamhet.

• Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt 

utbyte.

• Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.

• Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skol-

         väsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska besluts-  

         fattare, näringslivet och samhället i stort.
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Elevkårerna är elevernas fria organisering, där varje elev själv får välja om hen vill 

söka medlemskap. Elevkårerna är breda organisationer som jobbar med allt från 

utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som 

skapar trivsel och gemenskap på skolan.

Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårernas 

strävan att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar är mer 

framgångsrik än någonsin och går från klarhet till klarhet. Detta vill vi ta tillvara 

på. Därför menar vi att Sveriges Elevkårer är elevkårerna i Sverige – inget mer, 

inget mindre.

Sveriges Elevkårer har en lång historia och grunden till organisationen lades 

redan 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. Organisationen 

arbetade till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och 

försäljning av rabatterat skolmaterial.

Vision
Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas 

en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, 

rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina 

medlemmar.

Resultat
Sveriges Elevkårer redovisar ett resultat på 1 218 036 kr för kalenderåret 2016, 

vilket är en ökning jämfört med redovisat föregående år då resultatet blev 958 733 

kr. Ökningen av nettoresultatet under 2016 beror främst på ökade intäkter från 

försäljning av utbildningar och evenemang. Finansiella kostnader som påverkat 

resultatet negativt är delvis nedskrivning av fordran på systerorganisationen 

Sveriges Elevråd samt nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar i det 

helägda dotterbolaget Sveriges Elevkårer Holding AB.
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Intäkter

Sveriges Elevkårers intäkter ökade från föregående år, en del av denna ökning beror på de 

statliga bidragen som ökade. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågors (MUCF) 

bidrag ökade med 0,76 % och skolverkets bidrag ökade med 30,04 % från föregående år. En 

annan del av intäktsökningarna beror på ökad försäljning av utbildningar och evenemang. 

Sveriges Elevkårer tillhandahåller service i form av personal och administrativa tjänster till 

systerorganisationen Sveriges Elevråd, som ersättning för det stöd som lämnas erhåller 

Sveriges Elevkårer betalning. Denna intäkt redovisas ovan som ”Sveriges Elevråd”, eftersom 

Sveriges Elevråd är en samarbetsorganisation redovisas det i resultaträkningen på samma

konto som intäkter från resterande regionala samarbetsorganisationer.

Stadsbidrag MUCF

Stadsbidrag Skolverket

Bidrag från landsting och regioner via regionala 

samarbetsorganisationer

Sveriges Elevråd

Kommunala avtal/bidrag

Försäljning av utbildningar och evenemang

Administrativa intäkter

34%

17%19%

9%

12%

7% 1%
1%

Övriga intäkter
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Försäljning 

Försäljning av utbildningar och evenemang, till exempel elevskyddsombuds-

utbildning som vi säljer till skolor och monterplatser på våra arrangemang som vi 

säljer till företag är ett område där Sveriges Elevkårer hoppas kunna expandera 

inom de kommande åren. Dessa intäkter är viktiga eftersom de är fria att 

användas till satsningar för organisationens långsiktiga överlevnad till skillnad 

från många bidrag som måste användas till innevarande års verksamhet.

Försäljning senaste 5 år
2000000

1500000

1000000

500000

0
2012 2013 2014 2015 2016

Utbildningar Turnéer Evenemang Totalt
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Kostnader
Rörelsens kostnader innan finansiella poster 2016 uppgick till 22 172 184 kr. Det 

är en ökning från föregående år som främst beror på ökade personalkostnader 

i form av sociala avgifter då det beslutades att slopa det avdrag som tidigare 

fanns för anställda under 26 år. Den största delen av kostnaderna 2016 gick till 

medlemsservice i form av personalkostnader, omkostnader och utvecklings-

kostnader för vår avdelning som jobbar direkt till våra medlemmar för att 

säkerställa de förmåner som medlemsorganisationerna har rätt till, till exempel 

utbildningar, support och material. Övriga kostnader så som personalkostnader 

i form av administration, ekonomi, HR, reception och IT samt omkostnader i form 

av teknik, hyra, försäkring och revision utgör också en stor del av kostnaderna. 

Under 2016 betalade vi ut ca 1,5 miljoner kr i ekonomiskt stöd till våra 

medlemsorganisationer som de kan använda för sina egna lokala verksamheter. 

Resterande kostnader är arrangemangskostnader för de mötesplatser vi 

anordnar för våra medlemsorganisationer samt kommunikationskostnader som 

delvis representerar vad det kostar att företräda elevkårernas politiska intressen 

gentemot resterande samhälle. Kostnaderna fördelades enligt nedan graf:

6%

7%

9%

40%

38%
Kommunikation

Ekonomiskt stöd

Arrangemang

Medlemsservice

Övriga kostnader
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Kommentarer om balans

Tillgångar

Andelar i koncernföretag
Sveriges Elevkårer har under året gjort aktieägartillskott till det helägda 

dotterbolaget Sveriges Elevkårer Holding AB på totalt 500 000 kr, tillskottet har 

gått vidare till det av Sveriges Elevkårer Holding AB helägda dotterbolaget 

Kårprofil AB. Kårprofil AB bedriver försäljning av studentmössor, kläder och 

accessoarer till elever och elevkårer i Sverige. Försäljningen sker via en webbutik 

under varumärket Elevera vars syfte är att öka elevernas makt som konsumenter 

samt öka elevkårernas finansiering genom provision på försäljning. Aktieägar-

tillskottet har skett för fortsatt satsning av varumärket Elevera.

Då Kårprofil AB under 2016 redovisar ett negativt resultat för 2016 så har Sveriges 

Elevkårer Holding AB skrivit ned sina andelar i Kårprofil AB, detta påverkar 

Sveriges Elevkårers tillgångar i Sveriges Elevkårer Holding AB. Se not 10 andelar 

i koncernföretag.

Fordringar hos koncernföretag
Sveriges Elevkårer har skrivit av en fordran på Sveriges Elevråd på 57 974 kr. 

Detta eftersom den har justerats genom det serviceavtal som Sveriges Elevkårer 

har med Sveriges Elevråd. 

Eget kapital och skulder
Vid utgången av 2016 uppvisar Sveriges Elevkårer ett positivt kapital på 4 085 358 

kr jämfört med det egna kapitalet på 2 867 322 kr som presenterades i bokslutet 

2015.

Sparfond
I posten Sparfond under eget kapital redovisas medel som medlemmarna 

beslutade på 2016 års kongress att avsätta i en fond för långsiktigt sparande, se 

not 14. Den summa som ska avsättas är 20% av innevarande års försäljnings-

intäkter samt 50 % av det egna kapitalet 2016-12-31. Den totala summan landar 

på 2 370 159 kr. Den likvida överföringen kommer ske från organisationens bank-

konto under våren 2017. 
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Väsentliga händelser under året

Kongress 2016 
Under Sveriges Elevkårers Kongress 2016 beslutade medlemmarna att:

• Avveckla det internationella utskottet. 

• Anta ett nytt principprogram.

•  Att det vid varje årsboksluts upprättande ska avsättas 20% av årets 

försäljningsintäkter från utbildningar och evenemang i en separat sparfond för-

utsatt att beloppet ryms inom årets resultat. Ryms inte beloppet inom årets 

resultat ska istället 50% av resultatet avsättas. Om resultatet är negativt ska inget 

belopp avsättas. Vid årsbokslutet 2016 blir första året då sparfonden upprättas 

och då ska 50 % av det egna kapitalet per 2016-12-31 avsättas. 

• Rösta in en ny styrelse. 

Personal
I maj 2016 tillträdde Karin Levin som ny generalsekreterare för 

Sveriges Elevkårer.  Medelantalet anställda under 2016 var 43 st varav 17 män och 

26 kvinnor. Den största förändringen i personalstyrkan skedde efter sommaren då 

17 st var nya medarbetare. Sveriges Elevkårer har en genomsnittsålder på 22,5 år. 

En stor del av de nyanställda börjar jobba hos oss direkt efter sin gymnasie-

examen, många av dessa jobbar ett par år för att sedan söka sig vidare för 

ytterligare studier vilket förklarar vår relativt höga personalomsättning.
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                                                                                                                                                     Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat    2 867 322

årets resultat   1 218 036

Totalt      4 085 358

disponeras för

balanseras i ny räkning   4 085 358

Summa   4 085 358

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
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Resultaträkning

Belopp i kr                                                                 Not              2016-01-01-                    2015-01-01-

                                                                                                        2016-12-31                      2015-12-31

Verksamhetsintäkter                                                 1                    2 194 075                           2 173 029

Erhållna Bidrag                                                         2                   21 936 318                        20 226 389

Övriga rörelseintäkter                                              3                                    -                                 1 935

                                                                                                           24 130 393                       22 401 353

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader                                                              -8 862 716                        -8 777 135

Personalkostnader                                                  4                   -13 241 655                      -12 382 228

Av/nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar                     5                          -67 813                             -50 564

Rörelseresultat                                                                                 1 958 209                         1 191 426

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag                6                        -746 342                          -228 430

Ränteintäkter och liknande resultatposter          7                              9 223                                   606

Räntekostnader och liknande resultatposter      8                            -3 054                               -4 869

Resultat efter finansiella poster                                                   1 218 036                            958 733

Resultat före skatt                                                                                 1 218 036                            958 733

Årets resultat                                                                                          1 218 036                             958 733
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Belopp i kr                                                                 Not                2016-12-31                      2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer                  9                           92 598                             108 205

                                                                                                                  92 598                             108 205

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                       10                        438 993                             685 335

                                                                                                               438 993                             685 335

Summa anläggningstillgångar                                                        531 591                             793 540

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                                                                                     289 997                            183 216

Fordringar hos koncernföretag                            11                         528 275                             584 074

Övriga fordringar                                                                                     3 410                                23 488

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter                                                   12                      2 186 143                         1 801 772

                                                                                                             3 007 825                         2 592 550

Kassa och bank                                                                                      2 929 067                          2 206 128

Summa omsättningstillgångar                                                      5 936 892                         4 798 678

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                           6 468 483                           5 592 218

Balansräkning
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Belopp i kr                                                                 Not                2016-12-31                      2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                                                 14

Fritt eget kapital

Vinst eller förlust föregående år                                                       497 163                          1 908 589

Sparfond                                                                                             2 370 159                                         -

Årets resultat                                                                                     1 218 036                            958 733

                                                                                                             4 085 358                         2 867 322

Summa eget kapital                                                                         4 085 358                          2 867 322

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                                                             579 322                          1 402 419

Skulder till koncernföretag                                13                            415 250                             415 250

Övriga kortfristiga skulder                                                                 487 216                             458 420

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter                                           15                            901 337                             448 807

                                                                                                             2 383 125                         2 724 896

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                          6 468 483                          5 592 218

Balansräkning
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Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre

aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat

anges nedan.

Redovisning av (övriga) intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att

erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får

ersättningen i likvida medel direkt vid leverans.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av

tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad 

med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett

tillförlitligt sätt.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat

restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under

året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar                                                                                                             % per år

Materiella anläggningstillgångar:

-Datorer                                                                                                                                               33

Koncernuppgifter
Föreningen som utgör moderföretag för en koncern med dotterbolag enligt not 10, upprättar ej

koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap, paragraf 3.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och

andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per verksamhetsgren
  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Utbildningar och evenemang                                                              1 637 400                     1 812 501

Verksamhetsintäkter                                                                               288 392                        323 027 

Övriga rörelseintäkter                                                                             268 340                           37 624

Summa           2 194 132                       2 173 152

Noter
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Not 2 Erhållna Bidrag    

                                                                                                            2016-01-01-                2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Statliga bidrag MUCF                                                                            8 198 815                    8 107 308

Statliga bidrag Skolverket                                                                    4 074 710                    3 095 000

Kommunala bidrag                                                                                2 798 334                       948 624

Landstingsbidrag                                                                                   6 864 459                    8 076 016

Summa    21 936 318                   20 226 948 

Not 3 Övriga rörelseintäkter                                        2016-01-01-                     2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Valutalkursvinster på fordringar och skulder                                                                                1 935

Summa                                                                                                                            -                             1 935

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
  2016-01-01-    2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Män                                                                                                                      17                                 17

Kvinnor                                                                                                                26                                 25

Totalt                                                                                                                            43                                   42

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader          2016-01-01-                     2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31

Löner och andra ersättningar:      9 828 130                    9 675 813

Övriga personalkostnader                                                                       193 833                       343 651

Summa                                                                                                           9 828 130                     9 675 813

Sociala kostnader                                                                                  3 103 378                    2 351 346

(varav pensionskostnader)                                                                      125 701                       193 367
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Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella
 anläggningstillgångar
  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Inventarier                                                                                                            -                             1 007

Datorer                                                                                                         67 813                          49 557 

Summa                 67 813                            50 564

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag         2016-01-01-                     2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Nedskrivningar av andelar i koncernföretag                                      -746 342                      -228 430

Summa       -746 342                        -228 430

Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter               2016-01-01-                     2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Ränteintäkter, övriga                                                                                    9 223                               606

Summa                                                                                                                   9 223                                 606

Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader
  2016-01-01-    2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31

Räntekostnader, övriga                                                                               3 054                             4 869

Summa                                                                                                                  3 054                               4 869

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer                         
   2016-12-31                  2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början                                                                                   1 517 438                      1 447 405

-Nyanskaffningar                                                                                       52 206                           70 033

       1 569 644                     1 517 438

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början      -1 409 233                  -1 358 669

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden                   -67 813                       -50 564

      -1 477 046                 -1 409 233

Redovisat värde vid årets slut                                                                       92 598                       108 205
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Not 10 Andelar i koncernföretag                                            
  2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början                     685 335                                 41 765

-Lämnade aktieägartillskott              500 000              872 000

-Nedskrivning andelar i koncernföretag            -746 342                            -228 430

Redovisat värde vid årets slut                                     438 993                                 685 335

Specifikation av moderföretagets innehav 
av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer 

med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

          Antal          Redovisat

Dotterföretag / Orgnr /Säte                           andelar              i %                värde

Sveriges Elevkårer Holding AB,             500                 100               438 993

                    438 993

Not 11 Fordringar hos koncernföretag
  2016-12-31 2015-12-31

-Kårprofil AB          364 378                        362 203

-Sveriges Elevkårers Förlag AB          163 897                        163 897

-Sveriges Elevråd                      -                           57 974

Redovisat värde vid årets slut          528 275                         584 074

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter         

                       2016-12-31    2015-12-31

Förutbetalda hyresgifter        310 440                          210 535

Förutbetalda medlemsbidrag        1 720 000                       1 400 000

Förutbetalda försäkringspremier          38 126                            38 126

Övriga förutbetalda kostnader           117 577                          153 111

    2 186 143                       1 801 772
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Not 13 Övriga skulder, lång- och kortfristiga
  2016-12-31 2015-12-31

-Sveriges Elevkårer Holding AB        -415 250                       -415 250

Redovisat värde vid årets slut        -415 250                       -415 250

Not 14 Eget kapital

  2016-12-31 2015-12-31

Balanserat resultat         497 163                      1 908 589

Sparfond      2 370 159

Årets resultat        1 218 036  958 733 

Totalt fritt eget kapital      4 085 358                      2 867 322

Totalt eget kapital      4 085 358                      2 867 322

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2016-12-31 2015-12-31

Upplupna semesterlöner             347 955                        265 420

Upplupna sociala avgifter          109 328                          72 331

Förutbetalda intäkter            201 666  -

Övriga upplupna kostnader          242 388                       111 056

          901 337                       448 807

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

  2016-12-31 2015-12-31

                     -

Ställda säkerheteter               Inga                              Inga

Eventualförpliktelser               Inga                              Inga
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Medlemslista
Allvar Gullstrands elevkår

Den Fria Elevkåren vid Malmö Borgarskola

Bergagymnasiets Elevkår

Einar Hansens elevkår

Lars-Erik Larsson-gymnasiets Elevkår

Elevkåren vid JENSEN Malmö

Pauliskolans Elevkår

TBS Elevkår Malmö

Hermods Elevkår Malmö

Österlengymnasiets Elevkår

Katedralskolans fristående elevkår

Klippans Elevkår

Kunskapsgymnasiet elevkår

Malmö Idrottsgymnasiums Elevkår

Malmö Latins Elevkår

Polhems elevkår

SSG Elevkår

Sunds Elevkår

Vipans elevkår

Elevkåren vid Universitetholmens 

gymnasium

Elevkåren vid Rytmus Malmö

NFU Elevråd

Malmö Praktiskas Elevkår

Fria Elevkåren

Peabskolans elevkår

Elevkåren de ProCivitas

Elevkåren vid Bladins

EVV

Elevkåren af ProCivitas

S:t Petri elevkår

SRG-Svedalas elevråd

Drottning Blankas Elevkår

Praktiska elevkår

Yrkesgymnasiets Elevkår

ÖPEK

Parkgymnasiets Elevkår

Plusgymnasiet Malmös Elevkår

Bryggeriets Gymnasiums Elevkår

Framtida elevkår

Jacobsskolans Elevkår

UBC Elevkår

HTS elevkår

C4:s Elevkår

Söderports elevkår

LBS Kristianstads elevkår

ABSOLUTPLUS

Wendesgymnasiets elevkår

Elevkåren vid Österänggymnasiet

KPGs elevkår

Nordenbergsskolans elevkår

Ekbackeskolans Elevråd

Milner elevkår

Önnestadsgymnasiets Elevråd

Rönnes elevkår

Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår

Culturas Elevkår

NicKåren

Olympias Elevkår

Sportgymnasiets Elevkår

Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg

Tycho Brahes Elevkår

Elevkåren vid Rönnowska

Filbornas Elevkår

Kullagymnasiets elevkår

Valhalls Elevkår

International School of Helsingborg

Student Union

TBS Helsingborg Elevkår

Ölands gymnasiums elevkår

Elevkåren vid Växjö Katedralskola

Kungsmadskolans Elevkår

Haganässkolans elevkår

SKS EK

Ingelstads gymnasium elevråd

Oscarskåren

Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet

Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan

Elevkåren vid Lars Kaggskolan

Stagneliusskolans elevkår

Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet

Sjökåren

Ehrensvärdskas Elevkår

af Chapmans elevkår

Elevkåren på Blekinges 

naturbruksgymnasiet

STage4you Elevkår

Teknikums elevkår

Smålandsgymnasiets elevkår

Elevplenum vid Procivitas i Växjö

Växjö Frias Elevkår

Angereds Elevkår

Drottning Blankas Elevkår Göteborg

GTI:s Elevråd

Hermods Elevkår - Göteborg

Hvitfeldtska Elevkår

IHGR Students’ Union

Ingrid Segerstedts Elevkår

ITG Elevkår

Lerums Elevkår

LM Engströms Elevkår

MHEK

Munkkåren

Nösnäs Elevkår

Schillerskas Elevkår

Sigrid Rudebecks Elevkår

Sjölins Elevkår

Jensen Gymnasiums Elevkår

Almåskåren

Furulundskolans elevkår

A-kåren

Donnergymnasiets Elevkår

Elevrådet HALIB

Elofkåren

Hulebäcks Elevkår

Kattegattkåren

LBE

LBS Elevråd Kungsbacka

Marks Elevkår

Mikael Elias Elevkår

Sturekåren

Teknis

TIS Göteborgs Elevkår

 Tranemo Gymnasieskolas Elevkår
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 Agnebergs Elevkår

Ållebergsgymnasiets Elevkår

Alströmergymnasiets elevkår senaten

Bräcke bygg & anläggning elevkår

DBGY Elevkår Borås

Elevkåren på De la Gardiegymnasiet

Elevkåren Akademi Sinclair

Elevkåren Katedralskolan

Ester Mosessons Elevkår

Fågelviks elevkår

Gunillakåren

Karlbergs Elevkår

Kavelbros elevkår

LBS Elevkår

Mågs elevkår

Nils Ericsons Elevkår

Östrabo elevkår

Polhemskåren

Västerhöjds Elevkår

DAGYs Elevkår

Marina Läroverkets Elevkår

Elevkåren vid ABB industrigymnasium

Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium 

Djursholm

Åva Elevkår

MediaGymnasiets Elevkår

Nacka gymnasiums elevkår

The Core

Enskilda Kåren Nyköping

Blackebergs Elevkår

Bromma Gymnasiums Elevkår

NTI Gymnasiet Stockholm Elevkår

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans 

Elevkår

STUDENTUNION

Carlforsskas Elevkår

Hersby Gymnasiums Elevkår

Rodengymnasiets Elevkår

Sjölins Elevkår Södermalm

Vasagymnasiets Elevkår

Öknaskolans Elevkår

Sjödals Elevkår

Elevkåren vid Östra Real

FGE

Franska Skolans Elevkår

Gullviva Gymnasiums Fria Elevkår

Östras elevkår

Kungsholmens Gymnasiums Elevkår

TIS Elevkår

Kärrtorps elevkår

Södra Latins Elevkår

Norra Reals Elevkår

Hermods Elevkår

Hardkår Elevkår

TG Elevkår

Corporus Studentis

Tullinge Gymnasium Elevkår

UBGS elevkår

Wendela Kåren

DBGY Sthlm

Klara Södra Elevkår

Mikael Elias Elevkår

Solna Gymnasiums Elevkår

Rudbecks elevkår

Psyket

KVG Elevkår

Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Kulturama Gymnasiums Ele

Värmdö Gymnasiums Elevkår

Europakåren

Elevkåren THG

SMV Tyska Skolan

SSHL Elevråd

The Student Union of IEGS

Designgymnasiets Elevkår

Didaktus Elevkår Liljeholmen

Elevkåren Duveholm och KTC

KSKÅREN

ABBE

KGVE

Kristofferskolans Elevkår

Kungstensgymnasiets Elevkår

Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår

Enskilda gymnasiets elevkår

Globala gymnasiets elevkår

Rymds Elevkår

TEEO

Fredrikshovs Gymnasiums Elevkår

ÖEG

Rytmus Elevkår

Cultus Elevkår

Ekebys Elevkår

Grillskas Elevkår

Hagströmska Elevkår

IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår

Celsius Elevkår

Fyrisskolans elevkår

IGUEK

Elevkåren Katedral

Elevkåren Rosendal

TBS Uppsala elevkår

Skrapans Elevkår

Hardkåren

Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår

Westerlundskas Elevkår

Berzans Elevkår

Birgittaskolans Elevkår

Björkö Elevkår

Carlsunds Elevkår

Elevrådet Eksjö Gymnasium

KGNE

Folkungaskolans Fria Elevkår

Hagagymnasiets Elevkår

Himmelkåren

Katedralskolans Elevkår

Grennaskolans Elevkår

ALE

Facettens Elevkår

KGLE

Nystek

Per Brahegymnasiets Elevkår

Platengymnasiets Elevkår

LBS Motala Elevkår

Allékåren

Älvstrandsgymnasiets Elevkår

Karolinska Läroverkets Elevkår

KGK Elevkår

Lindeskolans Elevkår

Risbergska skolans Elevkår

SÄG:s Elevkår

Stjernekåren

Taseruds Elevkår

TBS Karlstad Elevkår

Teknis Elevkår

Tingvallas Elevkår

TGE
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Lundsbergs Skolas Elevkår

Karlfeldts elevkår

Hagströmskas elevkår

Kåres Kår

Mount High Elevkår

Hagagymnasiets Elevkår

JK

Elevkåren Kristinegymnasiet

Polhemsskolans Elevkår

Sandvikens Elevkår

Soltorgs Elevråd

Staffangymnasiets Elevkår

Stiernhööksgymnasiets elevkår

Torsbergsgymnasiets elevråd

Sollefteå Gymnasiums elevkår

Hedbergskas elevkår

Elevrådet vid Guldstadsgymnasiet

Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation

Yrkesgymnasiet Uppsalas Elevkår

Midgårds Elevkår

Nolaskolans Elevråd

Parks Elevråd

Skvadersekten

Dragonskolans Elevkår

Theta Minerva Elevkår

Stenstans Elevkår

UIG Elevkår

Västermalms elevkår

Ådalsskolans Elevkår

Fredrika Bremers Elevkår

STEGs Elevkår

S:t Botvids Elevkår

Rytmus Elevkår Göteborg

Praktiska Linköpings Elevråd

Bernadottes Elevkår

RGE

MEG-kåren Falun

Det riktiga NTI-rådet

AFG

Cybergymnasiets elevkår

LBS-HBG:s Elevkår

Thorildsplans Elevkår

Realgymnasiet Lunds Elevkår

NTIs elevkår

LBS Lund Elevkår

Göteborgs Högre Samskolas Elevkår

Rytmus Norrköpings Elevkår

Realkåren

Falu Fri Elevkår

Strömbackaskolans elevkår

Mora Gymnasiums Elevkår

Elevrådet vid Dingle Naturbruksgymnasium

TBS Gävle elevkår

STEK

ITG elevkår

GVE

MEG Stockholm Elevkår

Baldergymnasiets Elevkår

Kitas Elevkår

SISSC

Kransens Elevkår

WG Elevkår

Partille Gymnasiums elevkår

Liljaskolans Elevkår

LBS Linköpings Elevkår

Linnés Elevkår

Växjö Praktiska

NW-KÅREN

CIS Elevkår

Thorenkåren

 TGE

Katrinelunds Elevkår

 Väggaskolans elevkår

Kunskapscentrum Marakryds Elevkår

 Törnströmskas elevkår

LBS

Ljungby Fria Elevkår

Anderstorpsgymnasiets Elevkår

Ekårren

Figys Elevkår

Forsmarks elevkår

Novas Elevkår

Tranellska Gymnasiums Elevkår

TBS Örebro Elevkår

 4:ans Elevkår

ITG-Elevkår

Birger Sjöberggymnasiets Elevkår

Student Union of Johannes Hedberg

Sundlergymnasiets Elevkår

Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala

AMB Elevkår

Konsertkåren

Apelryds Elevkår

Realgymnasiet elevkår Helsingborg

Elevkåren vid Campeon Frigymnasium

NEK

Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola

Elevkår NTI

Elevkår Göteborg
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Sveriges Elevråd
Sveriges Elevråd är en rikstäckande 
ideell organisation för elevkårer och 
elevråd på övre grundskolan. 
Medlemsorganisationerna är fristående 
demokratiska föreningar som arbetar 
för en mer givande skoltid för eleverna 
på skolan. De lokala föreningarna såväl 
som Sveriges Elevråd styrs av sina 
medlemmar genom demokratiska
processer. 2016 ansluter 
Sveriges Elevråd 9000 elever på grund-
skolan. Sveriges Elevråds vision är att 
det på varje högstadieskola i Sverige 
ska finnas ett elevråd som skapar en 
mer givande skolgång för sina med-
lemmar genom att tillvarata deras 
sociala, ekonomiska, kulturella och 
politiska intressen.

I början av november hölls Sveriges 
Elevråd sitt årsmöte. Drygt 40 glada 
och peppade högstadieelever från hela 
landet deltog under det två dagar långa 
mötet på Mikael Elias 
Gymnasium i Stockholm. Förutom att 
välja en ny styrelse och fatta beslut 
kring organisationens framtid hölls 
också en galamiddag. 
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Årsmöte16

I november höll Sveriges Elevråd sitt 
årsmöte på Mikael Elias Gymnasium 
i Stockholm. Samsung var huvud-
sponsor för årsmötet där de drygt 40 
medlemmarns bland annat antog en ny 
verksamhetsplan och valde en ny
styrelse. Till ny ordförande valdes 
Hanna Forsgren. Till vice ordförande 
valdes Madelene Camuz Eriksson. Till 
ledamöter valdes Erik Nordlund, Linus 
Sköldberg, Alexandra Faringstam, 
Alban Kjellgren Axlund, 
Tilda Pettersson, Elenor Berggren och 
Juhán Niila Stålka.

Under årsmötet arrangerades också 
Elevrådsgalan där pris för Årets 
Nykomling och Årets Elevråd delades 
ut till T4-Skolans Elevråd respektive 
Engelbrekts Elevkår.

GÄSTER I URVAL Joel Haldosén 
(Generalsekreterare för European 
Youth Parliament samt alumn) Markus 
Jonsson (Rektor)
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En förlorad sovsäck på grund av 
snökaos

360 graders fotografering

1 (enda) feltryck i 
årsmöteshandlingarna

1 stärkt elevrörelse
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Elevskyddsombudsturnén genomfördes 
traditionsenligt på grundskolor runt om 
i landet i mars. Under turnén 
utbildade Sveriges Elevråd 
högstadielever i frågor gällande 
arbetsmiljö. Eleverna fick veta mer om 
rollen som elevskyddsombud, vad la-
gen säger och hur de konkret kan jobba 
för en bättre fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö på sina skolor. 
Totalt gjordes 12 stopp i tio städer: 
Göteborg, Lidköping, Helsingborg, 
Malmö, Karlskrona, Stockholm, 
Västerås, Sundsvall, Umeå och Luleå.
Turnén genererade 13 olika 
mediainslag och 331 nöjda elever från 
85 skolor.
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Elevskyddsombuds-
turnén



Under hösten 2016 har vi arrangerat 
Elevrådsdagarna runtom i landet och 
träffat och utbildat över 400 elever från 
Malmö i syd till Luleå i norr. Elevråd 
från 80 skolor har träffat varandra, 
knutit kontakter, bytt erfarenheter 
och fått rikligt med inspiration och 
tips kring elevrådsarbetet – allt för att 
kunna skapa en mer givande skolgång 
för eleverna på sin skola.

Nästa år är det dags för en ny turné 
– information om den släpps i mitten av 
2017. Till dess önskar vi önskar vi alla 
elevråd ett STORT lycka till. Vi ses på 
#elevråd !
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Elevrådsdagarna
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www.sverigeselevkarer.se
Instrumentvägen 17

126 53 Hägersten
08-644 45 00

Du håller nu i berättelsen om elevrörelsen 2016.  

Den handlar om Sveriges Elevkårer och dess medlemmars 
strävan efter en mer givande skoltid för Sveriges elever.


