FRÅGOR & SVAR
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande Elevrådskongressen!

Hittar du inte ditt svar?
Då är det bara att kontakta projektsamordnare Malin
på 070-718 88 09 eller malin.klein@svea.org

HUR KOMMER VI SOVA?
Vi kommer bo tillsammans i klassrum, på skolan. Därför är det viktigt att ta med sig liggunderlag/luftmadrass (även pump!). Har du speciella önskemål kring boendet så är det bara
att kontakta Malin (se ovan) så hjälper hon dig! Det kan handla om att ex. bara bo med
tjejer/killar. Det finns duschar på plats!
VAD GÄLLER FÖR IN- OCH UTCHECKNING?
Information om incheckningstider och när träffen avslutas finns på www.svea.org/
elevradskongressen. Vad händer om jag kommer senare än incheckningen eller behöver
åka tidigare än utsatt utcheckningstid? Meddela Malin vilka tider dina resor är så ordnar vi
så du hinner med dem!
HUR MÅNGA FÅR ÅKA PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN?
2 deltagare från varje medlemselevråd får åka till Elevrådskongressen!
För att få delta måste elevrådet ha rapporterat in medlemskap till Sveriges elevråd – SVEA
för 2019 när träffen startar. Har elevrådet inte blivit medlem så har de inte rösträtt och kan
inte vara med och påverka årsmötet!
Vill ni ha hjälp med medlemskap kan ni kontakta vår medlemssamordnare
Frida på 070-718 88 07 eller medlemskap@svea.org.
HUR FUNGERAR DET MED MAT?
Alla måltider under träffen ingår. Önskar du specialkost eller är allergisk mot något är det
jätteviktigt att du anger det i din anmälan!

HUR FUNGERAR DET VID SEN AVANMÄLAN ELLER OM EN DELTAGARE INTE DYKER
UPP?
Då skickas det en faktura till skolan eller betalningsansvarig! Fakturan kommer vara på
690 SEK/deltagare.
VILKA REGLER GÄLLER FÖR ALKOHOL ELLER DROGER?
Vi har nolltolerans mot droger och alkohol under hela träffen. Upptäcker vi att någon
brukat eller innehar alkohol eller droger får personen åka hem direkt och själv bekosta
resan. Skolans kontaktperson kontaktas och är du omyndig kontaktar vi även målsman.
VILKA FÅR ÅKA PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN?
Alla gymnasie- och högstadieskolor som är medlem hos Sveriges elevråd - SVEA är
välkomna på Elevrådskongressen! Det finns dock ett begränsat antal platser, så vänta inte
för länge med att anmäla dig! Kontakta vår medlemssamordnare för att bli medlem, på
070-718 88 07 eller medlemskap@svea.org!
HUR GAMMAL MÅSTE JAG VARA FÖR ATT FÅ ÅKA PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN?
Eftersom du måste tillhöra ett medlemselevråd behöver du gå i sjätte klass eller över. Är
du under 18 år måste du kolla att det är OK att du åker för målsman.
Har du eller din målsman några som helst frågor eller funderingar?
Kontakta projektsamordnare Malin på malin.klein@svea.org eller på 070 718 88 09!
VI SES PÅ ELEVRÅDSKONGRESSEN!

