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Arbetsordning
för Sveriges elevråd - SVEAs valberedning 2019
Valberedningens arbetsordningen ﬁnns till för att tydliggöra valberedningens uppdrag
och förtydliga deras uppgifter samt ansvar under verksamhetsåret.
Arbetsordningen ska publicerar på www.svea.org senast 16 veckor efter att
Elevrådskongressen är avslutad.

Allmänt
Valberedningens uppdrag regleras av Sveriges elevråd - SVEAs stadgarna kapitel 4 §4.
Valberedningen väljs på Elevrådskongressen. Valberedningen ska bestå av tre personer.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig från Elevrådskongress till nästkommande
Elevrådskongress.
Valberedningen utser inom sig en person som är sammankallande.
Valberedningen har tystnadsplikt i de frågor som rör deras uppdrag.
Valberedningen har en egen budget som fastställs av förbundsstyrelsen.
Valberedningen fastställer i samråd med förbundsstyrelsen ett nomineringsstopp som
ska delges samtliga berörda senast tio veckor före Elevrådskongressens inledande.

Till Elevrådskongressen ska valberedningen lägga förslag på
●
●
●
●
●
●
●

Antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
○ längd på mandatperiod
Vice förbundsordförande
○ längd på mandatperiod
Ledamöter
○ längd på mandatperiod
Arvodering av förbundsstyrelsens presidium
Verksamhetsrevisorer
Mötespresidium för Elevrådskongressen. Två stycken mötesordförande och två
stycken mötessekreterare.

Valberedningens årshjul
Februari
●

Valberedningen träﬀas för att lära sig mer om sitt arbete och vad som ska göras
under året.
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●

●

Valberedningen kommer tillsammans med kommunikationssamordnaren överens
om vilka och när olika kommunikativa insatser ska göras under året, i
organisationens nyhetsbrev, sociala medier och på träﬀar.
Närvara på förbundsstyrelsens andra möte, kan vara digitalt.

Mars/april
●
●
●
●
●

Intervjuer med sittande förbundsstyrelse om hur de tycker att arbetet fungerar.
Intervjuar andra personer inom organisationen, exempelvis verksamhetsrevisorer
och generalsekreterare om hur de tycker att förbundsstyrelsens arbete fungerar.
Besluta i samråd med förbundsstyrelsen om när nomineringsstoppet är och se till
att medlemmarna meddelas.
Anmälan för att nominera kandidater eller själv kandidera öppnar
Valberedningen närvarar på USE YOUR VOICE och berättar om de olika rollerna
som ﬁnns i förbundsstyrelsen och övriga förtroendeuppdrag samt vem som kan
nominera/kandidera till dem.

Juni/augusti
●
●

Valberedningen genomför löpande intervjuer med alla kandidater
Valberedningen medverkar på Sommarveckan. Där ska de informera om
förtroendeuppdrag samt passa på att intervju kandidater som ﬁnns på plats.

September
●
●

Nomineringsstoppet infaller
Kandidaturshelgen genomförs.

Oktober
●
●

Valberedningens förslag skickas ut till medlemmarna med Möteshandlingarna.
Kommunikationssamordnaren behöver det färdiga förslaget senast 5 veckor innan
Elevrådskongressens inledande.

November
●
●
●

Valberedningen ska närvara på hela Elevrådskongressen.
Valberedningen är tillgänglig för alla som har frågor kopplat till deras förslag,
process eller uppdrag.
På Elevrådskongressen kommer valberedningen att berätta om
○ valberedningens förslag
○ personerna som ligger i de olika förslagen
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Kandidater
●
●

Valberedningen ska kontakta alla kandidater för att berätta mer om uppdraget
och vad det innebär i ansvar och tid.
Vara ett stöd för kandidaterna genom hela processen, från inskickad
nominering/kandidatur till och med att valen är avklarade under
Elevrådskongressen.

Nomineringsstopp
●
●
●

Nominiernigsstoppet är sista dag för att anmäla sin kandidatur/nominera någon
till förtroendeuppdrag inom Sveriges elevråd - SVEA.
Nomineringsstoppet ska meddelas medlemmarna senast 10 veckor innan
Elevrådskongressen. Bör vara senast i mitten av september.
Förslagsvis meddelas medlemmarna om när nomineringsstoppet är redan i april
för att ge så mycket tid för nomineringar och kandidaturer som möjligt.

Kandidaturshelg
●
●
●

Valberedningen bjuder in alla som är aktuella för förtroendeuppdrag till
kandidaturshelg.
Bör vara i september/början på oktober.
Valberedningen ansvarar för att se till att det bokas resor, beställs mat och för att
planera dagarna.

Valberedd
●
●
●
●

Valberedd är en folder som delas ut till alla deltagare på Elevrådskongressen.
Valberedd innehåller korta beskrivningar och bilder av de kandidater som
Valberedningen lägger i sitt förslag.
I beskrivningarna av kandidaten ska det ingå en motivering av vilka frågor hen
tycker är viktiga att driva och varför medlemmarna ska välja just denna kandidat.
Materialet till Valberedd ska skickas till kommunikationssamordnaren senast 5
veckor innan Elevrådskongressens inledande.

Kanaler till valberedningens förfogande
●
●
●
●
●

Organsiations nyhetsbrev till medlemmar
Nyhetsbrev till elevrådsutvecklare
Sociala medier
engagerad.se
hemsidan svea.org
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Att tänka på
●

●
●

●
●

Valberedningen ska hålla kontinuerlig kontakt med kandidaterna under hela
processen. Det är viktigt att kandidaterna får svar på sina frågor och känner sig
sedda.
Valberedningen ska ha ett objektivt förhållningssätt. Det innebär att
valberedningen ska se till att sätta organisationens intressen i fokus.
Sveriges elevråd - SVEA vill att våra förtroendevalda ska vara representativa för
våra medlemmar. Därför strävar vi efter att ha elever från både övre grundskolan
och gymnasiet i våra förtroendeuppdrag.
Valberedningen ska prioritera att nå ut till organisationens medlemmar
Valberedningen ska säkerställa att alla personer som kommer i valberedningens
förslag står bakom Sveriges elevråd - SVEA grundprinciper.

På kansliet ﬁnns generalsekreteraren som stöd för praktiska frågor.

Valberedningen,
Edith Holmström & Elisabet Blom
valberedning@svea.org
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