
ÅRSMÖTESHANDLINGARNA 
H V I T F E L D T S K A  E L E V K Å R  P R E S E N T E R A R

2022-2023

hvitfeldtskaelevkar@gmail.com
Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Kära medlemmar, varmt välkomna till Årsmötet! Ännu ett år har passerat; slag har utkämpats,

hule-hajar har sänkts, och aulan har fyllts otaliga gånger!

På årsmötet 2022 valdes sju personer att axla ansvaret för elevkåren, ett stort uppdrag. Vi har förvaltat

detta förtroende och nu har det blivit dags att lämna över stafettpinnen. Trots att mandatperioden är

slut kan vi glädjas åt allt som hänt. Våfflor, chokladbollar och godsaker har delats ut. Slaget om

Innerstan har bidragit till skolanda, och det har festats ordentligt. Under året har vi bedrivit en

medlemsnära verksamhet som har utgjorts av bland annat försäljningar och temadagar.

Nu blickar vi framåt mot nya tider. Slaget om Innerstan står runt hörnet och 100-dagars är lite mer än

en vecka bort. Något jag ser fram emot är Hvitfeldtskadagen med föreningstorg, mössutdelning,

föreläsning och mycket mer.

Hela styrelsen riktar ett stort och hjärtligt tack till er medlemmar som stöttat oss på vägen. Vi är även

tacksamma till de som tog sig tiden att skriva nomineringar till årets elevkår. Det är ni medlemmar

som gör styrelsearbetet värt det. Vi vill också rikta ett tack till skolledningen, elevhälsan,

kökspersonalen, vaktmästeriet, lärarna och all övrig personal på Hvitfeldtska – ert stöd betyder enormt

mycket.

Vi vill önska den tillträdande styrelsen ett stort lycka till.

Återigen, å styrelsens vägnar, varmt välkomna till årsmötet 2023!

Albin Mattsson, Ordförande
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Förslag till procedurregler

Närvaro- och yttranderätt

Följande personer har närvaro- och yttranderätt på årsmötet:

- Medlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2022/2023

- Stödmedlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2022/2023

- Styrelsen

- Valberedning

- Revisorerna

- 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 2022/2023 har en röst var på

årsmötet. Alla som har rösträtt kan räcka upp sin hand. Det fungerar som ett röstkort som används vid

omröstningar.

4



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

Förslagsrätt

Dessa har förslagsrätt under årsmötet:

- Medlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2022/2023

- Stödmedlemmar som har medlemskap för verksamhetsåret 2022/2023

- Styrelsen

- Valberedningen

- Revisorerna

- Mötespresidiet (endast i ordningsfråga)

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.

Hur går valen till?

- Endast kandidater som står i valbilagan kan väljas på årsmötet.

- Alla medlemmar kan kandidera till valbara poster.

- 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.
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Replik

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

- Beviljas av mötespresidiet.

- Bryter talarlistan.

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.

- Medlemmar, stödmedlemmar, styrelsen samt valberedningen och revisionen 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.
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Verksamhetsberättelse

Styrelsen 22/23

Under förra årsmötet som ägde rum fredagen den 25/2 i Norra Aulan på Hvitfeldtska Gymnasiet,

valdes följande personer till förtroendeuppdrag:

Albin Mattsson, Ordförande

Matilda Östling, Vice ordförande

Elina Toll, Ekonomiansvarig

Linn Wahlqvist, Koordinator

Tove Fahlén, PR- och kommunikationsansvarig

William Kall, Föreningsansvarig

Irma Tursunović, Påverkansansvarig

Mål

Under verksamhetsåret 2022/2023 har styrelsen jobbat utifrån flertalet mål som står inskrivna i

verksamhetsplanen vilken fastställdes vid årsmötet 2022. Dessa mål berörde exempelvis föreningsliv,

medlemsstöd, PR-arbetet och påverkansarbetet. Bland dessa ingick:

- Att nå en anslutningsgrad på minst 100%.

- Arbeta för att uppmärksamma 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 2022/2023 hade Hvitfeldtska Elevkår en anslutningsgrad på 111,3% av eleverna på

skolan, av 133% möjliga procentenheter, vilket är detsamma som 2209 medlemmar. Målet med minst

100% medlemsanslutning blev därmed uppnått med god marginal. Vid mössutdelningen under

Hvitfeldtskadagen i april 2022 ska majoriteten av de dåvarande treorna ha blivit värvade, majoriteten

av höstens nya ettor värvades vid ettornas dag och höstens treor värvades främst vid möss

utprovningen och kickoff-försäljningen. Styrelsen har i år lyckats nå ut till årskurs två som tidigare
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har varit en mer svårnådd grupp än övriga årskurser. Via den digitala medlemsbasen Kårkortet samt

Sveriges Elevkårers digitala medlemsbas Ebas uppskattas ungefär 617 av tvåorna ha blivit

medlemmar, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Under höstterminen handlade arbetet om att nå ut till de som ännu inte blivit medlemmar under

vårterminens evenemang. Styrelsen anordnade fler filmkvällar och temadagar. Dessa evenemang var

mycket uppskattade och lyckades ansluta många av eleverna.

Föreningsarbete

Under verksamhetsåret 2022/2023 har Hvitfeldtska Elevkår registrerat åtta nya föreningar. I nuläget

anses 20 föreningar vara aktiva, en minskning med tre föreningar än föregående mandatperiod.

Styrelsens föreningsarbete har under året bestått av föreningsbidrag, exponering genom frivilligt

föreningstorg under Hvitfeldtskadagen och ettornas dag. Poängjakten bidrog även till bildningen av

flera föreningar. Utmärkelsen Månadens förening har delats ut. Detta för att uppmärksamma

föreningar som utvecklats.

Påverkansarbete

Hvitfeldtska Elevkår har under verksamhetsåret 2022/2023 fortsatt sitt påverkansarbete, dock inte lika

omfattande jämfört med föregående år. Det arbetet som gjorts har bland annat bestått av publikationer

på våra sociala medier samt en frågestund med elevhälsan. Styrelsen har bokat en föreläsning för

samtliga medlemmar, inplanerad för Hvitfeldtskadagen 2023.

Regional verksamhet

Hvitfeldtska Elevkår fortsatte förra styrelsens arbete med att anordna Slaget om Innerstan.

Evenemanget ägde rum 21 april, 2022.

Den regionala verksamheten fortsatte i år med att Hvitfeldtska Elevkår blev vald till Ordförandekår på

Göteborgs Enade Elevkårers (GEE) Årsmöte. Irma Tursunovíc har därefter lett GEEs arbete med att

anordna eventet Slaget om Innerstan, där några av de största skolorna från Göteborg och Mölnlycke

gör upp om att få titulera sig Kungen av Innerstan.

Styrelsen har även fortsatt sin kommunikation och samarbete med skolans alumniförening Gamla

Hvitfeldtare genom påverkansansvarig.

Albin och Matilda deltog på Sveriges Elevkårers Årsmöte.
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Utskott och kommittéer

Bal- & Studentkommitté

Under de kommande veckorna kommer de första mötena för bal- & studentkommittén äga rum. I

nuläget leds arbetet av den avgående styrelsen. Detta arbete föreslås fortsättningsvis ledas av den

avgående styrelsen i samråd med den tillträdande. Detta är dock den nya styrelsens beslut.

Serviceutskottet

Under verksamhetsåret har serviceutskottet sett stor aktivitet och närvarat vid flera evenemang samt

biljettförsäljningar. Styrelsen har fortsatt att dela ut gratisbiljetter till de som valt att engagera sig och

hjälpt till mycket, för att visa tacksamhet. Plattformen för kommunikation har varit Instagram då detta

gör det lättare för medlemmarna att få informationen. Det har funnits ett intresse när det behövts,

vilket elevkåren ser som positivt.

PR-utskottet

Styrelsen har under 2022 grundat och tillsatt ett PR-utskott. Processen utgjordes av

intresseanmälningar och intervjuer. Sedan dess har utskottet bestått av en aktiv. Denna medlem har

gett PR- och kommunikationsansvarig stöd vid redigering av digitalt material och marknadsföring.

Social verksamhet

Nedan följer de evenemang som Hvitfeldtska Elevkår arrangerat under verksamhetsåret 2022/2023 i

kronologisk ordning:

- Våffeldagen

- Äggjakt

- Slaget om Innerstan

- Mössutdelning

- Vårfesten

- Studentbalen

- Chokladbollens dag

- Dagsfesten

- Studentfest

- Ettornas dag

- Poängjakten

- Kick Off 18+

- Prisceremoni Poängjakten

- Insparksfest
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- Filmkväll

- Mössutprovning

- Kanelbullens dag

- Halloweenfest 16+ & 18+

- Godisjakt

- 200-dagarsfest

- Filmkväll

- Adventskalender

- Valberedningens öppet hus

- Försäljning av Hvitmerch

- Filmkväll

- Årsmöte 2023

Samarbeten under 2022/2023

- ABC-gruppen: Styrelsen valde under 2022 att fortsätta samarbetet med ABC-gruppen. Detta

samarbete har medfört fördelar, för både verksamheten och medlemmarna. Exempel på detta

är marknadens lägsta priser på studentmössor, 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, som arrangerat verksamhetens fester.

- Kiosk 24/7: Elevkåren har under verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med Kiosk 24/7

genom underhåll av skolans automater samt stöd vid diverse event.

- Kårkortet: Elevkåren har under 2022/2023 fortsatt samarbetet med Kårkortet. Ett digitalt

medlemskap som förenklar hanteringen av medlemskap. Det har varit fördelaktigt då

medlemskapet blir mer personligt.

- Hvitfeldtskas skolledning: Likt tidigare år har styrelsen haft nära kommunikation med

skolledningen. Samarbetet har varit extra nära kring studenten. Styrelsen har anordnat

evenemang i skolans lokaler och fortsatt med Stödfonden i samarbete med elevhälsan

- Sveriges Elevkårer: Styrelsen 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.
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- Kebaberian: Kebaberian har erbjudit specifik elevkårsrabatt till våra medlemmar, som de

kommit åt via sitt digitala medlemskap.

- Mårtenssons Trafikskola: Styrelsen har kunnat erbjuda ett rabatterat paket hos Mårtenssons

Trafikskola.

- Dibz: Elevkåren har under 2022 ingått i ett samarbete med Dibz som erbjudit rabatterat pris

för deras tjänst.

- 123Student: Elevkåren samarbetade med 123Student i samband med bokning av studentflak.

Företagets erbjudande marknadsfördes på elevkårens sociala medier.

Styrelsen yrkar:

att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022/2023 till handlingarna.
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Ekonomisk berättelse

När styrelsen 22/23 tillsattes fanns det goda förutsättningar och en stark ekonomi. På grund av

samarbeten med bland annat ABC-gruppen har elevkåren under den senaste mandatperioden fått en

dubbelt så stor intäkt av samarbeten. Intäkterna från pengar enligt avtal är i år 124 650 kr, något som

förra året var 51 260 kr. Även bidrag från paraplyorganisationen Sveriges elevkårer ökade under detta

år med 12 694 kr, något som gav organisationen ännu bättre förutsättningar. Förra året nådde

organisationen ett negativt resultat, något vi strävar efter. Denna mandatperiod uppnåddes inte detta,

mestadels på grund av de markanta ökningarna av intäkter.

Övriga samarbeten som varit ekonomiskt givande var samarbetet med reseföretaget Nordic invasion.

På grund av utökat samarbete genom Göteborgs Enade elevkårer förväntas Hvitfeldtska elevkår

gynnas ännu mer av samarbete med Nordic Invasions systerbolag Mont Ski.

I resultatrapportet kan markanta skillnader iaktas för biljettförsäljning och evemangskostnader då

omsättningen är betydligt större under år 2022. Dessa kostnader ökade från 446 228 till 919 315 kr.

Det beror till stor del på en utökad fysisk biljettförsäljning, samt försäljning av festkort.

Enligt önskemål från föregående styrelse har organisationen utökat föreningslivet och kostnaden på

tillhörande bidrag. Under året stort fokus lagts på att utöka just dessa bidrag då det främjar

medlemsaktiviteter på skoltid samt övrigt föreningsliv. Utgiften från föreningsbidrag gick från 380 kr

år 2021, till 4200 kr år 2022.

Under de två föregående åren har stödfonden inte använts, utan har haft en 0-kostnad. Tack vare

marknadsföring och ett fokus på just detta, har stödfonden i år använts mer än de två senaste åren. Vi

har även valt att donera pengar till välgörenhet, något som vi önskar att nästa års elevkår fortsätter

med.

Nästa års elevkår tillges mycket goda ekonomiska förutsättningar. Detta innefattar en buffert från

tidigare år, men också ett förbättrat avtal med ABC-gruppen, vår största inkomstkälla. Vi önskar därav

att större summor spenderas på evenemang genom ökade antal evenemang, samt ökad budget per

evenemang. Däremot förväntas detta göras varsamt och inte enbart i syfte för att slösa pengar.

Vi önskar även att nästa års elevkår fortsätter att öka stödfondens och föreningsbidragens utgifter,

detta för att alla ska få chansen till en rolig skolgång, oavsett ekonomiska förutsättningar.
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Bokslut
22/01/01 - 22/12/31

Resultatrapport

Intäkter 2022 2021

Administrativa intäkter - 228,00

Biljettförsäljning 865 635,00 341 957,50

Erhållna bidrag 76 215,04 65 521,00

Medlemskapsförsäljning 18 265,00 28 270,00

Pengar enligt avtal 125 650,00 51 260,00

Summa intäkter 1 085 765,04 487 236,50

Kostnader

Avskrivningar - 37 994,50

Bankavgifter 2 327,00 4 056,18

Evenemangskostnader 919 315,57 446 228,74

Förbrukningsinventarier 9 226,60 25 361,70

Föreningsbidrag 4 200,75 379,81

Kontorsmaterial 3 696,70 4 127,1

Mötesfika 2 537,34 1 881,72

Stödfond 7 005,00 -

Transporter 600,00 -

Utbildning 13 966,50 -

Verksamhetskostnader 22 550,34 28 758,74

Övriga kostnader 8 195,22 5 215,00

Summa kostnader 998 079,02 554 003,49

Årets resultat + 87 686,02 - 66 766,99
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Balansrapport

Tillgångar Eget kapital & skulder 2021

Kassa & bank 30 960,73 Eget kapital 97 727,72

Inventarier - Årets resultat - 66 766,99

Skulder -

Summa tillgångar 30 960,73 Summa eget kapital & skulder 30 960,73

Tillgångar Eget kapital & skulder 2022

Kassa & bank 109 226,22 Eget kapital 21 306,20

Inventarier - Årets resultat 87 686,02

Skulder 234,00

Summa tillgångar 109 226,22 Summa eget kapital & skulder 109 226,22

Elina Toll, Ekonomiansvarig 22/23
2023/02/27
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Revisionsberättelse
Bakgrund

På årsmötet för verksamhetsåret 21/22 valdes vi, Ester Hillgren och Kevin Bui, till revisorer för

Hvitfeldtska elevkår (organisationsnummer: 857207-0194). Våra befogenheter i rollen som revisor

föreskrivs under 8 § i föreningens stadgar.

Revisionens uppdrag

I enlighet med föreningens stadgar åligger det revisorerna att granska Hvitfeldtska elevkårs

räkenskaper, bokslut och verksamhet. Granskningen som vi genomför ska sammanställas och

presenteras i en revisionsberättelse. Utöver vår granskning ska revisionsberättelsen innehålla de

anmärkningar vi har beträffande styrelsens förvaltning av organisationen. Slutligen ska vårt utlåtande

gällande frågan om ansvarsfrihet presenteras i denna berättelse.

Tillvägagångssätt

Vi har under mandatperioden haft tre revisionsmöten med styrelsen. Det första mötet var ett fysiskt

uppstartsmöte där vi presenterade oss själva för styrelsen och tydliggjorde vilka verksamhetsområden

som den antagna verksamhetsplanen fastslog att styrelsen skulle arbeta med under mandatperioden. I

oktober hade vi en digital höstrevision med styrelsen där vi följde upp styrelsens arbete. Mötet var

digitalt på grund av geografiska förhinder. Den fysiska vårrevisionen ägde rum i slutet av februari där

vi kontrollerade alla verifikationer och utskrivna mötesprotokoll. Under mötet ställde vi frågor till

styrelsen för att få en bättre uppfattning av hur de har upplevt sitt arbete och verksamhetsåret i sin

helhet. Vi har utfört arbetet i enlighet med föreningens stadgar och god revisionssed.

Räkenskaper och bokslut

Vid granskning av räkenskaperna finner revisionen att alla transaktioner har varit styrkta med

verifikationer. Det presenterade bokslutet visar ett positivt resultat vilket inte är önskvärt.

Målsättningen för en ideell förening ska vara ett nollresultat alternativt ett negativt resultat.

Anledningen till det stora vinstresultatet har berott på att antalet fysiska biljettförsäljningar har ökat

markant under detta verksamhetsår. Revisionen tycker det är positivt att styrelsen har arbetat för fler

fysiska biljettförsäljningar. Dels har det ökat engagemanget bland organisationens aktiva medlemmar

och dels givit medlemmarna en tydligare inblick i styrelsens vardagliga arbete. Eftersom bakgrunden

till vinstresultatet har gjort gott för föreningen, finner revisionen att resultatet är godtagbart. Det

åligger nästkommande styrelse att säkerställa att det ekonomiska överskottet återgår till föreningens

medlemmar.
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Verksamhet

Styrelsen har, enligt revisionens uppfattning, bedrivit en verksamhet som har fångat medlemmarnas

intresse. Den goda ekonomin som fanns när styrelsen tillsattes har givit flertalet evenemang som varit

uppskattade bland medlemmarna. Att både stödfonden och föreningsbidragen har använts under

verksamhetsåret är något som revisionen är positivt inställda till.

Däremot finner revisionen att förvaltningen har varit bristande i två huvudområden. Det första är att

styrelsens påverkansarbete har varit eftersatt under verksamhetsåret. Påverkansarbetet är essentiellt

för att föreningen ska bevara sin bredd och variation av fokusområden. Att den har varit eftersatt

strider mot den antagna verksamhetsplanen. Det andra är att verksamhetsplanen har fastslagit att

styrelsen bör anordna minst två föreningsträffar under verksamhetsåret. Styrelsen har givit uttryck för

att intresset för sådana föreningsträffar har varit lågt. Styrelsen har inte framfört några alternativa

evenemang istället för föreningsträffar. Syftet med föreningsträffar är att skapa ett gemensamt forum

och uppmärksamma skolans föreningar. Föreningslivet är något som styrelsen ska arbeta hårt för att

utveckla men framförallt bevara. Revisionen anser att bristande arbete inom detta verksamhetsområde

är ett tydligt avsteg från den antagna verksamhetsplanen.

Revisionens utlåtande

Trots anmärkningar gällande påverkansarbetet och föreningsområdet finner revisionen att styrelsen

har till övervägande del förståndigt handhaft Hvitfeldtska elevkårs ekonomi och har efter bästa

förmåga efterföljt föreningens stadgar och den antagna verksamhetsplanen. Revisionen har inga

betydande anmärkningar förutom de som har presenterats tidigare i denna berättelse. I och med

styrelsens transparens och den välskötta ekonomin yrkar vi på full ansvarsfrihet för Hvitfeldtska

elevkårs styrelse verksamhetsåret 2022-2023.

Revisionen yrkar:

att årsmötet lägger till revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022-2023 till handlingarna

att årsmötet beviljar full ansvarsfrihet för Hvitfeldtska elevkårs styrelse verksamhetsåret

2022-2023

Ester Hillgren, Revisor Kevin Bui, Revisor

16



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

Proposition I
Proposition gällande verksamhetsplan 2023-2024

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.

- Verkar för att 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.

17



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

- 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

- Verka för att etablera ett idrottsutskott

Aktiviteter

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.

- Verka för att genomföra en idrottsrelaterad turnering.

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, VIM, 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.
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- Fortsätta leta utvecklingspotential och användningsområden för det digitala medlemskapet på

Kårkortet.

- Verka för att utveckla PR-utskott.

- Verka för att fortsatt ha alla inlägg tillgängliga på engelska.

- Verka för att utveckla hemsidan.

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:

- 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.

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 2023–2024.

att propositionen börjar gälla med omedelbar verkan från att den antas på årsmötet.
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Proposition II
Proposition gällande medlemsavgift 2023–2024

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.

Styrelsen yrkar:

att fastställa medlemsavgiften till 20 kronor och 0 öre

att fastställa stödmedlemsavgiften till 100 kronor och 0 öre
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Proposition III
Proposition ang. stadgeändring 2023-2024

Styrelsen yrkar:

att i stadgarnas § 3 Medlemskap införa ett mom 6 “Medlemskapet avslutas om:

- Medlemmen ansöker om utträde.

- Medlemmen har blivit utesluten ur Hvitfeldtska Elevkår.”

att i stadgarnas §6 Elevkårsstyrelse ändra mom 3 från “Elevkårsstyrelsen ska till årsmötet

lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomiskberättelse där de redogör för året

som gått.” till “Elevkårsstyrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse

och en ekonomisk berättelse där de redogör för året som gått.”

att i stadgarnas § 14 Upplösning införa ett mom 3 “För att Hvitfeldtska Elevkår ska upplösas

måste det föreslås skriftligen i en motion eller proposition till årsmötet.”

att i stadgarnas § 14 Upplösning införa ett mom 4 “För att en upplösning ska ske krävs

kvalificerad majoritet (5/7), vid ett ordinarie årsmöte, förutsatt att samma beslut skett

föregående årsmöte.”
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Valberedningens förslag
Förord

På årsmötet den 25:e februari 2022 fick vi, Hugo Berg, Kimia Fotovat Asl, Alexander Ghosal, Julius

Larsvik och Lova Venema, 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.

Kontakten med den sittande styrelsen har varit bra vilket gjort arbetet lätt att utföra. Genom denna

kontakt; har vi haft en god bild av vilka utmaningar som organisationen ställs inför. Däremot har

geografiska hinder orsakat viss utmaning. Som vanligt har intresset för kandidatur varit högt vilket

reflekterar väl på organisationen.

Det är då med förväntan, stor entusiasm, och respekt som vi vill presentera våra förslag de vi tror

kommer att ta Hvitfeldtska Elevkår till en helt ny nivå.

Vi vill tacka medlemmarna för förtroendet och önska samtliga kandidater ett stort lycka till.

Med detta sagt kan vi stolt presentera:

Hvitfeldtska Elevkårs Valberednings förslag på styrelse för verksamhetsåret 2023–2024.

Kimia Fotovat Asl,
Valberedare 22/23

Alexander Ghosal,
Valberedare 22/23

Julius Larsvik,
Valberedare 22/23

Lova Venema,
Valberedare 22/23

22



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

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.

Arbetet startade med ett möte i september, där vi träffade den sittande styrelsen. Syftet var att

utvärdera förra årets rekryteringsprocess, samt få insikter om vad organisationen behöver framöver. Vi

hade sedan ett möte i november där vi fastställde ansökningsperioden, samt att vi skulle ha frågestund

på Instagram och öppet hus som marknadsföring.

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 26

intervjuer 25–27 januari. 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 13 kandidater gick vidare till

gruppmomentet, varav 11 tackade ja. Gruppintervjuerna ägde rum den 7:e och 8:e februari, där fyra

grupper fick ställas inför fiktiva scenarion följt av frågeställningar och uppgifter. Syftet med detta

moment var att se över kandidaternas samarbetsförmåga, organisatoriska skicklighet,

problemlösningsförmåga, men även att testa olika gruppkonstellationer.

Efter gruppintervjuerna fastställdes styrelsen, och vi är nöjda med resultatet. De föreslagna

kandidaterna kompletterar varandra och utgör grunden för en styrelse som kan ta Hvitfeldtska Elevkår

till en ny 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 att nominera en person som besitter förmågor som

förväntas av en ordförande. Kandidaten har under tidigare mandatperiod påvisat en slående laganda,

samt en förmåga att assistera när det behövs som mest. Denne kandidat har en imponerande social

förmåga vilket är essentiellt för att kommunicera organisationens budskap till medlemmarna. Under

gruppintervjuerna visade kandidaten att han kunde vägleda gruppen. Dessutom har kandidaten visat

på slagkraftigt samarbete med kandidaten för Vice ordförande. Valberedningen är övertygade om att

kandidaten har en tydlig bild av hur organisationen ska utvecklas lokal, regional och nationell nivå.

Personen vi nominerar till Ordförande för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret 2023-2024

är:

William Kall

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer William Kall till Ordförande för Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret

2023-2024.
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William säger:

Efter att halva min gymnasietid precis passerat har jag insett hur mycket Elevkåren gjort för mig

under denna tid. Sedan första dagen på Hvitfeldtska har tillvaron präglats av elevkårens verksamhet,

och har verkligen gjort min tid på Hvitfeldtska bättre.

Föregående mandatperiod har varit mycket lärorik, rolig och betydelsefull. Jag har fått chansen att

växa som person, men också i min roll som föreningsansvarig. Därav känner jag mig redo för att axla

ansvaret som ordförande.

Som Ordförande för Hvitfeldtska Elevkår vill jag fortsätta det fantastiska arbetet som gjorts

föregående år, Att med hjälp av Irma och de nya styrelseledamöterna arbeta mot Strategi 2025, är

något jag ser fram emot.

Med ert förtroende kommer nästa år bli oförglömligt!
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Förslag till Vice ordförande

Vice ordförandens huvudsakliga roll är assistera ordföranden, som ett bollplank i ledningen av arbetet.

Vidare ska Vice ordförande hjälpa till med uppföljningar i ledamöternas individuella ansvarsområden,

för att förstärka en stöttande relation internt.

Till posten Vice ordförande krävs således en person med ett starkt driv och en vilja att utveckla och

driva saker framåt. Denna ska inte heller vara rädd för att prata med medlemmar, ledamöter och

personal. Personen ska även inneha goda ledaregenskaper.

Till posten Vice ordförande har valberedningen valt att nominera en kandidat vars förmåga det inte

råder något tvivel om efter en mandatperiod. Personens erfarenhet från tidigare verksamhetsår

kommer att vara en grundbult i nästkommande styrelse. Kandidaten i fråga är självsäker, respekt- och

förtroendeingivande. På gruppintervjuerna var kandidaten sansad och inhämtade förslag från resten av

gruppen, något som valberedningen värderar högt. Vidare har kandidaten ett verkningsfullt samarbete

med ordförandekandidaten vilket gör att de tillsammans kommer utgöra ett slagkraftigt presidium.

Personen vi nominerar till Vice ordförande för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret

2023-2024 är:

Irma Tursunovic

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Irma Tursunovic till Vice ordförande för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.
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Irma säger:

För ett år sedan stod jag här i norra aulan och blev invald elevkårens styrelse, då som

Påverkansansvarig. Jag är oerhört tacksam för att jag fick den möjligheten. Det här verksamhetsåret

har varit väldigt lärorikt och oerhört kul. Nu ett år senare står jag här igen, men som kandidat för vice

ordförande.

Efter ett år i styrelsen känner jag mig mer hängiven till styrelsens arbete än någonsin. Min vision för

Hvitfeldtska Elevkår är fler event, utökade samarbeten och en stärkt skolanda, för att Hvitfeldtska

elevkår ska nå nya höjder. Jag hoppas att mitt arbete tillsammans med William som ordförande och

resterande styrelsemedlemmar ska bidra till en skoltid präglad av glädje, gemenskap och minnesvärda

stunder.

Jag hoppas att med ert förtroende få möjligheten att utveckla vår kårverksamhet ytterligare med hjälp

av de erfarenheter jag nu besitter.
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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

ekonomi och som påvisat en vilja att lära sig det som krävs för rollen. Kandidatens pragmatiska

framtoning kommer att lyfta gruppens arbetsmoral och engagemang. Under gruppintervjuerna visade

kandidaten att denne kunde föra diskussionen framåt genom sina förslag och sin idérikedom. Vidare

är kandidaten strukturerad och noggrann vilket speglar vår kravprofil för en ekonomiansvarig väl.

Dessutom kommer kandidaten ha ett dynamiskt samarbete med vår kandidat till koordinator vilket

underlättar i styrelsens logistiska arbete.

Personen vi nominerar till Ekonomiansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret

2023-2024 är:

Elliot Amneus

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Elliot Amneus till Ekonomiansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.
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Elliot säger:

Det var insparksfesten när jag förstod hur viktig elevkåren var. Vi elever inne på Trädgår'n hade

otroligt roligt och det är just denna glädje som jag då förstod att elevkåren skapar. Men för mig så

är elevkårens uppdrag mycket större än bara festerna. Det är styrelsen som är med från ettornas

dag till studenten och blir i min mening en av de avgörande delarna i en oförglömlig gymnasietid.

En vision för att använda våra resurser för att främja gemenskap och skolanda är den stora

drivkraften i min kandidatur till ekonomiansvarig. Det är ekonomin som ligger till grunden för

elevkårens verksamhet och det är därför jag vill ta mig an rollen som ekonomiansvarig med

mycket motivation och noggrannhet.

Med ert förtroende kommer jag göra allt för att leverera ett lysande år från mitt och styrelsens

håll, för att alla på vår skolan ska få en oförglömlig tid i gymnasiet!
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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. Koordinatorns roll i styrelsearbetet är främst att

fokusera på det praktiska arbetet. Det innefattar att skapa strukturer för styrelsens arbetssätt,

planering, samt arbetsfördelning. 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.

Till posten Koordinator har valberedningen valt att nominera en kandidat som har god förståelse för

organisationens interna struktur. Detta i kombination med en inblick i hur serviceutskottet ska ledas

gör denne kandidat perfekt för rollen. Kandidaten beskriver sig själv som en samarbetsvillig person

arbetar som bäst i grupp, en bedömning som vi i valberedningen delar. Vidare är kandidaten social,

charmig, och handlingskraftig, vilket kommer bidra mycket till gruppen som helhet.

Personen vi nominerar till Koordinator för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret 2023-2024

är:

Adrian Berntsson

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Adrian Berntsson till Koordinator för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.

att årsmötet väljer Adrian Berntsson till huvudansvarig för serviceutskottet för Hvitfeldtska

Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024.
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Adrian säger:

Mitt intresse för kåren har funnits redan innan jag började gymnasiet då jag tidigare hört mycket gott

om den, och när jag väl började på Hvitfeldtska insåg jag även hur stor påverkan elevkåren har på

elevernas välmående. Med fester, events och andra sociala tillställningar kan kåren påverka elevernas

trivsel mycket. Detta var något som väckte mitt intresse och motiverade mig ännu mer till att

kandidera.

För mig och många andra är det sociala i skolan mycket viktigt och det bidrar till en minnesvärd

gymnasietid. Det är därför jag kandiderar till koordinator och kommer se till att fortsätta samordna bra

events och uppmärksamma elevernas önskemål. Detta kommer att främja en bättre gemenskap på

skolan som leder till en mer minnesvärd gymnasietid. Jag är redo för utmaningarna som

styrelsearbetet kommer att innebära, och ska göra mitt yttersta för att nå målen

Låt oss göra gymnasietiden minnesvärd för oss alla!
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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 vill främja

akademisk excellens på Hvitfeldtska gymnasiet. Kandidaten i fråga är skicklig på att kommunicera

och debattera vilket är essentiellt för att kunna driva elevernas önskemål mot skolledning och andra

makthavare. Under den individuella intervjun fick valberedningen träffa en klok och driven kandidat

med en tydlig målbild för hur organisationen ska ta nästa steg i sin utveckling. Kandidatens

stresstålighet i kombination med nämnda kvalitéer gör att denne är lämpad som ledamot och

påverkansansvarig.

Personen vi nominerar till Påverkansansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret

2023-2024 är:

Fouad Alzein

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Fouad Alzein till Påverkansansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.

att årsmötet väljer Fouad Alzein till huvudansvarig för påverkansutskottet för Hvitfeldtska

Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024.
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Fouad säger:

När jag skulle välja gymnasieskola valde jag Hvitfeldtska utan någon större tankeverksamhet. Jag

önskade att gå IB-programmet och trodde att det skulle ge mig en annan miljö för att kunna växa som

person. Två år senare har jag verkligen växt som person. Jag har både IB, men framförallt

Hvitfeldtska elevkår att tacka för den personliga utvecklingen. Jag har påverkats och insett vikten av

att bidra.  Jag blev även vald för att representera min klass och hela IB-programmet för att skapa en

positiv påverkan, och nu har jag blivit nominerad för att leda påverkansarbetet för Hvitfeldtska

elevkår.

Om jag får förtroendet som Påverkansansvarig kommer jag att se till att föra det som jag alltid har

sökt efter på Hvitfeldtska; att skapa förändring till det bättre. Jag kommer att göra mitt bästa för att

göra skolmiljön roligare och mer givande för oss alla.
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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 vill engagera alla elever på

skolan oavsett årskurs och program. Denna målbild gör kandidaten passande till föreningsansvarig

och generellt som styrelseledamot. Kandidaten kommer kunna öka gemenskapen på skolan, genom att

utveckla samlingsplatser för elever med gemensamma intresse. Dessutom är kandidaten är även

initiativtagande och målmedveten – två egenskaper som kommer att vara bärande i nästkommande

styrelse.

Personen vi nominerar till Föreningsansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret

2023-2024 är:

Elisa Chadien

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Elisa Chadien till Föreningsansvarig för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.
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Elisa säger:

Kåren har haft en betydande påverkan på min upplevelse på Hvitfeldtska. Sedan första dagen har jag

fascinerats av det hårda arbete som styrelsen lägger ner, och den glädje de sprider bland oss elever.

Som en social person har jag alltid älskat att engagera mig i olika projekt och föreningar. Efter att ha

testat nästan alla sporter och aktiviteter under barndomen insåg jag att det var samarbetet och

delaktigheten som jag tyckte om. Elevkåren känns därför kul att engagera sig i.

Jag är bra på att ha många bollar i luften och att komma med kreativa lösningar på problem. För mig

är det viktigt att skapa en inkluderande atmosfär där alla får vara delaktiga, och att alla elever på

Hvitfeldtska känner att elevkåren är till för alla. Att skapa ett starkare föreningsliv på Hvitfeldtska är

en viktig del i detta arbete.

Om jag får ert förtroende som föreningsansvarig kommer jag jobba hårt för att nå detta mål, så vi

tillsammans kan göra det kommande året oförglömligt!
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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 med

en färgsprakande kreativitet. Kandidaten har erfarenhet av PR-arbete från sommarjobb och

PR-utskottet, vilket gör att vi vet att kandidaten har det som krävs för rollen. Vidare är kandidaten

lojal, har en arbetsmoral och betonar alltid vikten av laget före jaget. Valberedningen är övertygade

om att innehållet kommer följa den grafiska profilen, samt inge ett professionellt intryck med denna

kandidat vid styret.

Personen vi nominerar till PR- och Kommunikationsansvarig för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse

verksamhetsåret 2023-2024 är:

Blen Tesfaye

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Blen Tesfaye till PR- och Kommunikationsansvarig för Hvitfeldtska

Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024.

att årsmötet väljer Blen Tesfaye till huvudansvarig för PR-utskottet för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.
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Blen säger:

Gymnasiet är något jag tänkt på sedan jag var liten. Ny skola, nya kompisar och nya möjligheter.

Det är en tid som vi kommer minnas livet ut och just därför måste vi göra det bästa av det.

Hvitfeldtska elevkår är en viktig del av att göra gymnasietiden rolig, och jag vill därför bidra till

detta.

Jag är social och är aktiv på sociala medier. Jag tror därför att jag skulle passa som PR- och

kommunikationsansvarig och hade varit glad om jag fick er medlemmars förtroende. Jag hade

arbetat hårt för att hitta bra sätt att nå ut till eleverna samt att stärka gemenskapen på skolan.
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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 och övriga styrdokument.

Vi i valberedningen tycker det är positivt att revisorerna är personer med erfarenhet av elevkårens

verksamhet som kan granska styrelsens arbete flera gånger 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 samt bekanta med

styrelsen.

Personerna vi nominerar till Revisorer för Hvitfeldtska Elevkårs styrelse verksamhetsåret 2023-2024

är:

Kevin Bui

Ester Hillgren

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Kevin Bui och Ester Hillgren till Revisorer för Hvitfeldtska Elevkår,

verksamhetsåret 2023-2024.
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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 bland annat 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 bild av hur verksamheten fungerar. Samtliga kandidater har haft en förankring till

verksamheten under de senaste 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

2023-2024 är:

Alexander Ghosal

Julius Larsvik

Albin Mattsson

Lova Venema

Kimia Fotovat Asl

Valberedningen yrkar:

att årsmötet väljer Alexander Ghosal, Julius Larsvik, Albin Mattsson, Lova Venema och

Kimia Fotovat Asl till Valberedare för Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024.
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Övriga valbara kandidater

Arad Shamim, kandidat till Föreningsansvarig
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Stadga för Hvitfeldtska Elevkår
Antagen årsmötet 11 maj 2014, senast reviderad 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:

41



Hvitfeldtska Elevkår
Årsmöte 2023

− 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.
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.
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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
mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till styrelsen

§12 Tolkning av stadgan
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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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