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Årsmöte 2022
Kära medlemmar, varmt välkomna till Årsmötet! Hvitfeldtska Elevkår kan lägga ännu ett år
till historieböckerna och vilket år det har varit! Efter en lång tid med distansundervisning har
samhället gradvis öppnat upp och vi är nu vid en punkt då vi för första gången på två år kan
samla alla medlemmar fysiskt. Upphävandet av restriktionerna gav oss tillbaka möjligheter
som inte fanns under verksamhetsåret 2020/2021, och som förhoppningsvis aldrig tas ifrån
oss igen.
Årets arbete har handlat mycket om att bygga upp det som gått förlorat under pandemin,
ingen radikal innovation utan snarare fokus på att återuppliva det allra bästa som elevkåren
har haft att erbjuda. Detta fokus manifesterar sig som tydligast i vårens kommande event
Slaget om Innerstan, där Göteborgs och Mölnlyckes allra största skolor gör upp om vem
som kan titulera sig som Kungen av Innerstan.
Vid början av vårt styrelseår sa jag till den nyvalda styrelsen att jag hade två tydliga mål. Det
första var att ingen kårincest skulle förekomma och det andra var att vi skulle bli utsedda till
Sverige bästa elevkår. Efter mycket om och men så har vi, tro det eller ej, lyckats med båda
två. Jag var i chock när vi ﬁck ta emot priset, men i efterhand känns det rätt naturligt att
Sveriges bästa gymnasium, med Sveriges bästa elever, även borde ha Sveriges bästa
elevkår.
Hela elevkåren riktar ett stort och hjärtligt tack till alla medlemmar som har stöttat oss på
vägen. Vi är särskilt tacksamma till de som tog sig tiden att skriva nomineringar. Det är ni
som gör allt slit elevkårsarbetet innebär värt det.
Innan vi lägger hatten på hyllan vill vi också rikta ett tack till all skolpersonal som hjälpt oss
under året. Vi vill tacka skolledningen, elevhälsan, kökspersonalen, vaktmästeriet och all
övrig personal på Hvitfeldtska. Ert stöd betyder enormt mycket.
Jag vill önska den tillträdande styrelsen ett stort lycka till. Allt gott har sitt slut och nu är det
dags även för oss att lämna över stafettpinnen till en ny generation Hvitfeldtare.
Med det sagt vill jag återigen säga: varmt välkomna till Årsmötet 2022.

Eskil Hansson - Ordförande

Simon Reés - Vice ordförande
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Förslag till procedurregler
Närvaro- och yttranderätt:
Följande personer har närvaro- och yttranderätt på årsmötet
-

Styrelsen
Valberedning
Revisorerna
Medlemmarna
Särskild inbjudna gäster (lista ﬁnns hos mötespresidiet)
Mötespresidiet
Nominerade kandidater (i valbilagan)

Hur man gör sin röst hörd i plenum
-

-

Alla med yttranderätt kan begära ordet genom att sträcka upp sin hand. Då hamnar
de på talarlistan (håll handen uppräckt till dess att du sett att mötespresidiet har
nickat till dig).
All debatt sker från talarstolen

Talartidsbegränsning
Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är
debatten öppen för alla med yttranderätt.
-

Föredragande av motion/proposition: 4 minuter
Inlägg: 4 minuter
Kandidatanförande: 3 minuter
Replik: 2 minuter
Plädering: 1 minut

Alla ordinarie medlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2021/2022 har en röst
var på årsmötet. Alla som har rösträtt kan räcka upp sin hand. Det fungerar som ett röstkort
som används vid omröstningar.
Förslagsrätt
Dessa har förslagsrätt under årsmötet
-

Medlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2021/2022
Stödmedlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2021/2022
Styrelsen
Valberedningen
Revisorerna
Mötespresidiet (förslagsrätt i ordningsfråga)
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Hur inkommer man med ett förslag?
Alla förslag lämnas skriftligen på papper till mötesordförande under pågående förhandling.
För att ett förslag ska behandlas måste det lämnats till mötesordförande innan mötet börjar
diskutera punkten.
Hur går omröstningar till?
-

I första hand sker omröstning med acklamation. Mötespresidiet bedömer vilket
förslag som får ﬂest röster.
Om någon är däremot, genomförs en votering. Mötespresidiet bedömer vilket
förslag som får ﬂest röster.
Om någon begär det genomförs rösträkning. Omröstning sker genom att ombuden
räcker upp sina händer i luften. Rösträknarna räknar rösterna.
Om någon begär det genomförs sluten votering.
Protokollomröstning sker om 1/6 av röstberättigade begär det.
Styrelsens förslag är alltid huvudproposition.

Hur går valen till?
-

Alla medlemmar kan kandidera till valbara poster.
Endast kandidater som står i valbilagan kan väljas på årsmötet.
Vid personval måste alla röstberättigade endast rösta på det antal kandidater som
kan väljas.
Vid personval gäller att:
Om ﬂera personer fått lika många röster ska en skiljeomröstning ske mellan dem.
Vid lika röstetal i skiljeomröstning ska valberedningens förslag tillsättas.
Vid personval med ﬂer än en kandidat tillämpas alltid sluten omröstning.

Reservation
Reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som årsmötet har
fattat och man vill få detta nedskrivet i protokollet.
-

Måste lämnas in innan årsmötet är slut.
Läses upp under årsmötet.
Ska noteras i protokollet.

Replik
Replik är möjligt om någon anser sig felaktigt citerad eller råkat ut för ett personligt
påhopp.
-

Beviljas av mötespresidiet.
Bryter talarlistan.
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Plädering
Ett anförande med syfte att motivera varför en kandidat ska bli vald
-

Endast tillåtet att tala för en kandidat, inte emot en annan
Kritik skall ej riktas mot någon av de valbara kandidaterna

Ordningsfråga
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis åsikter om propositionsordningen eller
streck i debatten.
-

Ordningsfrågor bryter talarlistan.
Ordningsfrågor ställs till mötespresidiet

Streck i debatten
Streck i debatten är ett meddelande om man tycker att debatten behöver avslutas.
-

Medlem med yttranderätt kan begära streck i debatten.
Då röstar årsmötet om debatten ska fortsätta eller inte.
Om årsmötet beslutar om streck i debatten får alla som vill en chans att sätta upp sig
på talarlistan, därefter lottas talarordningen
När den sista talaren är klar går årsmötet till beslut
Streck i debatten innebär yrkande stopp i frågan

Styrelsen föreslår årsmötet:

att

årsmötet fastställer procedurreglerna i sin helhet

6

Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse
Styrelsen 21/22
Under förra årsmötet som ägde rum fredagen den 5/3 digitalt samt i matsalen på
Hvitfeldtska Gymnasiet, valdes följande personer till förtroendeuppdrag:
Eskil Hansson, Ordförande
Simon Reés, Vice Ordförande
Kimia Fotovat Asl, Ekonomiansvarig
Matilda Östling, Föreningsansvarig
Jonathan Berntsson, Koordinator
Bahar Safari, Påverkansansvarig
Lova Venema, PR- och Kommunikationsansvarig
Mål
Under verksamhetsåret 2021/2022 har styrelsen jobbat utifrån ﬂertalet mål som står
inskrivna i verksamhetsplanen som fastställdes vid förra årsmötet. Dessa berörde många
områden,
bland
annat
medlemsuppslutningen,
föreningslivet,
PR-arbtetet,
påverkansarbetet och ekonomiskt stöd. Bland dessa ingick:
-

Att nå en medlemsskapsanslutning på 100%.
Elevkåren ska arbeta för att uppmärksamma det blomstrande föreningslivet på
skolan genom att utnämna Månadens förening.
Elevkåren ska fortsätta ha en tydlig marknadsföring i sociala medier.
Elevkåren bör bidra till sammanhållning och skolanda genom att ha minst ett
gemensamt evenemang med andra skolor, exempelvis en tävling.
Elevkåren ska verka för att inkludera medlemmarna i påverkansarbetet.
Att vara mer tillgänglig för icke-svensktalande elever, genom att informationen som
går ut till medlemmar även ﬁnns på engelska.
Elevkåren skall förenkla möjligheten att söka bidrag av kåren för de som är i behov.

Medlemsarbete
Vid årsskiftet 2021/2022 hade Hvitfeldtska Elevkår en anslutningsgrad på 112,9% av
eleverna på skolan, utav 133 möjliga procentenheter, vilket är detsamma som 1283
medlemmar. Målet med minst 100% medlemsanslutning blev därmed uppnått med god
marginal. Vid mössutdelningen under Hvitfeldtskadagen i april 2021 skall majoriteten av de
dåvarande treorna ha blivit värvade, majoriteten av höstens nya ettor värvades vid ettornas
dag och höstens treor värvades främst vid mössutprovningen och kick-off försäljningen.
Elevkåren har i år lyckats nå ut till åk 2 som tidigare har varit en svårnådd grupp och via den
digitala medlemsbasen Kårkortet uppskattas ungefär 499 av tvåorna ha blivit medlemmar,
vilket är en mer än en fördubbling jämfört med föregående år.
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Under vårterminen anordnades en studentbal för de avgående treorna som var mycket
lyckad och som även ledde till att många av de relativt få ettor som inte kom på
mössutdelningen blev återvärvade. Flera evenemang vars syfte var just att nå de elever som
ännu inte gått med i Elevkåren styrelsen genomfördes under hösten. Festerna som
anordnades efter att restriktionerna lättades var särskilt lyckade och genom dessa kunde vi
nå ut till elever i alla årskurser, även tvåorna.
Föreningsarbete
Under verksamhetsåret 2021/2022 har Hvitfeldtska elevkår registrerat och assisterat vid
grundandet av 11 nya föreningar. I nuläget anses 23 föreningar vara aktiva, en ökning med
9 föreningar från föregående är. Den betydande ökningen i antalet föreningar ser vi i
Hvitfeldtska elevkår som en positiv utveckling, och kan till stor del förklaras vid skolans
öppning efter nedstängningen under höstterminen 2020 till vårterminen 2021. Elevkåren
bedömer att föreningslivet på Hvitfeldtska har återhämtat sig igen efter förra årets
motgångar och är återigen oerhört starkt. Vi i styrelsen ser fram emot att se en fortsatt
positiv utveckling för Hvitfeldtskas föreningsliv.
Elevkårens föreningsarbete har under verksamhetsåret blomstrat. Under årets gång har
styrelsen bistått föreningarna med bland annat bidrag och annan hjälp så att föreningarna
har haft utrymme att utvecklas. Styrelsen har bland annat anordnat Ettornas dag, då ett
föreningstorg arrangerades i syfte att visa upp det föreningsliv Hvitfeldtska har.
Föreningstorget var väldigt uppskattat av eleverna men också av föreningarna på skolan.
Poängjakten för ettorna bidrog till många nystartade föreningar, vilket styrelsen ser som
väldigt positivt. Utmärkelsen “Månadens Förening” har delats ut varje månad under
perioden mars 2021 - januari 2022, med undantag för december 2021 och januari 2022 då
det beslutades att slå ihop decembers månadens förening och januaris månadens förening,
eftersom styrelsen ansåg att föreningen i fråga hade utvecklats främst under de månaderna.
Utöver detta har styrelsen startat upp en föreningsinstagram för föreningarna på
Hvitfeldtska, i syfte att både underlätta kommunikationen mellan styrelsen och
föreningarna, men också för att ytterligare nå ut och sprida information till skolans elever
om föreningslivet på Hvitfeldtska.
Påverkansarbete
Hvitfeldtska Elevkår har under verksamhetsåret 2021/2022 fortsatt sitt arbete med att
påverka skolans verksamhet och organisation på ett sätt som legat i medlemmarnas
intresse. Påverkansarbetet har under verksamhetsåret varit sammanhängande med aktuella
samhällsproblem med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
Detta arbete har gjorts främst genom att Hvitfeldtska Elevkår varit representerade i
beslutsfattande och diskussioner om skolan i andra forum, såsom Påverkansrådet och
personlig kontakt med skolchef Mikael O Karlsson. Men även genom ett möte i rådhuset
där elevkårens påverkansansvarig Bahar Safari ﬁck träffa politiker bland annat Axel Darvik,
för att diskutera pandemins effekter på elevernas skolgång.
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Elevkåren har även fortsatt jobba med projektet Aldrig själv som i år fokuserade på psykisk
ohälsa, demokrati samt mänskliga rättigheter. I projektet har det ingått spridning av
information om externa organisationer och föreningar genom inlägg på Instagram,
samarbete med elevhälsa, men även ett paneldebatt med tema Klimat och Kriminalitet där
samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund ﬁck delta i. Projektet har främst drivits av
Påverkansutskottet, och intresset för för deltagande bland medlemmarna verkar ha ökat
från tidigare åren. Utskottet består för tillfället av 20 ledamöter varav 13 aktiva.
Utöver detta har styrelsen bedrivit samarbeten med elevhälsan och skolledningen för att
bland annat göra undersökningar och enkäter om droger och alkohol för skolans nya elever.
Hvitfeldtska Elevkår har även arbetetat med inkluderingsplanet för att förbättra elevkårens
relation med underrepresenterade program som IB och estetprogrammet till exempel
genom att tillgängliggöra information på engelska på elevkårens kommunikationskanaler
och publicera information om estetprogrammets konserter och verksamhet.

Regional Verksamhet
Det regionala verksamhet fortsatte i år med att Hvitfeldtska Elevkår blev vald till
ordförandekår under Göteborgs Enade Elevkårers (GEE) Årsmöte. Bahar Safari har därefter
lett GEEs arbete för att anordna eventet Slaget om Innerstan, där alla de största skolorna
från Göteborg och Mölnlycke gör upp om att kunna titulera sig som Kungen av Innerstan.
Styrelsen har även fortsatt sin kommunikation och samarbete mellan Elevkåren och skolans
alumniförening Gamla Hvitfeldtare genom att ha Bahar Safari som adjungerad ledamot i
Gamla Hvitfeldtares styrelse.
Eskil och Matilda deltog även på Sveriges Elevkårers Årsmöte.
Mediamedverkan
Under året som gått har pandemin fortsatt vara en rådande faktor som påverkat
gymnasieeleverna, och likt förra året så har media uppmärksammat detta. I mars 2021 skrev
Hvitfeldtska elevkår, tillsammans med ett tjugotal andra gymnasieskolor, under en artikel
från Sveriges Elevkårer som publicerades till Svenska Dagbladets debattsida. Artikeln lade
fram ett antal förslag på hur gymnasieelever som drabbats av pandemin bör kompenseras.
Utöver detta deltog även Hvitfeldtska Elevkår i en artikel för skolan i november månad, även
publicerad på SvD.
Under året har även samarbetet med skolledningen lett till en uppdaterad och förbättrad
ﬂik för elevkåren på skolans egna hemsida. Även elevkårens egna hemsida har uppdaterats
för att följa utvecklingen av den graﬁska proﬁlen som man kunnat se de senaste åren.
Vad rör våra sociala medier har man kunnat se ett ökat engagemang från följare och icke
följare på instagram detta senaste året jämfört med tidigare år.
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Utskott och kommittéer

Bal- & Studentkommitté
Processen med att tillsätta en Bal- & Studentkommitté har påbörjats och intervjuer med de
sökande kommer att ske under de kommande veckorna. I nuläget leds arbetet av den
avgående styrelsen och detta arbete föreslås fortsättningsvis ledas av den avgående
styrelsen i samråd med den tillträdande. Detta är dock den nya styrelsens besluts då
kommittén är underordnad elevkårsstyrelsen, varför detta kan komma att ändras.
Serviceutskottet
Under verksamhetsåret som gått har Elevkåren hela tiden försökt att utveckla och
expandera serviceutskottet för att underlätta jobbet för styrelsen och stärka organisationen.
Kåren har fortsatt att dela ut gratisbiljetter till dem som valt att engagera sig och hjälp till
tillräckligt mycket, för att visa tacksamhet och öka attraktiviteten. Plattformen för
kommunikation har varit Instagram då detta gör det lättare för medlemmarna att få
informationen, och det ﬁnns även vissa funktioner som gör det lättare att kommunicera med
varandra. Ett tydligt engagemang från elevernas sida har dock märkts av då Elevkåren
aldrig stått utan personal till försäljningar, vilket betraktas som ett stort framsteg för
utskottet.
Social verksamhet
Elevkåren har som vanligt lagt mycket fokus på varierade events som förenar eleverna och
stärker gemenskapen på skolan, dock med hastigt förändrade förutsättningar.
Evenemangen som har genomförts har anpassats efter restriktioner i tiden, och beslutats
efter överväganden då smittrisk och elevintresse korrelerar. Resultatet har således blivit en
ökning av digitala evenemang, evenemang med mindre grupper, och ett ekonomiskt
överskott som i slutet på mandatperioden gick till prisutdelningar och utlottningar, som
exempelvis adventskalendern och bingolotto. De ﬁna priserna gjorde att deltagandet blev
högt, vilket styrelsen anser vara väldigt positivt då mycket har varit tidigare oprövade
koncept för kåren.
Nedan följer de event och arrangemang som Hvitfeldtska Elevkår stått för under
verksamhetsåret 2021/2022 i kronologisk ordning:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utlottning studentutspring
Mössutdelning
Digital Kåren På Spåret
Studentbalen
Ettornas dag
Föreningstorg
Poängjakt ettorna
Prisceremoni Poängjakt
Kick Off 18+
Kanelbullens dag
Mössutprovning
Halloweenfesten 16+ & 18+
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200-dagars fest
FIFA-event
Försäljning till Alpresan
Försäljning till surfresan
Rektorsförhör
Paneldebatt
Adventskalender
Julfesten 16+ & 18+
After-ski festen
Försäljning av Hvitmerch
Årsmöte 2022

Samarbeten under 2021/2022
-

ÖIS: Under hösten skrev elevkåren på nytt under ett samarbetsavtal med ÖIS för att
kunna erbjuda rabatterade biljetter till deras matcher, erbjuda gratis biljetter vid
tillfälle, anordna Fifa-spel för eleverna i samarbete med ÖIS e-Allsvenskan spelare
samt utnyttja ÖIS-gården för skolevenemang. I och med pandemin blev dock men
samarbetet har varit både aktivt och uppskattat.

-

ABC-gruppen: Styrelsen valde i april 2021 att fortsätta samarbeta med
ABC-gruppen. Genom samarbetet erhölls fördelar för både verksamhet och
medlemmar. Exempel på detta är: Marknadens lägsta priser på studentmössor för
skolans avgångselever, fördubblad ekonomisk ersättning till kåren för varje såld
studentmössa samt möjligheten att designa en egen skolunik studentmössa.

-

Studentunderhållning: Under verksamhetsåret har Elevkåren samarbetat med
Studentunderhållning. Samarbetet har vidrört de fester som arrangerats.

-

Exakta Foto: Exakta foto ansågs enligt elevkårsstyrelsen gjort ett gediget arbete
under föregående student- och klassfotografering och ﬁck i februari 2021 förnyat
förtroende för att sköta fotograferingen på studentdagen 2021.

-

Kiosk 24/7: Elevkåren har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med Kiosk
24/7 genom underhåll av skolans automater.

-

MathLeaks: Rabattkoder till MathLeaks digitala mattetjänst har erbjudits till
medlemmarna, med positiv återkoppling.

-

Hvitfeldtska Skolledning: Likt tidigare år har Elevkåren haft tät kommunikation med
skolledningen, och samarbetet mycket kring studenten och andra traditionella
högtider under året. Elevkåren har anordnat evenemang i skolans lokaler och fortsatt
med Stödfonden i samarbete med elevhälsan.
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-

Kårkortet: Elevkåren har under 2021/2022 fortsatt samarbetet med Kårkortet, ett
digitalt medlemskap som förenklar hanteringen av medlemmar och administreringen
av dem. Det har varit fördelaktigt då medlemskapet blir mer personligt, och tjänsten
är fortfarande under utveckling.

-

Handelshögskolan Stockholm: Samarbetade med projektet Easy To Volunteer som är
anordnat av elever från Handelshögskolan i Stockholm, vilket gav medlemmarna
möjligheten till att delta i olika volontärprogram och resor.

-

Elite Plaza Avenue Hotel: Då Studentunderhållning inte kunde erbjuda någon
studentbal samarbetade vi med Elite Plaza för att genomföra en rolig och smittsäker
bal för de avgående treorna

-

Riksdagspartiernas ungdomsförbund: Hvitfeldtska Elevkår bjöd
riksdagspartiernas ungdomsförbund till en paneldebatt i Norra Aulan

-

Sveriges Elevkårer: Elevkåren har fortsatt det nära samarbetet med
paraplyorganisationen Sveriges Elevkårer, och har tagit emot medlemsbidrag,
rådgivning och kampanjidéer från dem. Verksamhetsutvecklaren är fortfarande ett
bra stöd för organisationen i tider av kris och oklarheter.

-

Nordic Invasion: anordnar detta årets studentresa till Magaluf.

-

Lapoint: Surf resa i samarbete med Lapoint till Portugal för alla över 18 år.

-

Närliggande restauranger och kaféer: Kebaberian, samt. alla Cyrano restauranger i
Göteborg har alla erbjudit speciﬁk elevkårsrabatt till våra medlemmar, som de
kunnat komma åt via deras digitala medlemskap.

-

No. 1 Guitar: Samarbete med gitarr och musikbutiken No. 1 Guitar som erbjöd en
speciﬁk elevkårsrabatt till våra medlemmar som gäller allt förutom begagnat i
butiken.

-

Esportal: Elevkårens medlemmar ﬁck möjligheten att delta i en esport turnering i
spelet Counter-Strike: Global Offensive

in

alla
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Ekonomisk berättelse
Verksamhetsåret 20/21 slutade med ett positivt ekonomiskt resultat. På grund av pandemin
var det svårt att utföra många av kårens klassiska evenemang och fester. Efter lättade
restriktioner och distansundervisning har vi nu under verksamhetsåret 21/22 kunnat se ett
negativt ekonomiskt resultat. Hvitfeldtska elevkår är en ideell förening och därav är ett
negativt resultat det bästa för oss, det visar på att aktiviteter och evenemang har anordnats
så långt som ekonomin tillåter. Vid ett negativt resultat har medlemmarna alltså fått mer än
vad de gett.
Kårens största fokus har varit att öka evenemangskostnaderna genom aktiviter och fester. Vi
kan stolt presentera att detta lyckades vi med genom att ta tillbaka mycket av sådant som
föregående styrelse missade på grund av distansundervisning och restriktioner. Exempelvis
bal för treorna, studentfester samt insparksfester. Det har resulterat i att vi lyckats tredubbla
kostnaderna från föregående år.
Vi har även haft en ökning i den intäkt som är medlemskapsförsäljning, detta för att
medlemsavgiften ändrats från 20 kr till 25 kr från och med verksamhetsår 21/22.
Stödfonden har dessvärre inte använts i år igen. Då vi inte fått in någon ansökan, därav
postens 0-kostnad. Vi vill trycka på det extra noga till nästa verksamhetsår att verkligen visa
för medlemmarna att möjligheten för alla mindre bemedlade elever på skolan ﬁnns, för att
få stöd till biljetter, studentkostnader, och andra omkostnader som uppstår under
gymnasietiden.
Föreningslivet på skolan har även börjat blomstra upp igen efter att distansundervisningen
satt stopp för föreningarna att träffas. Men få bidragsansökningar har gjort att den
kostnaden dessvärre är lägre än vad vi velat. Vi vill trycka på det att nästa styrelse verkligen
visar för föreningarna att möjligheten till bidrag ﬁnns.
Enligt önskemål från revisorerna har vi gjort avskrivningar i bokslutet genom att ta bort de
gamla inventarier som funnits. Vi har kommit fram till att kåren inte besitter några inventarier
längre och tagit bort detta från bokföringssystemet för att underlätta för nästkommande
styrelse. Detta har gjort att det uppstått en bokslutskostnad i rapporten. Vi vill därför
klargöra att detta inte är faktiska pengar som spenderats utan en ﬁnansiell kostnad.
Resultatet innan dessa ﬁnansiella kostnader blir därför -28 772,49 kr.
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Bokslut
2021/01/01 - 2021/12/31
Resultatrapport
2021

2020

Intäkter
Medlemskapsförsäljning

28 270,00

21 225,00

341 957,50

78 064,70

Pengar enligt avtal

51 260,00

67 800,00

Erhållna bidrag

65 521,00

70 522,38

228,00

315,01

487 236,50

237 927,09

Evenemangskostnader

446 228,74

135 601,17

Verksamhetskostnader

28 758,74

27 270,91

-

-

379,81

514,80

475 367,29

163 386,88

25 361,70

11 285,00

Återbetalningar

5 215,00

-

Bankavigfter

4 056,18

4 376,47

Mötesﬁka

1 881,72

3 163,22

-

908,85

4 127,10

2 615,00

-

250,04

40 641,70

22 598,58

- 28 772,49

51 941,63

Avskrivningar

37 994,50

0,00

Summa ﬁnansiella kostnader

37 994,50

-

Summa kostnader

554 003,49

185 985,46

Årets resultat

- 66 766,99

51 941,63

Biljettförsäljning

Administrativa intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader

Stödfond
Föreningsbidrag
Summa verksamhetskostnader
Externa kostnader
Förbrukningsinventarier

Fika Serviceutskottet
Kontorsmaterial
Transporter
Summa externa kostnader
Årets resultat innan Finansiella kostnader
Finansiella kostnader
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Balansrapport
2021

2020

Tillgångar
Kassa & Bank

30 960,73

27 061,14

-

57 292,23

30 960,73

84 353,37

Kundfodringar
Summa tillgångar

Eget Kapital & Skulder
Eget Kapital
Årets Resultat
Skulder
Summa Eget kapital & Skulder

97 727,72

32 411,74

- 66 766,99

51 941,63

-

-

30 960,73

84 353,37

Kimia Fotovat Asl, Ekonomiansvarig 21/22,
2022/02/21
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Revisionsberättelse
Revisorernas roll I organisationen är att granska arbetet styrelsen utfört å medlemmarnas
vägnar och försäkra sig om att styrelsen hanterat elevkårens ekonomi på ett ansvarsfullt
vis. De är även ansvariga för att kontrollera att stadgar följts och att styrelsen har agerat i
enlighet med vad tidigare stämma beslutat. Utifrån denna granskning och kontroll, lämnar
revisorerna en rekommendation till stämman om huruvida
styrelsen bör beviljas
ansvarsfrihet.
Vid granskningen av Hvitfeldtska Elevkårs (org. nr. 857207-0194) räkenskaper för
mandatperioden 2021-2022 samt bokslutet för 2021 i sin helhet har revisorerna funnit
detta i ordning. Samtliga affärshändelser är styrkta med veriﬁkationer.
Den sittande styrelsen har under sin mandatperiod förståndigt handhaft Hvitfeldtska
Elevkårs ekonomi
och i enlighet med stadgarna låtit pengarna gå tillbaka till
medlemmarna. Revisorerna ser positivt på det negativa resultat som presenterats,
eftersom föregående års resultat var positivt. Målbilden för en ideell förening är att gå
plus minus noll.
För nästa mandatperiod önskar revisorerna se mer medlemsfrämjande aktiviteter på skoltid,
samt en
utökad marknadsföring för såväl stödfond som föreningsbidrag. Det är
anmärkningsvärt att en så föreningstät miljö inte ansöker om bidrag, vilket är något
nästkommande styrelse bör se över. Revisorerna har full förståelse för att det av många
medlemmar varit otroligt önskat och välkommet med fester som huvudsakliga evenemang,
men vill ändå poängtera att elevkåren ska ta tillvara alla medlemmars intressen och bör
därför nästkommande period fokusera på att verkligen få igång föreningslivet igen.
Revisorerna har även noterat en viss förändring i upphandling av avtal samt försäljning som
i stor del bottnar i den ökade digitaliseringen. Revisorerna välkomnar förändringar och
optimeringar för att underlätta för medlemmarna, men ber nästkommande styrelse se över
de rutiner som ﬁnns på plats och se till så att de avtal som kommer på plats gynnar
elevkårens verksamhet.
För att förenkla för framtida bokslut, har revisorerna tillsammans med sittande
ekonomiansvarig gjort förändringar i hur Hvitfeldtska Elevkår ska bokföra vissa poster. Det
har medfört några justerade poster i bokslutet för 2021, vilka dock inte har reell betydelse
utan är av rent bokslutstekninska skäl. Dessa förändringar bör utvärderas av kommande
styrelse och revisorer för att ytterligare underlätta arbetet för
kommande
ekonomiansvariga.
Revisorerna har inga betydande anmärkningar mot förvaltningen och elevkårens
verksamhet i övrigt och anser att medlemskapet ger fortsatt stort mervärde.
Därför föreslår revisorerna att sittande styrelse ska ges full ansvarsfrihet.
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Revisorerna yrkar:

att

årsmötet beviljar full ansvarsfrihet för mandatperioden 2021-2022 åt den sittande
styrelsen i Hvitfeldtska Elevkår

Disa Påhlman Nilsson, Revisor

Amanda Cederqvist Öberg, Revisor
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Proposition I
Proposition ang. medlemsavgift 2022-2023
Elevkårsstyrelsen anser att medlemsavgiften ska vara en summa som alla på skolan ska ha
råd med samt som kan bidra till verksamheten.
För att ge juridiska och fysiska personer i efterrättelse möjligheten att bidra till Hvitfeldtska
Elevkårs verksamhet anser elevkårsstyrelsen att stödmedlemskapet även i fortsättningen bör
verka enligt stadgarna.

att

fastställa medlemsavgiften till 25 kronor och 0 öre

att

fastställa stödmedlemsavgiften till 100 kronor och 0 öre
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Proposition II
Proposition ang. verksamhetsplan 2022-2023
Organisation
Elevkårens makt utgår medlemmarna med styrelsen som verkställande del. Det är därför
essentiellt att styrelsen arbetar för att skapa engagemang hos medlemmarna. Styrelsen har
föreningar, utskott och kommittéer till hjälp att genomföra medlemmarnas önskan. Att
bevara samt utveckla utskott och kommittéer, exempelvis serviceutskottet,
påverkansutskottet och studentkommittéen är av största vikt. Elevkåren bör även göra det
med attraktivt att medverka och hjälpa till.
Medlemmar
Elevkårens vision är att alla elever på skolan ska bli medlemmar. Således ska
elevkårsstyrelsen arbeta för att skapa en större vinning för dess medlemmar, dvs. att så
många elever som möjligt ska påverkas så positivt som möjligt av verksamheten. Elevkåren
ska även tydligt förmedla detta värde vilket görs exempelvis i samband med stora
rekryteringsevent, exempelvis ettornas dag, mössutdelning och biljettförsäljning.
Elevkåren ska även verka för:
● Att nå en anslutningsgrad på minst 100%.
● Att medlemmarna ska kunna ta del av rabatter och andra förmåner.
● En ökad transparens gentemot medlemmar, exempelvis genom publicerade
mötesprotokoll och ﬂer frågestunder.
● Att fortsätta vara tillgänglig för icke-svensktalande elever, genom att informationen
som går ut till medlemmar även ﬁnns på engelska.
Föreningar
Elevkåren ska fortsätta gagna och understödja skolans föreningsliv. Att främja detta är en av
kårens mest väsentliga uppgifter och ska tas på stort allvar.
Elevkåren bör:
● Utveckla kanalen mellan elevkårsstyrelsen och föreningarnas representanter.
● Anordna minst två föreningsträffar per år för att främja samarbete mellan föreningar
och elevkårsstyrelsen.
● Göra det enklare för föreningar att söka bidrag och hjälp av kåren samt göra det
lättare för enskilda medlemmar att skapa en ny förening.
● Arbeta för att uppmärksamma föreningslivet på skolan genom att utnämna
Månadens förening.
● Verka för att skapa ett gemensamt forum som uppmärksammar utbudet av
föreningar på Hvitfeldtska.
● Samarbeta med föreningar för att arrangera events som bidrar till sammanhållning
och skolanda.
● Verka för utökat digitalt medlemskap och användning av dess förmåner

Aktiviteter
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Elevkårens mål med evenemang och aktiviteter bör vara att alla medlemmar ska ha
möjlighet att delta vid intresse. Eventen ska vara varierade samt verka för en större
sammanhållning och skolanda.
Elevkåren ska:
● Utveckla redan etablerade event och traditioner som Poängjakten, Insparksfesten
och diverse studentaktiviteter.
● Tillsammans med elevhälsa och skolledning ta fram aktiviteter som bildar och ökar
förståelsen för aktuella samhällsfrågor.
● Ha ett aktivt engagemang i att sätta guldkant på skoltiden i form av mindre event så
som godisregn, ﬁlmkvällar och temadagar.
● Elevkåren
bör
arrangera
skolfester
i
samarbete
med
exempelvis
Studentunderhållning.
● Samarbeta med föreningar för att arrangera events som bidrar till sammanhållning
och skolanda.
● Elevkåren bör bidra till sammanhållning och skolanda genom att ha minst ett
gemensamt evenemang med andra skolor, exempelvis en tävling.
● Verka för att Slaget om Innerstan ska genomföras

PR och kommunikation
Elevkåren ska fortsätta att marknadsföra sina aktiviteter genom olika informationskanaler.
Detta för att nå ut till så många elever och medlemmar som möjligt. Elevkåren ska stärka sin
närvaro på redan etablerade kommunikationsplattformar såsom Facebook, Instagram, PIM,
Kårkortet och hemsidan samt fortsätta effektivisera dem, och även hitta nya vid behov.
Elevkåren ska även använda sig av sin graﬁska proﬁl för att få en enhetlig och slagkraftig
spridning av sin verksamhet och sitt varumärke.
Elevkåren ska:
● Ha en tydlig marknadsföring i sociala medier.
● Utveckla de beﬁntliga marknadsföringsstrategierna och vid behov utveckla nya.
● Ha fortsatt fokus på att nå ut till alla elever på skolan.
● Fortsätta leta utvecklingspotential och användningsområden för det digitala
medlemskapet på Kårkortet.
● Verka för att etablera ett PR-utskott
● Verka för att fortsatt ha alla inlägg tillgängliga på engelska
Påverkansarbete
Elevkåren ska verka för att stärka medlemmarnas inﬂytande över skolgången, genom att
driva medlemmarnas åsikter i frågor rörande skoltiden. Elevkåren ska fortsätta arbeta med
påverkansutskottet för att undersöka och utreda samt föra elevers talan mot skolledning,
elevhälsa och andra grupper i skolan. Elevkåren ska verka för att påverkansarbetet blir mer
tillgängligt för eleverna. Elevkåren ska även föra elevernas talan gällande
verksamhetsmässiga frågor.
Elevkåren ska också:
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●
●
●
●

Verka för att inkludera medlemmarna i påverkansarbetet.
Bedriva ett projekt som ligger inom medlemmarnas intresse.
Elevkåren ska fortsätta driva medlemmarnas frågor gentemot skolledning och andra
grupper
Elevkåren skall skriva en motion till Sveriges Elevkårers årsmöte 2022 om att
förbättra kvaliteten och utseendet av guldgemet.

Stöd till medlemmar
Elevkårens viktigaste uppgift är att ﬁnnas där för sina medlemmar. Genom den stödfond
som upprättades verksamhetsåret 2015-2016 har Hvitfeldtska elevkår en unik möjlighet att
bidra till att alla elever på skolan får en så jämlik och givande skoltid som möjligt.
Elevkåren ska:
● Förenkla möjligheten att söka bidrag av kåren för de som är i behov.
● Vid lämpliga tillfällen påminna om möjligheten till ekonomiskt stöd.
● Utveckla arbetet med elevhälsan så att stödfonden blir en naturlig del av båda
parters dagliga verksamhet.

Styrelsen föreslår årsmötet:

att

bifalla ovanstående proposition i sin helhet som verksamhetsplan 2022- 2023.

att

propositionen börjar gälla med omedelbar verkan från att den antas på årsmötet.
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Valberedningens förslag
Förord
På årsmötet den 5:e mars 2021 ﬁck vi, Alexander Ghosal, Amanda Andersson, Ella Jansson,
Hugo Berg och Julius Larsvik, er medlemmars förtroende att ta oss an uppdraget som
valberedning för Hvitfeldtska Elevkår. Detta uppdrag innebar att vi till detta årsmötet skulle
lägga fram ett förslag på en ny styrelse för elevkåren.
Detta har varit ett utmanande uppdrag av ﬂera anledningar, bland annat av personliga
geograﬁska hinder, och av lätt tidsoptimism i planeringen av arbetet. Intresset för kandidatur
har varit högt även i år vilket reﬂekterar väl på den sittande styrelsen.
Det är då med stor respekt, entusiasm och förväntan som vi vill presentera våra förslag på
individer som vi tror kommer att ta Hvitfeldtska Elevkår till nya höjder.
Vi vill tacka medlemmarna för förtroendet och önska samtliga kandidater ett stort lycka till.
Det har varit en stor ära för oss att få arbeta med er.
Med detta sagt kan vi stolt presentera:
Hvitfeldtska Elevkårs Valberednings förslag på styrelse för verksamhetsåret 2022-2023.

Alexander Ghosal,
Valberedare 21/22

Amanda Andersson,
Valberedare 21/22

Hugo Berg,
Valberedare 21/22

Ella Jansson,
Valberedare 21/22

Julius Larsvik,
Valberedare 21/22
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Tillvägagångssätt och tankar
I detta avsnitt beskriver vi hur vårt arbete fungerat, för att ge er medlemmar en förståelse för
hur det resulterat i vårt förslag. Vi tar upp tillvägagångssätt och våra tankar.
Arbetet startade med ett möte i oktober, där vi fastställde när ansökningsperioden skulle
vara, samt hur vi skulle marknadsföra ansökan till styrelsen. Vi förde också dialog med den
tidigare valberedningen och den sittande styrelsen. Vi kom bland annat fram till att vi ville ha
kvar gruppmomentet som infördes förra året, samt att sju styrelsemedlemmar var optimalt.
Nomineringsperioden pågick sedan från 1/12 till 31/12. Efter detta sammanställdes
nomineringarna och vi skickade ut sms till alla nominerade, där de hade möjlighet att boka
tid för intervju. Vi höll 19 intervjuer 24-26 januari, med en uppsamlingsdag 31 januari med
ytterligare tre intervjuer, för de kandidater som var i karantän. Vi höll även intervjuer med
den avgående styrelsen bland annat för att lättare kartlägga vilka egenskaper som behövdes
i nästkommande styrelse.
Efter de individuella intervjuerna reviderades kandidaturerna, och 16 kandidater gick vidare
till gruppmomentet. Gruppintervjuerna ägde rum den 4:e och 5:e februari, där fyra grupper
ﬁck ställas inför ﬁktiva scenarion följt av frågeställningar. Syftet med detta moment var att se
över kandidaternas samarbetsförmåga, analysförmåga, beslutsamhet men även testa olika
gruppkonstellationer.
Efter gruppintervjuerna fastställdes styrelsen, och vi är nöjda med resultatet. Vi fann en
grupp med tydliga ledargestalter, ödmjukhet, och entusiasm. De föreslagna kandidaterna
kompletterar varandra väl, och tillsammans kommer de att fortsätta utveckla Hvitfeldtska
Elevkårs anseende på lokal, regional och nationell nivå.

‘
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Förslag till Ordförande
Ordförandens uppdrag är att ha uppsyn över, samt att leda styrelsens arbete, att se till att
verksamhetsplanen följs och att vara yttersta ansiktet utåt. Ordföranden är också ytterst
ansvarig för styrelsen samt föreningen och skall förvalta detta uppdrag till nästa årsmöte.
Det krävs självkontroll, stresshantering, planering, analytisk förmåga, visioner, ödmjukhet
och beslutsamhet för att klara av ett sådant ansvar, vilket också är ledaregenskaper vi ser är
nödvändiga för att klara av uppdraget.
Till posten Ordförande har valberedningen valt en person som imponerat mycket på oss.
Kandidaten är lugn, strukturerad, stresstålig och duktig på att överblicka, något som är
viktigt för en ordförandekandidat. Under gruppintervjuerna visade kandidaten även på en
bra balans mellan förmågan att lyssna och ta in styrelsemedlemmarnas perspektiv, och på en
beslutsamhet och förmåga att driva arbetet framåt. Kandidaten har också starka visioner för
Hvitfeldtska Elevkårs framtid, och vi tror detta kombinerat med ett gott samarbete med vår
kandidat för vice ordförande kommer leda Hvitfeldtska Elevkår till nya framgångar.
Personen vi nominerar till Ordförande för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Albin Mattsson
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Albin Mattsson till Ordförande för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023
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Albin säger:
Elevkåren har betytt mycket för mig under min skoltid. De har visat mig hur viktigt det är
med samhörighet och vikten av att ingen blir lämnad utanför. Jag vet från mina första
skoldagar på Hvitfeldtska vilken central roll Elevkåren spelar i detta. Jag vill vara med och
spela denna roll för kommande elever.
Mina erfarenheter genom serviceutskottet har givit mig en inblick i organisationens struktur
och en förståelse för vad som krävs, något jag funnit givande. Den bästa ledaren för
elevkåren är opartisk, bestämd och rättvis. Jag tycker att jag besitter dessa förmågor. Det
gör att jag känner mig redo att axla ansvaret som ordförande för Hvitfeldtska Elevkår. Mina
mål med mandatet är tydliga: jag vill att kåren skall ha ett bra inﬂytande på kommande,
nuvarande och avgående studenter.
Hvitfeldtska Elevkår är en betydlig del av vår skola för många elever. En organisation för
elever som söker gemenskap och vill skapa minnen. Hvitandan är stark, men med den
kommande styrelsen ska vi se till att den blir starkare än någonsin.
Jag vet, och tycker att Hvitfeldtska Elevkår är en plats för alla.
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Förslag till Vice ordförande
Vice ordförandens huvudsakliga roll är assistera ordföranden i uppsynen över, och ledningen
av arbetet. Vice ordförande bör dock inte fungera som en gloriﬁerad hjälpreda. Speciﬁkt bör
Vice bland annat fungera som bollplank för ordföranden, samt hjälpa till med uppföljningar i
ledamöternas individuella ansvarsområden, för att förstärka en stöttande relation.
Till posten Vice ordförande krävs således en person med ett starkt driv och en vilja att
utveckla och driva saker framåt. Denne ska inte heller vara rädd för att prata med
medlemmar, ledamöter och personal. Personen ska även inneha goda ledaregenskaper.
Till posten Vice ordförande har vi nominerat en otroligt godhjärtad person. Kandidaten är
ödmjuk, har en pålitlig framtoning, och har visat prov på goda ledaregenskaper. Personens
erfarenhet från tidigare styrelse kommer bidra med inarbetade rutiner och värdefulla
perspektiv. Detta kombinerat med respekten för alla styrelsemedlemmars ståndpunkter
kommer utgöra ett slagkraftigt presidium. Denna kandidat kommer att ha en nyckelroll i
gruppen, och samarbetet med vår ordförandekandidat kommer att vara centralt för
organisationen.
Personen vi nominerar till Vice ordförande för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Matilda Östling
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Matilda Östling till Vice ordförande för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023
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Matilda säger:
Under min gymnasietid här på Hvitfeldtska har jag fått uppleva väldigt mycket roligt, tack
vare min klass och mina vänner, men också tack vare elevkåren. För min del har elevkåren
verkligen berikat min vardag på ett mycket positivt sätt, både under mitt första år och nu
under mitt andra år när jag varit aktiv i styrelsen.
När jag förra året blev förtroendevald som föreningsansvarig, kände jag att ett självklart mål
för mig var att Hvitfeldtska elevkår skulle vara en av Sveriges bästa elevkårer. Vi nådde inte
bara det målet – vi passerade det, när vi under hösten ﬁck ta emot utmärkelsen Årets
Elevkår 2021!
Det här året ser jag fram emot att fortsätta bygga på det arbetssätt som visat sig så
framgångsrikt och starta elevkårens arbete på en riktigt hög nivå – nu som vice ordförande.
Jag skulle tycka att det var både spännande och intressant att få vara en del av en helt ny
styrelsekonstellation och se hur den utvecklas med nya perspektiv, tankar och idéer.
Med det hoppas jag innerligt på ert förtroende att få fortsätta utveckla elevkåren för att göra
er gymnasietid meningsfull, trygg och rolig. Att alla ska känna sig välkomna, sedda och
inkluderade är något jag värderar högt och kommer att arbeta intensivt för.
Kom ihåg, gymnasietiden ska levas - inte överlevas!
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Förslag till Ekonomiansvarig
Den som väljs till Ekonomiansvarig ska helt enkelt ansvara för Sveriges största elevkårs
ekonomi. Det krävs en vilja att lära sig bokföring, olika typer av betalningar, redovisning,
budgetering, samt inneha en hög analytisk förmåga. Till detta kommer att man som person
måste vara noggrann och ansvarstagande. Dessutom vill vi i valberedningen att
Ekonomiansvarig tillsammans med presidiet har ansvaret för att skapa nya band mellan
företag och kåren. Detta gör att den som innehar posten måste kunna föra sig i offentliga
sammanhang på ett professionellt och respektingivande sätt.
Vi i valberedningen vill även att Ekonomiansvarig ska vara ansvarig för Stödfonden, och
arbeta kontinuerligt med att utveckla fonden och uppmärksamma tillgängligheten för
skolans elever.
Till posten Ekonomiansvarig har valberedningen valt att nominera en kandidat med ett
intresse för företagsekonomi och som påvisat en vilja att lära sig det som krävs för rollen.
Kandidaten besitter en idérikedom och ett stort engagemang. Personen har påvisat en god
arbetsmoral, både under intervjuerna och under det gångna året i serviceutskottet. Vidare
har kandidaten en vision av hur ekonomin ska förvaltas i medlemmarnas intresse.
Valberedningen värdesätter även att kandidaten är ansvarstagande, med en villighet att
kompromissa, vilket speglar vår kravbild för en ekonomiansvarig.
Personen vi nominerar till Ekonomiansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Elina Toll
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Elina Toll till Ekonomiansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023
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Elina säger:
Hvitfeldtska elevkår är för mig, mycket mer än en vanlig verksamhet. Den tillför gemenskap,
samhörighet och glädje till vardagen. Det är en elevkår jag vill ta del av ännu mer och
påverka i den mån jag kan!
Som ekonomiansvarig vill jag göra min del för att bidra till en bättre skolanda. Ekonomi är
något som lägger grunden för elevkårens arbete. Genom aktivt arbete och ett stort
engagemang hoppas jag, med hjälp av övriga kårmedlemmar kunna ta mig an detta ansvar
och leda kåren framåt.
Skolan ska vara mer än bara studier. Det ska vara 3 år vi blickar tillbaka på med glädje och
jag tror att vårt arbete som elevkår kan leda till detta. Med ert förtroende som
ekonomiansvarig hoppas jag kunna bidra till det!
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Förslag till Koordinator
Koordinatorns uppdrag är att verka som en sammanbindande länk inom styrelsen i såväl
dagligt styrelsearbete som i planering för framtida aktiviteter. Dennes roll i styrelsearbetet är
främst att fokusera på det praktiska arbetet. Det innefattar att skapa strukturer för styrelsens
arbetssätt, planering av event och för arbetsfördelningen. I rollen ingår även ett huvudansvar
för Hvitfeldtska Elevkårs serviceutskott, där en stor del av det praktiska arbetet sker.
Till posten Koordinator har valberedningen valt att nominera en kandidat som påvisat starkt
driv och god arbetsmoral. Kandidaten har kännedom av organisationens interna struktur, via
erfarenheten i serviceutskottet under det gångna året. Vidare är kandidaten lojal och
samarbetsvillig, vilket är egenskaper som är viktiga för att leda serviceutskottet. Med sin
charm, sociala förmåga och goda ledaregenskaper kommer elevkårens praktiska förvaltning
inte att brista.
Personen vi nominerar till Koordinator för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Linn Wahlqvist
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Linn Wahlqvist till Koordinator för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023

att

årsmötet väljer Linn Wahlqvist till huvudansvarig för serviceutskottet för
Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 2022-2023
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Linn säger:
En stor anledning till att jag valde Hvitfeldska var på grund av elevkårens arbete som jag
hade hört gott om via tidigare elever. Skolfester och events, allt lät väldigt lockande.
Nyﬁkenheten över elevkåren och dess arbete blev allt större när jag själv började här. Jag
förstod vilken stor innebörd kåren har för mig, mina kompisar och många andra elever. Det
blev min motivation till att kandidera till elevkåren.
För mig är det sociala i skolan oerhört viktigt och jag vill att alla Hvitfeldtare ska få en
minnesvärd gymnasietid, fylld av roliga minnen. Jag kandiderar som koordinator och vill
fortsätta skapa möjligheter för alla elever att engagera sig via kårens arbete. Jag vill
kommunicera med elever för att se vad som önskas och samordna ihop bra event. Ett ökat
intresse från elever att engagera sig i elevkåren tror jag kommer främja en bättre
gemenskap i skolan och fortsätta få elevkåren att växa. Jag är redo för de utmaningar
elevkåren kommer behöva tackla och jobba mot de mål som sätts upp inför
mandatperioden.
För att skapa detta är elevkårens arbete oerhört viktigt. Elevkåren har ett stort ansvar för
elevernas trivsel och har skapat minnesvärda upplevelser för mig. Jag vill kunna bidra med
det till kommande och nuvarande elever. Alla event, stora som små, gynnar skolans
gemenskap.
Låt oss göra gymnasietiden till den bästa!
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Förslag till Påverkansansvarig
Uppdraget som påverkansansvarig för styrelsen innefattar ett huvudansvar för elevkårens
påverkansarbete, i första hand på skolan men även lokalt, regionalt och nationellt. Som
påverkansansvarig ska man verka som representant för medlemmarnas åsikter i diskussioner
vid styrelsemöten samt i dialoger med skolledning och politiker.
I rollen som påverkansansvarig sökes en kandidat som har ett starkt driv, ett brinnande
engagemang för frågor som rör skolan och samhället samt en förmåga att föra styrelsens
och medlemmarnas agenda i diskussioner. Där är det viktigt att personen vågar stå på sig
och kan argumentera på ett slagkraftigt vis, oavsett om det är gentemot skolledning,
utomstående parter, eller intressegrupper inom skolan.
Till posten Påverkansansvarig har valberedning valt att nominera en kandidat som är
bekväm med att tala inför grupp. Valberedningen anser att det är essentiellt för att kunna
driva elevernas talan gentemot skolledning och andra makthavare. Kandidatens positivitet
och samarbetsvilja kommer att bidra till en god gruppdynamik och effektiv arbetsstruktur.
Vidare har kandidaten en förmåga att uppmärksamma de problemområden som ﬁnns på
skolan och komma med konkreta lösningsförslag. Vi tror att kandidaten tillsammans med
den sittande styrelsen kommer att utgöra en slagkraftig front i alla diskussioner där
medlemmarnas intressen står i fokus.
Personen vi nominerar till
verksamhetsåret 2022-2023 är:

Påverkansansvarig

för

Hvitfeldtska

Elevkårs

styrelse

Irma Tursunovic
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Irma Tursunovic till Påverkansansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023

att

årsmötet väljer Irma Tursunovic till huvudansvarig för påverkansutskottet för
Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 2022-2023
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Irma säger:
Första skoldagen när styrelsen introducerades till oss ettor, visste jag att det vara något jag
ville bli delaktig i. Genom att bli språkrör eller att själv bli styrelsemedlem, har vi en
möjlighet som elever att få vår röst hörd. Att vi har de här förutsättningarna är något vi bör
vara stolta över och värna. Just därför valde jag att kandidera som påverkansansvarig.
Min drivkraft är att jag vill förgylla och påverka de här åren jag, och alla ni andra kommer att
spendera här på Hvitfeldtska. Förhoppningsvis kan vi med hjälp av styrelsen också påverka
skolgången för kommande årskurser. Det är eleverna som vet vad som krävs för att optimera
skolgången. Därför är det rimligt att förslagen kommer från oss elever via elevkåren, där
förslagen kan få störst genomslag.
Jag hoppas att med ert förtroende få arbeta tillsammans med den blivande styrelsen för att
göra vår underbara skola ännu bättre!
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Förslag till Föreningsansvarig
Hvitfeldtska har privilegiet i att ha ett av de mest aktiva föreningslivet bland gymnasieskolor
i Sverige. Med en lång historia med klubbar inom vetenskaps ämnen, körsång och
allmänbildning till föreningar inom brädspel, sportaktiviteter och konsten att debattera.
Detta är något valberedningen vill se växa ytterligare för att skapa en plattform för
gemenskap mellan olika program och årskurser.
För posten krävs därför ett stort engagemang samt nyﬁkenhet för föreningarnas vardag. Det
är viktigt att personen kan omvandla idé till handling och att den förtroendevalda inte räds
av mycket social kontakt.
Till posten Föreningsansvarig har vi valt att nominera en kandidat som imponerade vid
första intrycket. Kandidatens goda sociala förmåga är vital för att klara av rollen som
föreningsansvarig. Kandidaten har även visat prov på god arbetsmoral, vilket kommer bidra
till styrelsen som helhet. Vidare har personen ett brinnande intresse för att öka
gemenskapen på skolan. Detta är grundläggande för att utveckla Hvitandan i skolan som
återigen är möjlig efter en lyckad vaccinationskampanj.
Personen vi nominerar till
verksamhetsåret 2022-2023 är:

Föreningsansvarig

för

Hvitfeldtska

Elevkårs

styrelse

William Kall
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer William Kall till Föreningsansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023
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William säger:
Under mitt halvår på Hvitfeldtska har elevkåren gjort oerhört mycket för mig. Elevkårens
arbete är betydelsefullt och har förgyllt min tid på skolan. Det hårda arbete kåren gör för oss
elever, ger mig ett stort intresse av att delta och bidra till kårens fortsatta arbete. Jag valde
därför att söka till kåren, med hopp om att kunna förgylla skoltiden.
Att få vara med och påverka har jag alltid tyckt varit roligt, därför kändes elevkåren som en
bra plats för mig. Att ha många bollar i luften och att vara produktiv är några av de
egenskaper jag kommer bidra med till kåren.
Elevkåren hade inte varit något utan dess medlemmar, därför hoppas jag få ert förtroende,
för att kunna ge tillbaka till er medlemmar, och göra tiden på Hvitfeldtska oförglömlig.
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Förslag till PR- och Kommunikationsansvarig
PR- och Kommunikationsansvarig har som uppdrag att vara den som har koll på
kommunikationen styrelsen och medlemmarna emellan, samt se till att medlemmar nås av
information inför evenemang som elevkåren arrangerar. Även information kring det som
normalt inte sätt inte syns utåt, rörande till exempel påverkansarbetet, kommuniceras ut för
att upprätthålla en transparens mellan styrelse och medlemmar.
Kandidaten ska bibehålla den väletablerade graﬁska proﬁlen, och se till behåller sin
identitet. Till posten som PR- och Kommunikationsansvarig eftersöks en tydlig visionär, som
med tydliga riktlinjer kan upprätthålla Hvitfeldtska Elevkårs varumärke. Det krävs
nytänkande, kreativitet, detaljnoggrannhet och ett stort intresse inom sociala medier för att
bemästra detta uppdrag.
Till posten PR- och Kommunikationsansvarig har valberedningen valt att nominera en
kandidat som verkligen stod ut med sin kreativitet och hängivenhet. Kandidaten har visat ett
stort intresse för att förvalta och vidareutveckla elevkårens kommunikationskanaler.
Personens vältalighet och språkliga förmåga kommer bidra till en effektiv kommunikation
medlemmarna och styrelsen emellan. Valberedningen är övertygade om att den graﬁska
proﬁlen kommer att bibehålla sin identitet, och inge ett professionellt intryck med denna
kandidat i förarsätet.
Personen vi nominerar till PR- och Kommunikationsansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse
verksamhetsåret 2022-2023 är:
Tove Fahlén
Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Tove Fahlén till PR- och Kommunikationsansvarig för Hvitfeldtska
Elevkår, verksamhetsåret 2022-2023
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Tove säger:
Skolan är en stor del av våra liv och därför tycker jag att det är viktigt att göra det bästa av
dessa år. För mig och många andra har elevkåren här på Hvitfeldtska varit en bidragande
faktor till en rolig gymnasietid, så nu mitt sista år så vill jag bidra till en bra skola för er!
Själv är jag väldigt aktiv på sociala medier och älskar att kommunicera med människor. Jag
är strukturerad och har lätt att komma med nya idéer som jag anser skulle utveckla vår kår.
Därför tror jag att rollen som PR- och Kommunikationsansvarig skulle passa mig perfekt.
Som PR- och Kommunikationsansvarig vill jag göra kåren synlig för alla elever, samt ge ett
positivt ansikte utåt för vår fantastiska skola. Min förhoppning är att ni elever ska ta
studenten och känna att er val av gymnasium varit det ultimata. Jag vill med hjälp av kårens
sociala medier se till att alla elever känner sig välkomna att delta i kårens roliga aktiviteter.
Tillsammans stärker vi Hvitandan!
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Förslag till Revisorer
Revisorernas uppdrag är att granska och ta del av alla dokument för att försäkra
medlemmarna om att Elevkårens arbete har genomförts på ett korrekt sätt. Detta sker
genom att granska elevkårens ekonomi samt om styrelsen har följt de antagna
propositionerna.
Vi i valberedningen tycker det är positivt att revisorerna är personer med erfarenhet av
elevkårens verksamhet som kan granska styrelsens arbete mer än en gång per
verksamhetsår.
Vi ser gärna en kontinuerlig uppföljning av styrelsens arbete av det som bestäms av
medlemmarna på årsmötet. För att detta ska kunna ske, behövs det att revisorerna är
tillgängliga geograﬁskt och bekant med styrelsen.
Personerna vi nominerar till Revisorer för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Kevin Bui
Ester Hillgren

Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Kevin Bui och Ester Hillgren till Revisorer för Hvitfeldtska Elevkår,
verksamhetsåret 2022-2023
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Förslag till Valberedning
Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå nya förtroendevalda till Hvitfeldtska
Elevkår. Genom ett aktivt arbete under verksamhetsårets lopp bestående av bl.a. insamling
av kandidater, dialog med aktiva medlemmar samt intervjuer av personer, ansvarar
valberedningen att presentera ett förslag för organisationens medlemmar till årsmötet.
Då valberedningens arbete är mycket krävande, är vi positiva till att nominera en grupp som
har en gemensam och aktuell bild av hur verksamheten fungerar i nuläget. Samtliga
kandidater har haft en förankring till verksamheten under de senaste tre åren, vilket är
positivt då förståelsen för organisationens behov är grundläggande för kartläggningen av
vilka kandidater som eftersöks.
Personerna vi nominerar till Valberedning för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret
2022-2023 är:
Hugo Berg
Alexander Ghosal
Julius Larsvik
Kimia Fotovat Asl
Lova Venema

Valberedningen yrkar:

att

årsmötet väljer Hugo Berg, Alexander Ghosal, Julius Larsvik, Kimia Fotovat Asl
och Lova Venema till Valberedare för Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret
2022-2023
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Övriga valbara kandidater
Ella Hellberg, kandidat till Ordförande
Tim Stockelberg, kandidat till Föreningsansvarig
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Övriga Frågor
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Mötet avslutas
Årsmötet 2022 avslutas
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Stadga för Hvitfeldtska Elevkår
Antagen årsmötet 11 maj 2014, senast reviderad årsmötet 6 mars 2021
§1 Syfte
mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att skapa en mer givande och underhållande skoltid för
sina medlemmar genom att tillvarata sina medlemmars akademiska, fackliga, ideella och
sociala intressen.
§2 Organisation
mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår.
mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen.
mom 3 Hvitfeldtska Elevkår är partipolitiskt och religiöst obundet.
mom 4 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte i Göteborg
mom 5 Hvitfeldtska Elevkår är en ideell förening
mom 6 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten.
mom 7 Hvitfeldtska Elevkår ska använda sitt ekonomiska överskott till att främja ﬂer
medlemmars deltagande på kårens aktiviteter.
§3 Medlemskap
mom 1 Hvitfeldtska Elevkår är öppet för alla elever på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i.
mom 2 Medlemskap för Hvitfeldtska Elevkår gäller från och med inköpstillfälle fram till
elevens studentdag (upp till 4 verksamhetsår)
mom 3 Medlemsavgiften fastställs av Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte.
mom 4 För att bli medlem krävs:
−
Att personen är inskriven på Hvitfeldtska Gymnasiet
−
Att eleven ansöker om ett medlemskap
−
Att eleven betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift
−
Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan
mom 5 Stödmedlemskap är öppet för alla. För att bli stödmedlem krävs:
−
Att personen betalar den bestämda summan på 100 kr per verksamhetsår
−
Att personen ansöker om ett medlemskap
−
Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan
§4 Årsmöte
mom 1 Ett årsmöte hålls en fredag mellan sista veckan i februari och andra veckan i mars.
mom 2 Årsmötet får inte hållas på skollov, helgdagar eller andra dagar då Hvitfeldtska
Gymnasiet inte är öppet.
mom 3 Årsmötet kallas av Elevkårsstyrelsen minst fyra (4) veckor innan det ska hållas.
mom 4 Alla medlemmar inkl. stödmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på
årsmötet.
mom 5 Alla medlemmar exkl. stödmedlemmar har en (1) individuell röst på årsmötet.
mom 6 Motioner till årsmötet ska lämnas in till Elevkårsstyrelsen minst två (2) veckor innan
årsmötet ska hållas.
mom 7 Årsmöteshandlingarna ska ﬁnnas tillgängliga för medlemmarna minst två (2) dagar
före årsmötet.
mom 8 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:
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−
Mötets öppnande
−
Fastställande av röstlängd
−
Val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare
−
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
−
Godkännande av dagordningen
−
Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut
−
Behandling av propositioner
−
Behandling av motioner från medlemmar
−
Revisionsberättelse
−
Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
−
Val av ordförande
−
Val av vice ordförande
−
Val av ledamöter
−
Val av revisorer
−
Val av valberedning
−
Övriga frågor
−
Mötets avslutande
mom 9 Årsmötet ska protokollföras.
mom 10 På Elevkårsstyrelsen, revisorerna eller en majoritet av medlemmarnas begäran kan
ett extra årsmöte inkallas.
mom 11 ett extrainkallat årsmöte kallas av Elevkårsstyrelsen senast två (2) veckor innan det
ska hållas
mom 12 vid ett extrainkallat årsmöte ska propositioner ﬁnnas tillgängliga för medlemmarna
senast två (2) veckor innan det ska hållas
mom 13 vid ett extrainkallat årsmöte ska motioner skickas till kårstyrelsen senast en (1)
vecka innan det ska hållas
mom 14 Alla medlemmar inkl. stödmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på
ett extrainkallat årsmöte
mom 15 Alla medlemmar exkl. stödmedlemmar har en (1) individuell röst på ett extrainkallat
årsmöte.
mom 16 ett extrainkallat årsmöte får inte hållas på skollov, helgdagar eller när Hvitfeldtska
gymnasiet är inte är öppet.
§5 Omröstning
mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller en enkel majoritet vid omröstning
mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.
mom 3 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal som ska väljas.
mom 4 Vid personval gäller att:
−
Om ﬂera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröstning
mellan dem.
−
Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta
§6 Elevkårsstyrelse
mom 1 Elevkårsstyrelsen är ansvarig för förvaltandet av Hvitfeldtska Elevkår mellan två
årsmöten.
mom 2 Elevkårsstyrelsen ska väljas av årsmötet.
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mom 3 Elevkårsstyrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en
ekonomiskberättelse där de redogör för året som gått.
mom 4 Elevkårsstyrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) personer.
mom 5 om ordförande avgår tillsätts vice ordförande och styrelsen väljer inom sig en ny
vice ordförande
mom 6 om vice ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande
mom 7 om både ordförande och vice ordförande avgår skall styrelsen kalla till ett
extrainkallat årsmöte där en ordförande och vice ordförande ska väljas
mom 8 Om en ledamot avgår tillsätts eventuell suppleant som ordinarie ledamot
§7 Valberedning
mom 1 Valberedningen ska väljas av årsmötet.
mom 2 Valberedningen ska bestå av minst två (2) personer.
mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av
kårstyrelse, revisorer och en ny valberedning för Hvitfeldtska Elevkår.
§8 Revision
mom 1 Revisorer väljs av årsmötet.
mom 2 Revisorerna ska vara två (2) till antalet.
mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Hvitfeldtska Elevkår utövar.
mom 4 Revisorerna har till uppgift att:
−
Ha insyn i Hvitfeldtska Elevkårs räkenskaper, verksamhet och bokslut
−
Avlämna en revisionsberättelse senaste fem (5) dagar före Årsmötets öppnande
mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisorerna:
−
Beskriva hur revisionen har gått till.
−
I de eventuella fall då Elevkårsstyrelsens beslut inte överensstämmer med Årsmötets
beslut eller Hvitfeldtska Elevkårs stadgar, påvisa det för Årsmötet
−
I de eventuella fall då Hvitfeldtska Elevkår grovt missköt i annat avseende, påvisa det
för årsmötet.
−
Uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.
§9 Redovisningsår
mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs verksamhetsår löper mellan två årsmöten.
mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs bokföringsår följer kalenderåret.
mom 3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret.
§10 Avstängning
mom 1 Elevkårsstyrelsen kan stänga av en medlem om hen motverkar organisationens syfte
mom 2 avstängningen prövas på årsmötet där den avstängde äger rätt att närvara
mom 3 avstängd medlem har ej rätt till kårens förmåner
§11 Uteslutning
mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet.
mom 2 Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte såsom
fastställs i den här stadgan eller avsiktligt skadat för Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet
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mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till
styrelsen
§12 Tolkning av stadgan
mom 1 vid oklarheter rörande stadgan är det Elevkårsstyrelsens tolkning som gäller
mom 2 beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där tolkningen kan
avgöras
§13 Ändring av stadgan
mom 1 för att ändra i den här stadgan krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte
mom 2 ändring i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet
beslutar annat.
§14 Upplösning
mom 1 Upplösning av Hvitfeldtska Elevkår kan enbart ske om årsmötet så beslutar vid två
efterföljande ordinarie årsmöten
mom 2 Vid upplösning av Hvitfeldtska Elevkår ska alla ekonomiska och materiella tillgångar
erhållas utav föreningen Gamla Hvitfeldtare (organisationsnummer: 857200-5273)
§15 Reglemente
mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs reglemente är en bilaga till stadgan
mom 2 Reglementet är bas för Elevkårsstyrelsen, utskott, kommittéer, föreningar och
kårklubbar.
mom 3 Till reglementet ﬁnns ett ﬂertal styrdokument
mom 4 Vid oklarheter rörande reglementet är det Elevkårsstyrelsens tolkning som gäller
mom 5 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte där tolkningen kan
avgöras
mom 6 För att ändra i reglementet krävs konsensus bland Elevkårsstyrelens medlemmar vid
ett styrelsemöte, eller två tredjedelars (2/3) majoritet vid ett ordinarie årsmöte
mom 7 Ändringen i reglementet börjar gälla när protokoll från styrelsemötet eller
årsmötesprotokollet är justerat, om inte mötet beslutar annat
mom 8 För att reglementet ska upphöra måste Elevkårsstyrelsen på ett styrelsemöte med
konsensus ha beslutat så, samt skriva en proposition till nästkommande ordinarie årsmöte,
där det tydligt framgår varför upphörandet ska ske. Det är sedan upp till årsmötet att
besluta ang. upphörande av reglementet
§16 Kandidatur och motkandidatur
mom 1 Kandidater ska offentliggöras genom en valbilaga senast en vecka innan årsmötet.
Valbilagan offentliggörs av den sittande styrelsen.
mom 2 Kandidatur kan endast väckas genom att meddela valberedningen senast åtta dagar
innan årsmötet.
mom 3 Endast kandidater som står med i valbilagan är valbara.
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