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Protokoll för Sveriges elevråd - STHLMs
bregionsstyrelsemöte 5 2016
Lördagen den 27 januari 2016 på Sveriges elevråd - SVEAs kansli, Norr Mälarstrand 24,
112 20.
Närvarande: Ashkan Okhovvatian, Nathalie Kellner, Mohamed Abdi-Rashid, Alva
Gillberg (1-6), Sebastian Modin
1. Mötets öppnande
Regionsordförande Ashkan Okhovvatian öppnade mötet kl 12.22.
2. Val av mötesfunktionärer
Sebastian Modin föreslår regionsstyrelsen
att
utse Ashkan Okhovvatian till mötesordförande
att
utse Sebastian Modin till mötessekreterare
att
utse Nathalie Kellner till justerare
Regionsstyrelsen beslutade
att
utse Ashkan Okhovvatian till mötesordförande
att
utse Sebastian Modin till mötessekreterare
att
utse Nathalie Kellner till justerare
3. Fastställande av dagordning
Ashkan Okhovvatian föreslår regionsstyrelsen
att
fastställa dagordningen
Regionsstyrelsen beslutade
att
fastställa dagordningen
4. Anse mötet beslutsmässigt
Ashkan Okhovvatian föreslår regionsstyrelsen
att
anse mötet belsutsmässigt
Regionsstyrelsen beslutade
att
anse mötet belsutsmässigt
5. Godkännande av tidigare protokoll
Ashkan Okhovvatian föreslår regionsstyrelsen
att
godkänna föregående protokoll
Regionsstyrelsen beslutade
att
godkänna föregående protokoll
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6. Rekrytering av medlemmar
Regionsstyrelsen skrev under skype-diskussionen, som vi under förra mötet
beslutades ha, ett mail som kan skickas till skolor för att motivera dem att bli
medlemmar.
a. Elevrådsbesök
Regionsstyrelsen väntar på att få lista om vilka skolor som vill ha elevrådsbesök. När vi
fått denna kommer vi besluta om vilka som ska hålla i dem och när de ska hållas. Vi
utgår från att hinna med max 2 till 3 innan detta verksamhetsår är över.
7. Firmatecknare
Nathalie Kellner föreslår regionsstyrelsen
att
ge Filippa Drakander (890514-xxxx) rätt att teckna firma för Sveriges elevråd STHLM en i förening
Regionsstyrelsen beslutade
att
ge Filippa Drakander (890514-xxxx) rätt att teckna firma för Sveriges elevråd STHLM en i förening
8. Individanpassad utbildning
Regionsstyrelsen kommer prata med kansliet om hur frågan skulle kunna drivas och
genomförbarhet under ett senare tillfälle.
9. Rekrytering av Regionselevrådsstödjare
Regionsstyrelsen har tidigare gjort en kravprofil för regionselevrådsstödjaren.
Eftersom regionen nu har fått bidrag kommer vi med säkerhet kunna anställa
regionselevrådsstödjaren.
10. Sveriges elevråd - SVEAs fokusfråga
Regionsstyrelsen kommer ta kontakt med förbundsstyrelsen och diskutera hur vi kan
driva fokusfrågorna på regional nivå.
11. Nästa årsmöte
Vi diskuterar denna punkt på nästa möte tillsammans med Malin Westerberg.
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
Regionsstyrelsen föreslår att hålla nästa möte fredagen den 11/3 på kansliet.
14. Mötets avslutande
Mötesordförande Ashkan Okhovvatian avslutade mötet kl 13.41.
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Undertecknas

Mötesordförande Ashkan Okhovvatian

Justerare Nathalie Kellner

Mötessekreterare Sebastian Modin

