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Välkommen till Elevriksdagen ERIK 2016!  
Bästa delegat! 
Häftet du håller i dina händer kommer du att lära känna utan och innan under den 
kommande ERIK-helgen. Pappersluntan är dina möteshandlingar, och i dem står allt du 
behöver veta för att förtjänstfullt agera delegat under Finlands Svenska 
Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte Elevriksdagen ERIK. Ha handlingarna med dig under 
hela Elevriksdagen, och för allt i världen, tappa inte bort dem!  

Pst! Fråga din rektor om din skola vill stå för din deltagaravgift. ERIK är ett ypperligt tillfälle att 
lära sig viktiga saker utanför skoltid, och det som behandlas under helgen är direkt tillämpbart i 
t.ex. samhällsläroundervisningen. Dessutom representerar du just din skola, vilket är en orsak 
att få deltagaravgiften betald av skolan i säg.  

Deltagaravgiften innehåller mat, logi och transport 

Bussarna mot Kristinestad startar på morgonen fredagen 15 april. Busstidtabellerna 
skickas per e-post under veckan. I mailet fanns också kontaktuppgifterna till din bussvärd. 
Det är hen du ska kontakta om du försover dig på fredag morgon, och missar bussen, så 
spara telefonnumret på din telefon.  

ERIK går av stapeln i Kristinestads Gymnasium.  Vi kommer ha möte, övernatta och äta, allt 
i samma byggnad. Galafesten på lördag kväll kommer att äga rum på skolan. Du kan läsa 
mera om kvällsfesten i inbjudan du fick i samma kuvert som dessa handlingar.  

Packningslista:  

● Möteshandlingarna 
● Ditt studiekort eller den medlemsblankett du fick med i samma kuvert som dessa 

handlingar, ifylld och med bevis på betalad medlemsavgift  
● Sovsäck, liggunderlag eller valfri madrasskonstruktion att sova på under veckoslutet 
● Anteckningsmaterial 
● Yllesockor (skolgolv kan vara kalla…)  
● Debattsinne 
● Festkläder till Elevkårsgalan Guldhatten (se inbjudningskort för mera information)  

 
Om du har funderingar eller frågor, ring oss!  

Verksamhetsledare  Otto Pettersson     045 113 2746 

Ordförande   Nicholas Kujala  044 277 8669  
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Elevriksdagen 2016 Tidsplan 
 

Fredag 15.4 
-16 ankomst till Kristinestad 

16-17: Presentation av Elevriksdagen. Genomgång av möteshandlingar. Konstituerande av 

Elevriksdagen.  

17-18 middag  

18-20: utskottsarbete 

20-22: Fritid och bekantande delegaterna emellan 

24-Tystnad 

Lördag 16.4 
8-10 väckning och frukost 

10-12 plenum och hälsningar till Elevriksdagen 

12-13 lunch 

13-18 plenum 

18-19 middag 

19-22 guldhattsgalan och presentation av styrelsekandidater 

22-24 samvaro 

24- tystnad 

Söndag 17.4 
8-9 väckning och frukost 

9-12 plenum 

12-13 lunch 

13-15 val av styrelse och presidium 

15-16 plenum  

16- hemfärd 
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Föredragningslista ERIK 2016 
1. Elevriksdagen öppnas 

 

2. Elevriksdagens beslutsförhet 
enligt §5 i förbundets stadgar hålls Elevriksdagen inom april månad på ort och tid 
som förbundsstyrelsen fastställer. Kallelse till Elevriksdagen utfärdas genom annons 
i förbundets tidning eller i annan av förbundsstyrelsen fastställd riksomfattande 
svenskspråkig tidning minst 30 (trettio) dagar före Elevriksdagen.  Elevriksdagen är 
beslutför då den är stadgeenligt sammankallad. 
 

kallelse till Elevriksdagen 2016 har ingått i Elevbladet nr 1/2016 som utkom den 
16.2.2016. En kallelse har också publicerats i Hufvudstadsbladet den 23.03.2016  
 

3. Konstituerande av Elevriksdagen 
1. Val av talman, I:a vice talman och II:a talman  
2. Val av protokollchef samt två (2) biträdande protokollchefer för Elevriksdagen 

ERIK 
3. Val av två (2) protokolljusterare på Elevriksdagen ERIK 
4. Val av (5) rösträknare till Elevriksdagen ERIK, val av rösträknarnas äldste 
5. Fastställande av föredragningslistan för ERIK  
6. Fastställande av sammanträdesordningen för ERIK  
7. Upprop av Elevriksdagen ERIK:s delegater samt fastställande av röstlängd för 

Elevriksdagen ERIK 
 

4. Hälsningar till Elevriksdagen 
 

5. Val av utskott  
Förbundsstyrelsen föreslår att följande utskott tillsätts:  
1. Resolutionsutskott 
2. Utskott för behandling av motioner 
3. Utbildningspolitiskt utskott 
4. Verksamhetsutskott  
5. Valberedningsutskott 

 
 

6. Val av ordförande för och medlemmar till utskotten 
Förbundsstyrelsen föreslår att motionsutskottet, det utbildningspolitiska utskottet 
samt verksamhetsutskottet är öppna utskott för vilka det endast väljs ordförande och 
sekreterare 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att resolutionsutskottet och valberedningsutskottet 
begränsas till att omfatta ordförande och tre medlemmar.  

7. Behandling av stadgeändring 
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8. Behandling av verksamhetsberättelsen för år 2015 
Samt redogörelse för verksamheten under perioden 1.1–15.3.2014 
 

9. Behandling av bokslutet för år 2015 samt revisionsberättelsen för år 2015 
 

10. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen  
 

11. Behandling av det utbildningspolitiska programmet  
 

12. Behandling av inkomna motioner  
 

13. Behandling av propositioner 
  

14. Behandling av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016-2017 
 

15. Behandling av medlemsavgift och regler för medlemskap för verksamhetsåret 
2016-2017  
 

16. Behandling av budgeten för verksamhetsåret 2016-2017 
 

17. Behandling av resolutioner från Elevriksdagen  
 

18. Val av förbundsordförande  
 

19. Val av två (2) vice förbundsordförande  
 

20. Val av sex (6) till åtta (8) förbundsstyrelsemedlemmar samt två (2) till fyra (4) 
suppleanter 
 

a. Val av fyra (4) till åtta (8) ordinarie förbundsstyrelsemedlemmar 
 

21. Val av två (2) revisorer samt revisorssuppleanter  
 

a. Val av en CGR- revisorssammanslutning 
 

22. Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden  
För behandling av ärenden väckta på Elevriksdagen krävs ett godkännande med 2/3 
majoritet 
 

23. Elevriksdagen avslutas
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Sammanträdesordning 
 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf  
Elevriksdagen ERIK 2016, Kristinestad 

 
1. Alla medlemmar i FSS samt all personal anställda av FSS har rätt att närvara på 

Elevriksdagen. De har också yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt har alla 13 år fyllda 
medlemmar förutom förbundets generalsekreterare och organisationssekreterare. 
 

2. Personer som är inbjudna av FSS har rätt att närvara på Elevriksdagen. Elevriksdagen kan 
också besluta att tilldela andra personer närvaro- och yttranderätt.  
 

3. Elevriksdagen leds av ett presidium bestående av en (1) talman och två (2) vice talmän. Till 
presidiet hör också en (1) protokollchef och två (2) vice protokollchefer. Talmannens roll i 
debatten inskränker sig till uttalanden av praktisk och teknisk art.  
 

4. Man anhåller om ordet genom att höja sitt delegatkort. När det gäller replik, ordningsfråga 
och sakupplysning, som kan hållas från platsen, kan man anhålla om det genom att räcka 
upp sitt delegatkort.  
 

5. Talmannen beviljar talturer.  
 

6. Talmannen kan besluta om att hålla en provomröstning och avgöra en fråga på basen av 
den. Vid provomröstningen sträcker alla delegater upp sitt delegatkort, när de med sin röst 
vill understöda ett av förslagen. Vid öppen omröstning uppropas delegaterna, som avger sitt 
svar. Vid sluten omröstning används särskilda röstsedlar, som bör stämplas. Sluten 
omröstning används vid personval och om minst en delegat så kräver.  
 

7. Vid val av ordförande används särskilda röstsedlar. Om det finns fler än en kandidat skriver 
man den kandidats namn som man föredrar på röstsedeln, den får en röst, den kandidat 
som sedan fått flest röster blir vald. Om det finns flera än två kandidater och ingen uppnår 
enkel majoritet i första omgången så går de två som fått flest röster till en andra omgång 
där samma förfarande används.  
 

8. Vid val av vice ordförande används särskilda röstsedlar. Om det endast finns två kandidater 
bli dessa valda utan omröstning. Om det finns flera än två kandidater skriver man de två 
kandidaternas namn man fördrar på röstsedeln, båda kandidaterna får varsin röst. Det två 
kandidater som fått flest röster blir valda.  
 

9. Vid val av förbundsstyrelse används särskilda röstsedlar som är markerade med A, B och C. 
Kandidaten som är skriven som A får fem (5) poäng, B tre (3) poäng och C två (2) poäng. De 
övriga får en (1) poäng. Man måste rösta på minst sex (6) kandidater och högst på så många 
som det fastslagna antalet styrelsemedlemmar blir. 
 

a. Vid val av förbundsstyrelse används särskilda röstsedlar som är markerade med A 
och B. Kandidaten som är skriven som A får tre (3) poäng, B två (2) poäng och de 
övriga får en (1) poäng. Man måste rösta på minst fyra (4) kandidater och högst på 
så många som det fastslagna antalet styrelsemedlemmar blir. 
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10. Röstsedlar som inte överensstämmer med de bestämmelser som finns i punkt 7, 8 och 9 
förkastas.  
 

11. Streck i debatten dras om hälften av delegaterna så kräver, eller om presidiet anser det 
ändamålsenligt.  
 

12. Anmälan om avvikande åsikt skall ske genast efter att en sak beslutats. Reservationer till 
protokollet ska inlämnas skriftligen till protokollchefen inom två timmar från att saken 
behandlats.  
 

13. I övrigt följer Elevriksdagen FSS stadgar och allmän mötes- och föredragningspraxis. 
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STADGA 

för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf  
  
  
I  Namn, hemort, ändamål och verksamhetsbeskaffenhet  

  

§ 1. Förbundet, vars namn är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är en partipolitiskt och 

religiöst obunden förening.   

Förbundet är stiftat den 4 januari 1921 och har som hemort Helsingfors stad.   

I dessa stadgar används för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf beteckningen 

förbundet.  

  

§ 2. Förbundets syften är:  

  

att som elevernas intresseorganisation verka för skolungdomens intressen, rättigheter och 

ställning i skolan och samhället  

 att aktivera skolungdomen att ta ställning i samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt däri  

  

att utveckla kontakterna och främja samhörighet skolungdomar emellan samt mellan 

liknande organisationer både inom och utom landet  

  

att befrämja en hållbar utveckling i skolan och samhället i övrigt  

  

§ 3. Förbundet strävar till att förverkliga sina syftemål genom att arrangera kurser, seminarier, 

diskussioner, skolningstillfällen, utge skriftligt material, föranstalta insamlingar och 

upprätthålla kontakten till finlandssvenska skolor och elevkårer samt till beslutsfattare och 

olika utbildningsinstitutioner.  

  

II  Medlemmar och medlemsavgifter  

  

§ 4. Ordinarie medlemmar  

  

Förbundsstyrelsen kan till ordinarie medlemmar av förbundet anta elever i grundskolans 

övre årskurser 79,  gymnasier, folkhögskolor och yrkesläroanstalter.  

  



Möteshandlingar  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 50. Elevriksdag ERIK  
 
 
 

  
  

12  

Förbundsstyrelsen har rätt att avsluta medlemskapet av en ordinarie medlem som inte har 

betalt medlemsavgiften eller varit inskriven i en läroanstalt definierad i § 4, moment 1 

under det senaste året.  

  

Som tecken på medlemskap och betald medlemsavgift erhåller en ordinarie medlem ett 

medlemskort försett med läsårsdekal (som tecken på betald medlemsavgift).  

  

Elevriksdagen fastställer förbundets medlemsavgifter för följande läsår.  

  
  

Hedersmedlemmar  

  

Till hedersmedlemmar utses personer som Elevriksdagen anser vara därav förtjänta. 

Hedersmedlemmar är befriade från alla medlemsavgifter  

  

Stödjande medlemmar   

Efter att en medlem slutat skolan och lämnat förbundet kan denna ansöka om stödjande 

medlemskap i förbundet. Medlemsavgiften för stödjande medlem fastställs av  

Elevriksdagen för följande läsår. Stödjande medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen.  

  

Personer som erhållit medlemskap i förbundet eller haft rösträtt då tidigare stadgar varit i 

kraft bibehåller sina medlemsrättigheter enligt dessa.  

   

III  Förbundets organisation  

  

§ 5. Förbundets högsta beslutande rätt innehas av Elevriksdagen.   

  

Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.  

  

Elevriksdagen hålls inom april månad på ort och tid som förbundsstyrelsen fastställer. 

Kallelse till Elevriksdagen utfärdas genom annons i förbundets tidning eller i annan av 

förbundsstyrelsen fastställd riksomfattande svenskspråkig tidning minst 30 (trettio) dagar 

före Elevriksdagen.  Elevriksdagen är beslutför då den är stadgeenligt sammankallad.  

  

Vid Elevriksdagen äger varje ordinarie medlem som under innevarande år fyller 13 år och 

som betalt årets medlemsavgift rösträtt.  
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§ 6. På Elevriksdagen behandlas följande ärenden.   

  

1. Val av mötespresidium  

2. Val av justerare för Elevriksdagens protokoll  

3. Val av behövliga utskott  

4. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och 

revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

5. Fastställande av förbundets medlemsavgifter för följande läsår  

6. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner  

7. Behandling av medlemmarnas motioner  

8. Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden  

9. Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår  

10. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår  

11. Val av förbundets ordförande som kallas förbundsordförande  

12. Val av förbundets två (2) viceordföranden  

13. Val av sex (6) till åtta (8) ledamöter i förbundsstyrelsen samt två (2)   

till fyra (4) suppleanter för dessa  

14. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter  

  

För behandling av i punkt 8 nämnda ärenden förutsätts Elevriksdagens godkännande med 

2/3 majoritet med beaktande av bestämmelserna i § 24 i föreningslagen.  

  

§ 7. Motion till ordinarie Elevriksdag kan framställas av förbundets medlem och skall för att bli 

upptagen till behandling på Elevriksdagen vara tillställd förbundsstyrelsen senast trettio 

(30) dagar före Elevriksdagen.  

  

§ 8. Förbundsstyrelsen kan vid behov sammankalla extra ordinarie Elevriksdag och bör göra det om 

minst en tiondel (1/10) av röstberättigade medlemmar så kräver. För sammankallande av 

extra ordinarie Elevriksdag och dess beslutförhet gäller vad som i § 5 är bestämt om 

ordinarie Elevriksdag. Extra ordinarie Elevriksdag besluter själv om sin föredragningslista, 

men kan inte behandla förslag om ändring av stadgar eller upplösning av förbundet.   

  

§ 9.  Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och två viceordförande samt sex (6) till 

åtta (8) ledamöter, av vilka samtliga bör vara elever. Styrelsen har två (2) till fyra (4) 

suppleanter. Suppleant deltar i förbundsstyrelsemöten och utövar sin rösträtt vid förfall av 

ordinarie ledamot. Återval kan ske. Förbundsstyrelsen är beslutför, då minst hälften av 

ledamöterna närvarar, och när den möteskallelsepraxis som styrelsen kommit överens om 

följs. Förbundsstyrelsen väljer inom sig nödiga funktionärer och anställer tjänstemän. 

Såvida förbundsstyrelseledamot utses till tjänsteman förlorar denna sitt medlemskap i 

förbundsstyrelsen och suppleant inkallas i dennas ställe. Förbundsstyrelsens, 

tjänstemännens och funktionärernas uppgifter fastställer förbundsstyrelsen i sin 

arbetsordning. Styrelsens mandattid är tiden mellan elevriksdagarna.  

  

§ 10.  Viceordförandena åligger att ersätta förbundsordförande vid förfall.  
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§ 11.  Förbundsstyrelsen åligger att i enlighet med § 2:   

  

1. Bevilja medlemskap i förbundet  

2. Övervaka att dessa stadgar efterföljs   

3. Till Elevriksdagen avge verksamhetsberättelse och bokslut samt föreslå 

verksamhetsplan och avge förslag till budget för följande verksamhetsår  

4. Verkställa Elevriksdagens beslut  

5. Handha förbundets ekonomi  

6. Tillsätta nödvändiga kommittéer, utskott och funktionärer  

7. I övrigt (verka för att) befrämja förbundets syftemål  

   

§ 12.  Genom förbundsstyrelsens beslut kan minst tre (3) elevkårer bilda distriktsorganisationer 

som verkar i enlighet med förbundets syftemål.   

  

§ 13.  Arbetsutskottet väljs på förbundsstyrelsens konstituerande möte och består av förbundets 

ordförande, förbundets två viceordföranden och tre (3) till fem (5) medlemmar. 

Arbetsutskottet väljer inom sig ordförande och viceordförande.  

   

Arbetsutskottet är beslutfört när hälften av dess medlemmar är närvarande.  

  

Arbetsutskottet förbereder ärenden som kommer till behandling i förbundsstyrelsen, 

tar hand om de ärenden som förbundsstyrelsen utser och handhar löpande ärenden. 

Arbetsutskottet skall åtnjuta förbundsstyrelsens förtroende, vid behov kan nya 

medlemmar utses och gamla avsättas av förbundsstyrelsen.
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IV  Tecknandet av förbundets namn  

  

§ 14. Förbundets namn tecknas av ordförande tillsammans med viceordförande eller annan av 

förbundsstyrelsen befullmäktigad funktionär. I löpande ärenden tecknas förbundets namn av 

de funktionärer som förbundsstyrelsen därtill utser.  

   

V  Räkenskaps och verksamhetsår  

  

§ 15. Förbundets verksamhetsår varar från Elevriksdag till Elevriksdag.  

  

Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår. Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse 

bör uppgöras senast den 15 mars och omedelbart delges revisorerna. Revisorerna bör avge 

sin revisionsberättelse till Elevriksdagen senast den 31 mars.  

  

VI  Förbundet som juridisk person  

  

§ 16. Förbundet är berättigat att besitta fast och lös egendom, grunda fonder till förmån för sin 

verksamhet, insamla medel, mottaga gåvor och testamenten samt förmedla produkter som 

anknyter till skolan och skolmiljön.  

  

VII  Ändring av stadgarna   

  

§ 17. Ändring av dessa stadgar sker på ordinarie Elevriksdag, och för att bli gällande antas de av 

minst 2/3 av de givna rösterna på två varandra följande ordinarie Elevriksdagar. Dock, om 

Elevriksdagen med minst 4/5 majoritet ser stadgeändringarna som brådskande kan man 

godkänna ändringarna på en ordinarie Elevriksdag, och efter detta krävs 2/3 majoritet för 

att godkänna de enskilda ändringarna.  

  

VIII  Upplösning av förbundet   

  

§ 18. För beslut om upplösning av förbundet erfordras vid två på varandra följande ordinarie 

Elevriksdagar minst 4/5 majoritet av de på Elevriksdagen representerade rösterna.  

§ 19. Upplöses förbundet tillfaller dess tillgångar Svenska Kulturfonden såsom skild fond, vilken, 

om ett nytt förbund med samma syftemål som förbundet uppstår inom 10 år, överlåts till 

detta. I annat fall tillfaller fonden Svenska Kulturfonden, att användas till ändamål som 

ligger förbundets strävanden nära.  

IX  Övriga stadganden  

  

§ 20.     I övrigt följs gällande lag och allmän föreningspraxis.  



Möteshandlingar  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 50. Elevriksdag ERIK  
 
 
 

  
  

16  

  

  

  

Verksamhetsberättelse 2015 
 

Inledning 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som 
riktar sig till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i 
grundskolans övre klasser i Finland. FSS fungerar som elevers och de studerandes 
intresseorganisation och verkar nära elevkårerna i Svenskfinland. Förbundet bevakar 
skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal i 
skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som 
kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Förbundet vill uppmuntra och inspirera ungdomar till 
engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för 
samhällspåverkan. FSS vill även förena ungdomar med svenska som modersmål i olika regioner och 
på så sätt främja samhörighet ungdomar emellan. 
 
Under året har förbundet speciellt jobbat med att hitta ett koncept för att upprätthålla en god 
kontakt till skolorna, bland annat genom att aktivera tidigare aktiva att göra skolbesök. Förbundet 
har också jobbat för att göra sin verksamhet mera tillgänglig för sina medlemmar, bland annat 
genom att grunda flera utskott där skolungdomarna har fått forma sitt förbund. Dessutom har 
förbundets regionala organisation i huvudstadsregionen, Helsingfors Elevers Centralorganisation 
HECO, igen fått igång sin verksamhet med stöd av FSS. I Österbotten har man jobbat för att 
återupprätta den regionala organisationen Pampas Elevdistrikt, PED. 
 

FSS struktur 
 
Elevriksdagen ERIK 
Elevriksdagen är förbundets högsta beslutande organ och ordnas stadgeenligt inom april månad. 
Elevriksdagen är medlemmarnas chans att forma förbundet och tillsammans fundera över vad som 
är viktigt för just dem; elever och studerande i dagens Finland. Kärnan i förbundets verksamhet är de 
av Elevriksdagen omfattade motionerna, vilka skrivs av förbundets medlemmar. På ERIK fastställs 
FSS verksamhet för det kommande verksamhetsåret, förbundets utbildningspolitiska linje dras upp 
och presidium och förbundsstyrelse väljs.  
 
Elevriksdagen sammanträdde i Kimito 24-26.4.2015 i Villa Landes auditorium. På Elevriksdagen 
behandlades 5 inkomna motioner och 4 inkomna propositioner. 
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Förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och finansutskottet 
Förbundsstyrelsen 
Förbundsordförande har varit heltidsarvoderad av förbundet. 
Fram till Elevriksdagen bestod förbundsstyrelsen av: 
Förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2014-15  
 
Förbundsordförande:          Cia Laine 
 
Vice ordförande:                  Nicholas Kujala 

Petter Forsskåhl  
 
Ordinarie medlemmar: Rebecca Olin 

Tyko Hertzberg 
Otto Pettersson 
Marcus Clausen 
Amina Elezovic 
Frans Cederlöf  

 
Suppleanter:   Linnéa Järvinen 

Jannica Savander 
Anna Hansson 
Lea Ekblad 

 
Under Elevriksdagen 24-26.4.2015 valdes en ny förbundsstyrelse bestående av: 
 
Förbundsordförande:           Nicholas Kujala 
 
Vice ordförande:                 Tyko Herzberg 

Rebecca Olin 
 
Ordinarie medlemmar: Marcus Clausen                                                 

Jooa Mustonen                                             
Matias Hertzberg                                      
Axel Meyer 
Victoria Jakaus 
Frans Cederlöf    

 
Suppleanter:   Petter Forsskåhl                      

Leo Larjanko                           
Matias Oksanen                                                  
Amina Elezovic            
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Förbundsstyrelsemedlemmarna har deltagit i förbundsstyrelsemöten som följer:  
 
                                    

Förbundsstyrelsen 2014-2015 Närvaro 

 FST 4 FST 5 

Cia Laine (ordförande) X X 

Nicholas Kujala (vice ordförande) X X 

Petter forsskåhl (vice ordförande) X X 

Rebecca Olin X X 

Tyko Herzberg  X 

Otto Pettersson X X 

Marcus Clausen X X 

Amina Elezovic  X 

Frans Cederlöf  X 

Linnéa  Järvinen (suppleant)   

Jannica Savander (suppleant) X X 

Anna Hansson  (suppleant) X X 

Lea Ekblad (suppleant) X X 

 

Förbundsstyrelsen 2015-2016 Närvaro 

 FST 1 FST 2 FST 3 

Nicholas Kujala (ordförande) X X X 

Tyko Herzberg (vice ordförande) X X X 

Rebecca Olin (vice ordförande) X X X 

Marcus Clausen X   

Jooa Mustonen X  X 

Matias Herzberg X X X 

Axel Meyer X X X 

Victoria Jakaus X X X 

Frans Cederlöf X X X 

Petter Forsskåhl X X X 

Leo Larjanko X X X 

Matias Oksanen X X X 

Amina Elezovic X   
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Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden eller vid behov. 
Fram till 5.6.2015 bestod arbetsutskottet av 

 Petter Forsskåhl 

 Cia Laine 

 Nicholas Kujala 

 Matias Oksanen 

 Rebecka Streng 

 Jooa Mustonen 
Under förbundsstyrelsens konstituerande möte 5-7.6.2015 valdes följande personer till 
arbetsutskottet: 

 Nicolas Sjöberg 

 Alva Hernández Nyreen 

 Rebecka Streng 

 Ricky Fagerudd 

 Julia Sjöström  

 samt presidiet  
 
Förbundets verksamhetsledare fungerar som sekreterare i utskottet. Arbetsutskottet har 
sammanträtt 4 gånger under år 2015. 
 

Finansutskottet 
Finansutskottet fungerar som ett konsultativt organ i ekonomiska frågor. Fram till 5.6.2015 bestod 
finansutskottet av: 

 Alina Böling (ordförande) 

 Valter Huldén 

 Paula Palin 
På det konstituerande mötet för den nya förbundsstyrelsen 5-7.6.2015 valdes ett nytt finansutskott 
bestående av: 

 Alina Böling 

 Matilda von Essen 

 Fredrik Rönnlund 

 Valter Söderman 
 
I tillägg till dessa personer fungerar förbundsordförande och vice ordförande samt förbundets 
anställda som medlemmar av finansutskottet. Som sekreterare för utskottet fungerar förbundets 
förbundssekreterare. Finansutskottet sammanträdde under 2015 två gånger. 
 

Internationella utskottet 
Fram tills förbundsstyrelsens konstituerande möte den 5.6.2015 fungerade följande personer som 
förbundets internationella utskott: 

 Anna Hansson (International Officer, OBESSU) 

 Tyko Hertzberg (International Officer, Norden) 

 Jooa Mustonen 

 Andreas Aalto 
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På förbundsstyrelsens konstituerande möte den 5.6.2015 tillsattes ett internationellt utskott 
bestående av: 

 Jannica Savander (ordförande) 

 Sandra Ahtinen 

 Jooa Mustonen (International Officer, OBESSU) 

 Tyko Herzberg (International Officer, Norden) 

  
Förbundsstyrelsen har samarbetat tätt med det internationella utskottet, som sammankom 6 
gånger under år 2015. Förbundets verksamhetsledare har fungerat som sekreterare för utskottet. 
 

Evenemangsutskottet 
Fram tills förbundsstyrelsens konstituerande möte den 5.6.2016 utgjorde följande personer 
förbundets evenemangsutskott: 

 Amina Elezovic (ordförande) 

 Axel Meyer 

 Kira Ljungberg 
Jooa Mustonen deltog aktivt i utskottets arbete. 
På förbundsstyrelsens konstituerande möte den 5.6.2015 tillsattes ett evenemangsutskott 
bestående av: 

 Axel Meyer (ordförande) 

 Alva Hernández Nyreen 

 Sandra Ahtinen  

 Ania Séraphin 

 Jessica Backman 
Utöver detta har Jooa Mustonen och Leo Larjanko deltagit aktivt på utskottets möten. Förbundets 
verksamhetsledare har fungerat som sekreterare för utskottet, som har sammanträtt  5 gånger. 
 

Kretsorganisationerna 
Under 2015 har förbundets kretsorganisation i Helsingfors, HECO haft aktiv verksamhet och ordnat 
en motionsskrivningskväll inför ERIK, sommarkoncert på Esplanadsparken och som höjdpunkt den 
traditionsenliga studentmiddagen för nyblivna studenter från Helsingforsregionen, 
Studentmiddagen hade cirka 500 deltagare.  
 
Förbundets distriktorganisation i Österbotten, Pampas Elevdistrikt PED samlade sig på ett 
konstituerande tillfälle den 22.1.2015 men med föga aktivitet efter detta. 
 

Administrationen 
Matilda von Essen har fungerat som förbundets generalsekreterare fram tills 6.7.2015 då Otto 
Pettersson tog över posten. Som organisationssekreterare har förbundet haft Fredrik Rönnlund 
fram tills 25.5.2015 då Tim Karike tog över posten. Administrationen har huvudsakligen skötts från 
förbundskansliet på Kaserngatan 1 D 65-66 i Helsingfors 
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Samarbete 
FSS samarbetar med organisationer vars intressen sammanfaller med förbundets. Förbundet har 
under 2015 varit medlemsförening i: 

● Allians rf, den nationella paraplyorganisationen för ungdomsverksamhet i Finland 
● Dagsverke rf 
● Finlands FN-förbund rf 
● Finlands Fredsförbund rf 
● SFV bildning 
● Suomen Hostelliliitto ry 
● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf 
● Sommargymnasiesamfundet rf 
● Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU 
● Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS 
● Förbundet för sexuellt likaberättigande Seta 

 
FSS har under året 2015 varit representerat i styrelserna för: 

● Dagsverke rf 
o Theo Tyrväinen (ordförande) 
o Otto Pettersson (suppleant) 

▪ efter årsmöte Otto Pettersson (ordinarie) 
● Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS 

o Joonas Tolonen (styrelsemedlem) 
● Pohjola-Nordens ungdomsförbund PNU 

o Tyko Hertzberg (suppleant) 
▪ efter årsmöte Otto Pettersson (ordinarie) 

● Hostelling International Finland 
o Rebecka Streng (styrelsemedlem) 
o Otto Pettersson (suppleant) 

● Finlands FN-förbund 
o Rebecca Olin (suppleant) 

● Svenska Studieförbundet SSF 
o Frans Cederlöf (suppleant) 

 
FSS har även under året 2015 upprätthållit goda kontakter till: 

● De Ungas Akademi 
● De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK 
● Finlands Gymnasistförbund SLL 
● Finlands Svenska Lärarförbund 
● Finlands Svenska Ungdomsförbund 
● Finlands Studentkårers förbund FSF 
● Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI 
● Förbundet Hem och Skola i Finland 
● Förbundet för Studentföreningar vid Yrkeshögskolorna i Finland SAMOK 
● Folkhälsan 
● Folktinget 
● Mannerheims Barnskyddsförbund 
● Natur och Miljö 
● Regnbågsankan rf 
● Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 
● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf 
● STTK-opiskelijat 
● Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. 
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● Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU 
● Svenska Folkskolans Vänner 
● Svenska Kulturfonden 
● Ungdomscentralen i Helsingfors 
● Ung Info 

 
I tillägg till dessa har förbundet upprätthållit goda kontakter till de partipolitiska ungdoms- och 
studerandeorganisationerna. FSS har också verkat i många nätverk för de nationella 
studerandeorganisationerna. 
 
Förbundet har haft representanter i styrgrupperna för: 
 

● Sluta Panta 
Karolina Lång, Fredrik Rönnlund, Nicholas Kujala 

● Suomen Peruskoulujen Oppilaskuntien Tukihanke SPOT 
 Matilda von Essen, Otto Pettersson 

● ViRum 
 Cia Laine och Nicholas Kujala 

 

Internationellt samarbete 
Under år 2015 har FSS uppehållit ett gott internationellt samarbete. Utöver den europeiska 
takorganisationen OBESSU och det nordiska nätverket NSSN har förbundet också deltagit i Beijing 
Youth Forum och Serbiens skolungdomsförbund UNSS årsmöte. 
 

FSS har under året 2015 fortsättningsvis varit aktiv inom Organising Bureau of European School 
Student Unions OBESSU. Under året har förbundets representanter deltagit i: 
 

● 21.2-1.3.2015 “Deport Xenophobia from European Classrooms” study session i Budapest, 
Ungern (Jannica Savander, Rebecca Olin) 

● 12-14.6.2015 Obessu General Assembly ( Anna Hansson, Rebecca Olin) 
● 6-12.9 Obessu TCIO (Jooa Mustonen, Rebecca Olin) 
● 4-6.12 Obessu CoMem i Köpenhamn (Jannica Savander, Rebecca Olin 

 

Nordic School Student Network 

FSS har under året jobbat för ett starkare och mera strukturerat NSSN. Nordic School Student 
Network NSSN är ett nätverk för de nordiska studerandeförbunden, där de utbyter idéer, 
erfarenheter och goda handlingsmodeller. NSSN för samman representanter för 
studerandeförbunden i de nordiska länderna och är en informationskanal mellan 
skolungdomsförbunden. Nätverket erbjuder också möjligheter till nordiskt samarbete i form av 
exempelvis gemensamma kampanjer, evenemang eller ställningstaganden. Under år 2015 har 
förbundets representerat varit på NSSN möten i Helsingfors och Oslo. 
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Intressebevakning 
Förbundet har uttalat sig gällande inbesparingar i Närpes, och hur de påverkar undervisningen. FSS 
tog också ställning för en svenskspråkig klasslärarutbildning i södra Finland. Under Hattveckan 
publicerades varje dag ett pressmeddelande för att uppmärksamma elevernas rättigheter med olika 
vinkling. 
 
Förbundet har uttalat sig i riksdagens utskott angående reformen av finansieringsgrunderna på 
andra stadiet och vikten av att bibehålla skolsvenskan som obligatorisk. Förbundet har också 
kommenterat läroplanens grunder. Dessutom har FSS aktivt deltagit i förarbetet med den nya 
ungdomslagen under Allians seminarier. 
 

Fortlöpande verksamhet 

Förbundets fortlöpande verksamhet utgörs av de årligen återkommande delarna av förbundets 
verksamhet. 
 

FSS i skolorna 
Under 2015 har förbundet gjort sig synlig i skolorna genom flera skolbesök genom svenskfinland, 
under hösten 2015 stiftade förbundsstyrelsen en ny modell för skolbesök som utvecklas och prövas 
aktivt. Förbundet har gått i samarbete med Kulturkarnevalen rf för att stärka synergin inom 
skolbesöken. 
 
Förbundet har kontaktat alla grundskolor med årskurserna 7-9 och alla skolor som ger andra stadiets 
utbildning för att kunna göra en så heltäckande skolbesöksrunda som möjligt under hösten 2015. 
Skolbesöken har gjorts av förbundets tjänstemän, aktiva och tidigare aktiva i förbundet. 
Skolbesöken är en viktig kontakt till fältet och en unik möjlighet att lära känna elevkårsstyrelserna 
runt om i landet, samtidigt som man gör förbundet bekant för elever och stunderande i hela 
Svenskfinland. Under sensommaren och hösten 2015 
gjordes drygt tjugo skolbesök med en bred regional spridning, varav flera innefattade 
elevkårsutbildningar för elevkårens styrelse. 
 
Under besöken har elever och studerande dels upplysts om deras intresseorganisation och 
hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels informerats om studiekortet och de 
medlemsförmåner förbundet kan erbjuda. Under skolbesöken har förbundets 
representanter också träffat skolans elevkårstyrelse för att diskutera verksamheten 
elevkåren och elevkårsstyrelsen har i sin skola. 
 

Stöd för elevkårerna 
FSS fungerar som stödjande organisation för de svenskspråkiga elevkårerna i Finland. Under 2015 
ordnades ett antal elevkårsutbildningar på beställning av respektiva skolors elevkårer. 
Elevkårsutbildningarna har liksom tidigare år varit uppskattade. Utgångspunkten för utbildningarna 
har varit att ge eleverna och de studerande verktyg till att påverka i sin egen skola, och inspiration 
för vad som kan förbättras. Samtidigt har elevkårsutbildningarna fungerat som ett forum för utbyte 
av tankar och idéer inom de olika regionerna.  
 
Under utbildningarna har elever och studerande från olika skolor i regionen haft tillfälle att jämföra 
sina situationer och inspirerats av varandra. På elevkårsutbildningarna används 
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interaktiva inlärningsmetoder. Deltagarna har fått med sig utbildningsmaterialet som använts under 
utbildningarna för att kunna utnyttja det i den egna vardagen. 
 
Under året har förbundet distribuerat exemplar av Elevkårsmanuelen till elevkårsstyrelser som 
frågat efter dem.Manualen samlar material förbundet redan under en längre tid använt som 
utbildningsmaterial och delat ut under bl.a. elevkårsutbildningar. Manualen är en lättläst och tydlig 
kurs i elevkårsverksamhet som innehåller både teori och praktiskt kunnande som är viktigt att 
behärska då man driver elevkårsverksamhet. 
 
Även i år har FSS erbjudit skolorna skräddarsydda elevkårsutbildningar, vilket har varit 
populärt och uppskattat. Detta bekräftar att efterfrågan på utbildningar av denna typ 
finns och växer. 
 
Också från lärarhåll har förfrågningar om lärarspecifika utbildningstillfällen kommit. 
Förbundets representanter har bistått lärare med tankeväckande diskussioner kring elev- 
och studerandepåverkan, skoldemokrati och invärtes maktfördelning i skolorna. I och med 
projektet SPOT kommer förbundet i framtiden att kunna erbjuda utbildningar för 
elevkårernas handledande lärare. 
 

Studiekortet 
FSS medlemskort är ett nationellt studiekort för finlandssvenska elever i gymnasier, 
yrkesläroanstalter, folkhögskolor och grundskolans övre klasser. Därmed är FSS det enda 
förbund i Finland som distribuerar studiekort till elever på årskurs 7-9. Genom att 
distribuera studiekortet ger FSS legitimitet åt och uppmärksammar elever och studerande 
som en samhällsgrupp med specialbehov och -intressen. Kortet ger medlemmarna såväl 
lokala som nationella förmåner och rabatter. 
 

Information 
Förbundets hemsida är en av de viktigaste kontaktytorna till såväl nuvarande som blivande 
medlemmar och andra samhällsaktörer. Under 2015 har förbundet förnyat sina hemsidor totalt och 
gett dem en ny grafisk layout som effektiverar och moderniserar våra hemsidor. Kanslipersonalen 
och medlemmar ur förbundsstyrelsen uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Hemsidan fungerar som 
informations- och materialbank för elevkårsaktiva. Under 2015 har förbundet påbörjat ett projekt i 
att skanna in årsgångar av Elevbladet “EBL” för att vid senare skede laddas upp på hemsidan för att 
läsas. Samt har kanslipersonalen gjort arbete i att föra över information från den gamla hemsidan till 
den nya.  
 
Förbundet har även utvecklat sina e-postlistor, som nu fungerar som snabba och smidiga 
informationskanaler för såväl förbundsstyrelsen som för elevkårsaktiva medlemmar i hela 
Svenskfinland. Kontakten till elevkårer upprätthålls även genom post och utskick. 
 
Förbundet har även förnyat sitt medlemsregister som möjliggör ett effektivare sätt att nå alla 
medlemmar genom e-post och brev.  
 
Förbundet har fortsatt upprätthålla kontakten till sina medlemmar och aktiva via de sociala 
medierna. Dessa satsningar har bekräftats vara uppskattade, och FSS kommer att fortsätta vara en 
synlig aktör i dessa forum. 
  



Möteshandlingar  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 50. Elevriksdag ERIK  
 
 
 

  
  

25  

 

Ungdomskalendern 
FSS har under 2015 gett ut den finlandssvenska Ungdomskalendern för femtonde året i rad. 
Kalendern skapas helt och hållet av förbundets egna styrkor och distribuerades för nionde året i rad 
gratis till alla medlemmar. Även i denna års kalender fanns FSS egen namnlängd för medlemmar 
med. Mottagandet av kalendern har även i år varit ytterst positivt, kalendern ses som ett högst 
relevant och ändamålsenligt redskap i skolvardagen. Ungdomskalendern utformas helt och hållet 
utgående från den svenskspråkiga skolungdomens behov. 
 

Elevbladet 
Elevbladet EBL är förbundets medlemstidning och språkrör. Elevbladet skickas hem till alla 
medlemmar, skolor i Svenskfinland, bibliotek, finlandssvenska institutioner, 
samarbetsorganisationer och andra intresserade. 
 
Elevbladet har under året 2015 utkommit fyra gånger som följer: 
EBL 03/14 24.2.2015 
EBL 04/14 5.5.2015 
EBL 01/15 6.10 
EBL 02/15 29.11 
Varje nummer har fokuserat på ett speciellt tema, där texterna och det övriga innehållet på något 
sätt anknytit till temat i fråga. Under året har redaktionsrådet jobbat med att involvera flera unga i 
arbetet med tidningen. Många nya skribenter har fått sina artiklar publicerade, och tidningens 
intressanta tema och innehåll har varit uppskattat. Som tidningens chefredaktör fungerade tills 5.6 
Emil Ehnström. Från och med 5.6 fungerade Rebecka Streng som chefredaktör och som Art Director 
Caro Lassheikki 
 
Redaktionsrådet har från och med 5.6.2015 bestått av: 
 
Caro Lassheikki 
Rebecka Streng 
 
Samt förbundets ordförande och generalsekreterare. 
 

Projekt 
Förbundet har under året 2015 varit delaktig i ett flertal olika projekt med anknytning till skola, 
utbildning och unga. Projektarbete är en värdefull samarbetsform och ett bra verktyg bl.a. för 
kampanjer och utvecklande av nytt material. 
 

Sluta Panta 
Den virtuella stödtjänsten ”Sluta Panta” som lanserades i september 2009 har under 2014 fortsatt 
sin verksamhet. Frida Westerback har arbetat som projektkoordinator för Sluta panta. 

 
Bryt Normen! -Från tolerans till likabehandling 

Under året 2015 har förbundet tillsammans med Förbundet för sexuellt likaberättigande Seta, 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI och Suomen Lukiolaisten Liitto SLL fortsatt 
samarbetsprojektet Från tolerans till likabehandling, vars mål är att främja likabehandling i 
läroanstalterna genom att väcka diskussion kring de normer som råder i samhället. Den 
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kontinuerliga verksamheten kring projektet har skötts av en styrgrupp där förbundets 
generalsekreterare Matilda von Essen har fungerat som FSS representant förbundet. Under år 2013 
utformades en handbok i normkritiskt tänkande ”Älä oleta – normikriittinen käsikirja 
yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä”. , Handboken är 
riktad till undervisnings- och övrig skolpersonal, och ämnar ge läsaren verktyg till att behandla och 
bearbeta normer i skolmiljön. Manualen har år 2015 översatts till svenska och har distribuerats gratis 
till intresserade. Den finns även elektroniskt på Bryt Normens hemsida normer.fi.  Intresset kring 
manualen och projektet överlag har varit stort både i media och bland förbundets 
samarbetspartners, då Bryt Normen varit banbrytande i behandlandet och framlyftandet av 
normkritiskt tänkande som en av utbildningens hörnstenar. Projektet avslutades år 2015. 
 

Debattävlingen 
FSS ordnade i samarbete med Svensk Ungdom en nationell debattävling för finlandssvenska 
studerande på andra stadiet. 16 skolor deltog i tävlingen, med lag om 3 personer. Tävlingen 
avgjordes i tre steg: uttagningar i de ensklida skolorna, regionala deltävlingar och en final i januari 
2015.  
 

Skolbok.fi 
Portalen för köp, byte och försäljning av läromedel skolbok.fi som upprätthålls av FSS tillsammans 
med Förbundet Hem och Skola i Finland har under år 2015 fortsatt upprätthållits. Skolbok.fi har 
markandsförts via förbundens kommunikationskanaler, en annons har också ingått i FSS 
Ungdomskalender 2015-2016. 
 

SPOT 
Förbundet har varit med i ungdomsorganisationernas projekt Suomen Peruskoulujen 
Oppilaskuntien Tukihanke SPOT, som ska hjälpa grundskolorna att komma igång med och utveckla 
sin elevkårsverksamhet. Förbundet har deltagit genom en roll i skolungdomsförbundens delprojekt 
Ohjaavien Opettajien Tukihanke, som ämnar stöda och utbilda elevkårernas handledande lärare. 
FSS har varit med och utvecklat och översatt ett materialpaket för handledande lärare, och kommer 
att ordna utbildningar för handledande lärare på svenska. 
 

ViRum  
Inom ramen för projektet ViRum kommer svenskspråkiga gymnasier att kunna erbjuda 
gemensamma virtuella kurser för sina studerande. Dessa distanskurser underlättar för så väl 
studerande, som får en bredare kursbricka att utgå från, som för mindre gymnasier där det kan vara 
en utmaning att erbjuda fördjupade kurser i alla ämnen. 
 

Evenemang 

Under verksamhetsåret arrangerade förbundet flera olika evenemang. Förbundets evenemang 
riktar sig till förbundets medlemmar d.v.s. skolungdomar som går i grundskolans övre årskurser (åk 
7-9), folkhögskolor samt på andra stadiet i gymnasier och yrkesläroanstalter. Målsättningen för 
förbundets evenemang är att engagera unga till ett aktivt samhällsdeltagande, bidra med 
allmänbildande program samt överlag inspirera unga till att söka kunskap utanför skoltid i en 
informell inlärningsmiljö. 
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Hattveckan och Hattdagen 
Hattdagen 2015 inföll 5.2.2015. Årets hattdag firades med att förbundet i likhet med tidigare år 
uppmuntrade elever och studerande att bära hatt eller annan valfri huvudbonad i skolan för att 
uppmärksamma skoldemokrati och hur den förverkligas i skolorna. Dagen marknadsfördes aktivt 
och skolungdomen uppmuntrades dela med sig av sitt hattdagsfirande på sociala medier. 
 
Hela vecka 6 fram till Hattdagen och evenemanget Ett smakprov på politik firade förbundet 
Hattveckan. I samarbete med andra finlandssvenska förbund publicerades varje dag material som 
på olika sätt behandlade elevernas rättigheter. Hattveckan fick synlighet i TV-nyheterna på FST5. 
 

Ett smakprov på politik 
Den 6-8.2.2015 ordnades evenemanget Ett smakprov på politik i Tammerfors. På evenemanget fick 
deltagarna fundera på olika sätt att påverka och innebörden av det omfattande begreppet politik. 
En stor del av programmet bestod av intressanta besök, som uppskattades av deltagarna. Framför 
allt valdebatten med Maarit Feldt-Ranta, Kimmo Sasi och Ida Schauman var omtyckt, men också 
övningarna om medborgaraktivitet som leddes av Rebecka Åkers (ordförande för Ungdom Mot 
Rasism i Finland). 
 

Elevriksdagen ERIK 
Den 24-26.4.2015 hade förbundet sitt årsmöte Elevriksdagen ERIK i Borgå. På årsmötet valde 
förbundet en ny förbundsstyrelse samt Nicholas Kujala till förbundsordförande. På Elevriksdagen 
behandlades 5 inkomna motioner och 4 inkomna propositioner. 
 

Kulturkarnevalen 
Kulturkarnevalen är en helg där dryga 500 svenskspråkiga ungdomar samlas i olika labb för att lära 
sig nya kunskaper och talanger, och för att förverkliga sig själv. Kulturkarnevalen är ett av de 
populäraste ungdomsevenemangen i Svenskfinland och FSS står som huvudarrangör i samarbete 
med Kulturkarnevalen rf. 
Kulturkarnevalen 2015 gick av stapel i Kimito 5-8.11.2015 och var än en gång mycket omtyckt av så 
väl deltagare som arrangörer. 
Före kulturkarnevalen ordnades ett utbildningsveckoslut för volontärarbetarna som fungerade som 
staff under Kulturkarnevalen. På programmet var både övningar i gruppdynamik och praktisk 
information om vad ”staffandet” på Kulturkarnevalen innebär. Mindfullness - stresshantering - 
tangerades också, liksom olika situationer man kan bli tvungen att ta i tu med.  
 

Internationella elevdagen 
Förbundet uppmärksammande Internationella Elevdagen genom att sprida den europeiska 
takorganisationen OBESSUs material för att uppmärksamma elevernas rättigheter. 
 

FSS julglögg 
Förbundets traditionella julglögg ordnades på Kaserngatans förbundskansli 16.12.2015. Både före 
detta och nuvarande FSS:are samlades för att inleda julfirandet samt minnas förbundet som en 
gemensam nämnare. Förbundet fick också besök av många samarbetsorganisationer. 
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Händelsekalender 1.1-31.12.2015 
Januari 
9.1.2015 Cia Laine träffar Georg Boldt 
9.1.2015 Arbetsutskottsmöte 
10-11.1.2015 FST4 
13.1.2015 Cia Laine på möte, Nuorisolain uudistaminen 
13.1.2015 HECO har möte på kansliet 
14.1.2015 Cia Laine på möte om gymnasiets läroplan 
14.1.2015 Fredrik Rönnlund på styrgruppsmöte för Sluta Panta 
14.1.2015 Fredrik Rönnlund på Suomen Hostellijärjestös 80-årsjubeleum 
16.1.2015 Besök på x3m med vinnarna i fjolårets debattävling, Ekenäs gymnasium  
19.1.2015 Matilda på lunchmöte med Maiju Korhonen (OSKU) 
19.1.2015 Kim Holmberg och Daniel Nykvist besöker kansliet för att diskutera Ett smakprov på politik 
21.1.2015 Debattävlingens final i Tölö specialiseringsgymnasium 
22.1.2015 PED träffas på SÖUs kansli i Vasa 
23-24.1.2015 Educa-mässan 
23.1.2015 Evenemangsutskottets möte 
26.1.2015 Cia Laine och Matilda von Essen träffar HECOs presidium på kansliet 
27.1.2015 Kansliet träffar Mauritz Nilsson för att diskutera förbundets hemsida 
28.1.2015 Matilda von Essen besöker Kimito tillsammans med Kulturkarnevalen 
28.1.2015 Cia Laine på Kreisiryhmä-möte 
29.1.2015 Nicholas Kujala och Cia Laine på Medietanken i Vasa 
29.1.2015 Otto Pettersson, Bicca Olin och Fredrik Rönnlund på seminariet Ungdomslagen förnyas på Luckan 
30.1.2015 Cia Laine på ViRum-möte i Vasa 
 
Februari 
1-3.2.2015 Nordic School Student Network har sitt möte i Helsingfors 
2-8.2.2015 FSS firar Hattveckan 
2.2.2015 Nicholas Kujala intervjuas i TV-nytt angående Hattveckan 
3.2.2015 Cia Laine på Allians workshop om ungdomslagen 
4.2.2015 Cia Laine uttalar sig i riksdagens kulturutskott angående svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier 
5.2.2015 Hattdagen 
5.2.2015 Tyko Hertzberg i Myteriet angående Hattdagen 
6-8.2.2015 Ett smakprov på politik 
21.2-1.3.2015 Jannica Savander och Rebecca Olin på Deport Xenopobia from European Classrooms, OBESSU Study 
Session 
23.2.2015 Cia Laine på möte med Kreisiryhmä 
24.2.2015 EBL 03/14-15 går i tryck 
24.2.2015 Internationella utskottets möte 
25.2.2015 Arbetsutskottets möte 
27.2.2015 Cia Laine och Matilda von Essen på möte om Ungdomsarbetsdagarna i Borgå 
27.2.2015 Ungdom mot Rasism Esbo och Helsingfors träffas på FSS kansli 
 
Mars 
2.3.2015 Evenemangsutskottets möte 
3.3.2015 HECO och FSS har motionskväll på förbundets kansli 
3.3.2015 PED har motionskväll på SÖU:s kansli i Vasa 
4.3.2015 Fredrik Rönnlund på seminariet Organisationernas framtid 
4.3.2015 Cia Laine på möte om gymnasiets läroplan 
4.3.2015 Matilda von Essen besöker Kimito tillsammans med Kulturkarnevalen 
5.3.2015 Kansliet träffar Flo Apps för att diskutera medlemsregister 
6.3.2015 Fredrik Rönnlund och Matilda von Essen på UKMs seminarium om statsunderstöd 
6.3.2015 Cia Laine på ViRum-möte 
10.3.2015 Fredrik Rönnlund på SFVs seminarium om föreningsbeskattning 
11.3.2015 Kansliet träffar Jouni Hakosalo för att diskutera medlemsregister 
12.3.2015 Cia Laine och Matilda von Essen träffar de övriga studerandeförbunden på andra stadiet 
12.3.2015 Revision 
13.3.2015 FSS deltar i HUS demonstration mot förslaget att begränsa rätten till att lyfta studiestöd 
13-15.3.2015 FST V 
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16.3.2015 Cia Laine på möte för gymnasiets läroplans arbetsgrupp 
16.3.2015 Matilda von Essen på informationstillfälle om mässan Påverkstad i Esbo 
16.3.2015 Verksamhetsgranskning 
18-19.3.2015 Cia Laine, Bicca Olin och Matilda von Essen på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete i Borgå 
19.3.2015 FSS workshop om Bryt Normen på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 
24.3.2015 Cia Laine, Petter Forsskåhl, Fredrik Rönnlund och Matilda von Essen på middag med Svenskt Stöd 
25.3.2015 Cia Laine på möte angående projektet Vi mobbar int’ 
26.3.2015 Kulturkarnevalens styrelsemöte på kansliet 
27.3.2015 Julia Sjöström på praktik på kansliet 
30.3.2015 Bicca Olin, Otto Pettersson och Matilda von Essen på mässan Påverkstad i Esbo 
30.3.2015 Matilda von Essen på möte om debattävlingen med DUA och SU 
 
April 
2.4.2015 Möte om hemsidan på kansliet 
7.4.2015 Matilda von Essen på SPOT-möte på SLLs kansli 
7.4.2015 Matilda von Essen träffar Finlandssvenska Teckenspråkiga angående ett möjligt samarbete 
7.4.2015 Evenemangsutskottets möte på kansliet 
9.4.2015 Emma Mustala träffar kansliet för att diskutera Elevriksdagen 
17.4.2015 Internationella utskottets möte på kansliet 
19.4.2015 FSS och HECO har valvaka på kansliet 
20.4.2015 Cia Laine på Allians möte om ungdomslagen 
21.4.2015 Cia Laine på seminarium på Undervisnings- och kulturministeriet om ungdomslagen 
21.4.2015 Cia Laine och Matilda von Essen träffar SLL, SAKKI och OSKU angående regeringsförhandlingarna 
23.4.2015 Allians vårmöte 
24.4.2015 MiniERIK i Kimito 
24-26.4.2015 Elevriksdagen ERIK 2015 i Kimito 
27.4.2015 Matilda von Essen på möte om SPOT-projektet i Allians-huset 
 
Maj 
4-6.5.2015 Arbetsintervjuer, organisationssekreterare 
5.5.2015 Internationella utskottets möte 
6.5.2015 Matilda von Essen på SPOT-projektets styrgruppsmöte 
6.5.2015 Nicholas Kujala på Tulevaisuusneuvottelut 
7.5.2015 Matilda von Essen har Skype-möte med Hannele Rabb angående teckenspråksprojektet 
12.5.2015 Matilda von Essen på möte angående debattävlingen med DUA och SU 
12.5.2015 Finansutskottets möte på kansliet 
13-14.5.2015 Förbundsstyrelsen 2015-2016 har mejlmöte gällande anställning av ny organisationssekreterare 
16.5.2015 Ambassadörsträff för Kulturkarnevalen på Svenska Teatern i Helsingfors 
17.5.2015 Träff för genomgång av OBESSU-motioner på kansliet 
18.5.2015 Tim Karike inleder sitt arbete som organisationssekreterare på kansliet 
18.5.2015 Möte angående debattävlingen med SU 
19.5.2015 Nicholas Kujala på hostellförbundets informationstillfälle på Sveaborg 
19.5.2015 Bicca Olin, Axel Meyer och Jooa Mustonen FN-förbundets årsmöte 
20.5.2015 Nicholas Kujala intervjuas i radionyheterna angående debatten kring regnbågsflaggan på Stafettkarnevalen 
20.5.2015 Kansliet och presidiet går igenom arbetsbudgeten 
20.5.2015 Nicholas Kujala träffar regeringsbildare Juha Sipilä 
21.5.2015 FSU, Regnbågsankan och UngInfo träffar FSS för att diskutera gemensamma skolbesök 
21.5.2015 Nicholas Kujala på möte angående projektet ViRum 
22.5.2015 Fredrik Rönnlunds sista dag på kansliet som organisationssekreterare 
22.5.2015 FSS på Stafettkarnevalen 
23.5.2015 FSS har frågesport och delar ut regnbågsflaggor på Stafettkarnevalen 
25.5.2015 Tim Karike tar över posten som organisationssekreterare 
26.5.2015 Kansliet träffar Malin Mitts angående ungdomskalendern 
27.5.2015 Nicholas Kujala på Allians möte om pensionsförhandlingarna 
27.5.2015 Nicholas Kujala träffar Ida Schauman (SU) angående debattävlingen 
27.5.2015 Matias Hertzberg på möte angående Krut Expo 
28.5.2015 Nicholas Kujala på Nätverksträff med Luckan 
28.5.2015 Matilda von Essen har Skype-möte med Hannele Rabb angående teckenspråksprojektet 
29.5.2015 Bicca Olin på SLLs studentskål 
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Juni 
1.6.2015 Nicholas Kujala på seminarium om samarbete mellan högskolorna och arbetsmarknaden, Tutkinnot työelämässä 
4.6.2015 Nicholas Kujala på seminarium om digitalisering av utbildning, Oppimisratkaisut 
4.6.2015 Matilda von Essen på seminarium om Nej till hatprat-rörelsen 
4.6.2015 Nicholas Kujala på seminariet Rakkaudesta oppimiseen 
4.6.2015 Nicholas Kujala på Kreisiryhmä-möte 
5-7.6.2015 FST konsitituerande möte 
8.6.2015 Nicholas på möte med Ida Schauman 
8.6.2015 Matilda träff med Sandra 
9.6.2015 Nicholas och Tim träffar Hem och skola 
11.6.2015 Nicholas och Bicca på kk-årsmöte 
12.-14.6.2015 Bicca och Anna Hansson på OBESSUs GA 
15.6.2015 FSS deltar på demonstration mot nedskärningar i utbildning i Helsingfors 
16.6.2015 Träff med Ida Schauman och Veronica Välimäki 
17.6.2015 Nicholas och Tim träffar Visma på kansliet 
17.6.2015 Nicholas deltar på samarbetsdiskussion om ungdomsapp på Luckan 
18.-21.6.2015 Tyko på NSSN GA i Oslo 
23.6. IU möte 
27.6.2015 förbundet deltar på Helsingfors pride 
30.6. FU möte 
 
Juli 
6.7.2015 Otto Pettersson tillträder i tjänst som generalsekreterare för förbundet 
6.7.2015 Nicholas och Otto på möte på kansliet 
7.7.2015 Nicholas, Matilda och Otto deltar på träff med grundarna för matematik.fi 
14.-15.7.2015 Nicholas och Otto deltar på SuomiAreena 
17.7.2015 Nicholas och Otto träffar Oliver Warelius om planscher 
24.7.2015 Oliver Warelius har möte med kansliet på kansliet 
 
Augusti 
4.8.2015 Otto träffar Matti Mannonen och Pirita Ruokonen från SLL om SPOT 
7.-9.8.2015 FST 2 
11.8 Retorik-kickoff möte Nicholas K och Otto P deltog 
12.8 arbetsutskotts möte 
19.8 Kulturkarnevalen rf.s konstituerande möte. Nicholas K deltog 
22.8 Beväringsförbundets 45-års jubileum. Nicholas K deltog 
25.8 Dagsverke rf möte Otto deltog 
26.8 LOPS möte, Nicholas K deltog 
28.8 E-postmöte 
31.8 SITRA frukostseminarium, Nicholas K deltog 
2.9 SPOT planeringsgruppsmöte, Otto P och Nicholas K deltog 
2.9 Koulutuskeskiviikko- seminarium, Nicholas K deltog 
4.9 Skolbesök i Helsinge högstadium, Bicca 
6.-12.9 TCIO, Jooa M och Bicca O deltog 
7.9 Möte om debattforum med SU, Nicholas K deltog 
8.9 Genrep debattforum, Nicholas K och Rebecka Streng deltog 
9.9 Dagsverke ordförandeträff, Nicholas K deltog 
10.9 Sluta panta styrgruppsmöte, Nicholas K deltog 
15.9 Allianssi ordförandeträff, Nicholas K deltog 
17.-18.9 Organisationskonferensen, Tammerfors, Nicholas K och Otto P deltog 
20.9 IU-möte 
21.9 Skolbesök i Helsinge gymnasium, Bicca 
21.9 Dagsverkes insamling Masa och Bicca 
24.9 skolbesök med UMR till Dalsbruk. Nicholas K deltog 
25.9 Amisbarometri publiceringstillfälle, Nicholas K, Bicca O och Matias H deltog 
25.9 Nicholas K lunchmöte med Tatu Koivisto från SLL 
28.9 ViRum höstseminarium i Åbo, Nicholas K deltog 
28.9 Med eleven i fokus, Helsingfors, Bicca O deltog 
29.9 Med eleven i fokus Vasa, Nicolas Sjöberg deltog 
 
Oktober 
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5.10 Skolbesök Karis-Billnäs gymnasium, Nicholas K deltog 
6.10 Skolbesök Borgå gymnasium, Nicholas K deltog 
8.10 Vi mobbar int’- styrgruppsmöte, Nicholas K deltog 
10.10 PNU årsfest i Åbo, Otto P deltog 
12.10 debattforum Vörå gymnasium, Nicholas K deltog 
13.10 AU-möte 
14.10 Nicholas K i Kimito med KK 
15.10 Kansliet möte med STT-media 
18.-21.10 Frans på Camp 
18.-25.10 Nicholas och Otto i Peking 
20.10 Slaget efter 12, Bicca och Tyko 
20.10 Ekenäs gymnasiums temadag om nätmobbning, Matias H 
21.10 temadag i Kyrkslätts gymnasium 
22.10 SPOT-utbildning, Axel M höll 
24.-25.10 Staff-utbildning i Kimito för KK 
26.10 Axel M på skolbesök i Brändö 
26.10 Internationella utskottets-mailmöte 
27.10 Otto P på temadag i Mattliden 
28.10 Finansutskottets möte 
29.10 Nicholas K på ungdomsappsmöte hos Luckan 
29.10 Nicholas K med Avec på RSO-jubileumskonsert i Helsingfors 
29.10-1.11 Bicca på UNSS årsmöte i Serbien 
 
November 
2.11 Nicholas K med SU på debattforum i Helsinge 
2.11 Redaktionsrådets möte på kansliet 
4.11 Otto P i Tölö Gymnasium, diskuterade Tölö EKS registrering 
4.11 Evenemangsutskottets möte på kansliet 
5.-8.11 Kulturkarnevalen i Kimito 
9.11 Nicholas på sista LOPS möte 
10.-11.11 Debatt-tävlingens delfinaler i Helsingfors och Vasa 
13.-15.11 FST3 
17-18.11 Debattävling, delfinal 
20-22.11 Nicholas Kujala på Nuva ry:s årsmöte 
25.11 Frans på Svenska Studieförbundets årsmöte 
27.11.2015 Dagsverke rf årsmöte på FSS kansli, Nicholas Kujala representerade FSS, Otto Pettersson Dagsverke rf Theo 
tyrväinen omvald till ordförande  
27.11.2015 Otto Pettersson vald till Dagsverke rf Styrelse som ordinarie medlem 
28.11.2015 Bicca Olin och Leo Larjanko representerade på PNU höstmöte på Svenska Ambassaden 
28.11.2015 Otto Pettersson vald till PNU styrelse som ordinarie medlem 
30.11.2015 EU möte på Kansliet  
30.11.2015 HECO möte på kansliet  
 
December 
1.12 Otto, Tim och Bicca träffar Svenskt stöd (100-årsjubileum) 
2.12.2015  Bicca Olin, Frans Cederlöf, Otto Pettersson på OSKU ry julglögg 
3.12.2015 Nicholas träffade Elli Luukkainen från SLL 
3.12.2015 Nicholas på träff med de övriga andra stadiets förbunden hos Finlands Företagare 
4-6.12.2015 Bicca Olin, Jannica Savander på OBESSU COMEM i Köpenhamn 
5.12.2015 Otto Pettersson på Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds styrelseskifte  
6.12.2015 Nicholas Kujala på presidentens Slottsbal 
8.12.2015 Bicca Olin på FN-Förbundets årsmöte 
9.12.2015 Bicca Olin på FN-Förbundets 70års jubileum och lyssna på generalsekreterare Ban-Ki-Moon i Finlandiahuset 
11.12 Axel, Nicholas, Frans, Jooa, Masa och Bicca på SU:s julglögg 
14.12.2015 Nicholas på SYL julglögg 
15.12 AU och IU dekorerar pepparkakor (inofficiellt möte) 
16.12 Frans på Regnbågsankans julglögg 
16.12.2015 FSS Julglögg  
18.12 Frans på SSF jullunch 
19.12 KK-staffens julglögg 
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Sammandrag av verksamheten 1.1.– 15.3.2016 

 

Inledning 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som 
riktar sig till och verkar för svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor 
och elever i grundskolans övre årskurser i Finland. 
 

Administration 
Otto Pettersson har fungerat som generalsekreterare för förbundet. Tim Karike har fungerat som 
organisationssekreterare. Administrationen har i huvudsak skötts från förbundets kansli på 
Kaserngatan 1 D 65-66 i Helsingfors. 
 

Förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och finansutskottet 
Förbundsstyrelsen har sedan årsskiftet fram till den 13. mars sammanträtt två (2) gånger. 
Förbundsordförande Nicholas Kujala har varit heltidsarvoderad av förbundet. Arbetsutskottet har 
sedan årsskiftet fram till den 13. mars sammanträtt två gånger.  
 

Samarbete 
Förbundet har fortsatt sitt samarbete med likasinnade organisationer och instanser. 
FSS har fortsättningsvis haft representanter i: 
 

 Dagsverke rf 
o Theo Tyrväinen – ordförande 
o Otto Pettersson – ordinarie  

 Pohola-Nordens Ungdomsförbund PNU 
o Otto Pettersson – ordinarie 

 Hostelling International Finland 
o Rebecka Streng – ordinarie  
o Otto Pettersson – suppleant 

 Finlands FN-förbund 
o Rebecca Olin – suppleant 

 Allianssi  
o Nicholas Kujala – suppleant 

 Svenska studieförbund  
o Frans Cederlöf – ordinarie  

 

Intressebevakning 
 

Elevbladet 
Elevbladet har från och med årsskiftet fram till den 15 mars utkommit en gång. 
EBL 01/16 Trycktes 29.2.2016 
Numret, som hade temat individen 
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Internationell verksamhet  
Under 2016 har förbundet tagit del i samarbetsprojekt och möten med Nordiska 
samarbetsorganisationen NSSN och Europeiska takorganisationen OBESSU samt i dess 
arbetsgrupper. 
 

Projekt 
Skolbok.fi 

Samarbetet med Förbundet Hem och Skola i Finland kring portalen för köp, byte och försäljning av 
läromedel skolbok.fi har fortsatt. Skolbok.fi har markandsförts via förbundens 
kommunikationskanaler, en annons har också ingått i FSS Ungdomskalender 2015-2016. 
 

Debattävlingen 
FSS ordnade i samarbete med Svensk Ungdom en nationell debattävling för finlandssvenska 
studerande på andra stadiet. 16 skolor deltog i tävlingen, med lag om 3 personer. Tävlingen 
avgjordes i tre steg: uttagningar i de enskilda skolorna, regionala deltävlingar och en final i januari 
2016. Deltävlingarna ordnades under hösten 2015 i Åbo, Vasa och Helsingfors. Finalen gick av 
stapeln i Tölö Specialiseringsgymnasium i Helsingfors den 26.1.2016. Debattävlingen fick stor 
mediasynlighet i bland annat Svenska YLE och Hufvudstadsbladet.   
 

Evenemang 
Aktivist Deluxe 

Den 5-7.2.2016 ordnades evenemanget Aktivist Deluxe i Lovisa. På evenemanget fick deltagarna 

fundera på olika sätt att påverka och fick ta del på intressanta föreläsningar som upskattades högt 

av deltagarna. Framförallt upskatta deltagarna Yles urtrikesjournalist Antti Kuronens föreläsning 

samt föreläsningen av huvudorganisatören bakom Peoples Climate March i Helsingfors, Sebastian 

Österman.   
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Händelsekalender 1.1-13.3.2016 
● 7.1.2016 Kansliet har möte sinsemellan  

● 8.1.2016 Heco möte  

● 8.1.2016 EU möte  

● 14.1.2016 Otto på PNU konstituerande möte 

● 15.1.2016 Otto hos VR på möte 

● 20.1.2016 Debattävlingens final i Tölö, 
Nicholas som domare  

● 21.1.2016 KK på kansliet, Otto diskuterat 
synergi mellan skolbesök och KK-
ambassadörskap 

● 21.1.2016 EU möte  

● 22.1.2016 Kansliet hade möte med Rene Stolt 
och Maiju Korhonen från OSKU ry 

● 27.1 Bicca Olin på lanseringstillfället av 
Ungdomsbarometern 2015 

● 28.1 HECO-årsmöte  

● 29.1 Axel Meyer och Jooa Mustonen på Tedx i 
Helsingfors 

● 29.-30.1.2016 FST 4 

● 3.2 Allianssi seminarium för förtroendevalda, 
Nicholas och Bicca deltog 

● 5.-6.2 Aktivist Deluxe i Lovisa 

● 8.2 ViRum-styrgruppsmöte 

● 9.2 Allianssi Medborgarlönsseminarium 

● 13.2 SLL SAKKI FSS, möte om internationella 
ärenden 

● 16.2 Allianssi styrelsemöte 

● 18.2 Bänkskuddardagen 

● 20.2 Bicca på Allianssis Rights Based 
Approach-skolning 

● 24.2 Nicholas besöker Kristinestads 
Gymnasium 

● 26-28.2 Bicca på NSSN-möte 

● 27.2 Nicholas på debattforum i Ylöjärvi 

● 29.2 EBL i tryck 

● 1.3 Eurostudent seminarium i Helsingfors 

● 2.-3.3 Kreisiryhmäs möte i Vierumäki 

● 2.3. Bicca och värva ERIK deltagare i Tölö 
Gymnasium 

● 2.3. Evenemangsutskottsmöte, 
marknadsförning inför ERIK 

● 2.3 Heco motionskväll 

● 4.3 Nicholas besöker Finlands bank med 
Allianssi 

● 4.3 Lunch med Osku ordförande 

● 4.3 Planch och brev om ERIK går ut till 
skolorna 

● 7.3 Nicholas på AVI-seminarium om ungas 
delaktighet (nuva) 

● 9.3 Möte med UKM på kansliet 

● 9.3 Demonstration mot nedskärningar i 
studiestödet 

● 10.3 Nicholas på frukostmöte med SU 
angående Allianssi 

● 10.3 IU-möte 

● 10.3 Nicholas på 

● besök i Axxell i Karis 

● 11.-12.3 FS
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund  

FSS rf 

Balansbok 

31.12.2016 
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Motionsuppföljning 2015-2016 
 

Motioner och propositioner omfattade av Elevriksdagen ERIK 2015  
 

Motion 1: Språkklasser 
 

 att FSS skall uppmuntra skolan att inkludera invandrareleverna med de övriga eleverna i den 
gemensamma undervisningen i praktiska ämnen  

 att FSS skall uppmuntra skolan att ge möjligheter till stöd för invandrarelever 
 

FSS har under det gångna året arbetat aktivt med frågor kring integration och utbildning för 

invandrare och flyktingar. Det är viktigt att alla som kommer hit får en kvalitativ utbildning 

och har en möjlighet att integreras till det finska samhället. Det är också viktigt att de har en 

möjlighet att integreras på svenska.  

Motion 2: Billigare bussbiljetter för studerande 
 

 att FSS arbetar för förmånligare kostnader för studerande inom kollektivtrafiken 
 
FSS arbetar ständigt med att biljetterna för kollektiva färdmedel ska sänkas för studerande. Vi var 
bland annat med och förnyade VRs biljettsystem, vilket visade sig vara bra för en del, och lite sämre 
för andra. Överlag har biljettpriserna inte blivit billigare för studerande. 

 

Motion 3: Öka kännedom om elevensrättigheter 
 

 att FSS skall jobba för att öka kunskapen om elevernas rättigheter i bland lärare och elever 
 att FSS skall skriva en objektiv näthandbok om elevernas rättigheter 

 
Förbundsstyrelsen har undersökt möjligheten att skriva och publicera en manual om elevernas 
rättigheter och skyldigheter men kommit fram till att förbundets ekonomi inte möjliggjorde detta. 
Elevernas rättigheter är alltid ett aktuellt tema som förbundsstyrelsen jobbar kontinuerligt med 
genom skolbesök, träffar med elevkårsstyrelser och kampanjer så som Internationella Elevdagen oc 
Hattdagen. 
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Motion 4: Religionskunskap - att vidga vyer 
 

 att FSS kräver att undervisningen om främmande religioner startar tidigare 
 att FSS skall jobba för att öka kännedom om andra religioner och kulturer 
 att FSS skall jobba för att minska rasism och diskriminering 

 
FSS har aktivt följt samhällsdebatten kring religionsundervisningen. Förbundet har inte tagit 
ställning i frågan, men har verkat för att alla ska ha lika rättigheter i skolan oberoende av religion. 
FSS samarbetar nära med Ungdom mot rasism rf., som verkar mot rasism i samhället överlag. 

 

Motion 5: Förbundets distriktorganisationer 

 

 att FSS skall arbeta fram en gemensam strategi för hur man aktiverar distrikten. 
 att FSS skall arbeta för att aktivera och stöda sina distriktorganisationer. 
 att FSS skall konsultera sina distriktsorganisationer vid beslut som berör dem, eller deras 

intresseområde. 
 

Förbundet har aktivt stött sina distriktsorganisationer då de behövt hjälp. Den enda organisationen 

som haft verksamhet under verksamhetsåret är HECO, som har fungerat relativt bra på egen hand. 

FSS har ett par gånger delegerat ärenden åt HECO som angår specifikt huvudstadsregionen. 

 

Proposition 1: Öka vetskapen om förbundet 
 

 att FSS ska marknadsföra sig själv mer kraftfullt till elevkårsstyrelserna 
 att FSS ska arbeta för att alla skolors elevkårer ska ha offentliga kontaktuppgifter på skolans 

nätsidor 
 att FSS förnyar och vidareutvecklar förbundets skolbesök 

 

Förbundet har lagt fokus på skolbesök och kontakt med elever i skolorna i år. Vi har försökt samla 
kontaktuppgifter till elevkårsstyrelserna, men har inte lyckats på önskat vis. En ny modell för 
skolbesök är gjord, och ska användas i full skala från och med hösten 2016. Jobbet fortsätter med 
propositionens tema också kommande år. 
 

Proposition 2: Fokusår 
 

 att förbundsstyrelsen ska bestämma ett aktuellt fokus för varje verksamhetsår 

 

Förbundsstyrelsen valde att att ha proposition 1 som fokus i år. Mera info om hur det gått hittas i 
uppföljningen ovan. Till nästa år föreslår förbundsstyrelsen utveckling av evenemangen som 
fokusår. 
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Proposition 3: Samarbete och medlemskap i Fredsförbundet 
 

 att förbundet går med i Fredsförbundet 
 att förbundet utreder möjligheten till samarbete med Pensionärsförbundet 
 att förbundet ska öka kontakten med de politiska partierna och de politiska ungdomsförbunden. 
 att förbundet ska jobba för ett närmare samarbete med de övriga skolungdomsförbunden 

 

Förbundet betalade sin medlemsavgift till fredsförbundet och fortsatte därmed att vara medlem i 
föreningen. FSS har ordnat debatt-tävlingen samt debattforum tillsammans med Svensk Ungdom 
under verksamhetsåret. Förbundet har aktivt samarbetat med de andra skolungdomsförbunden, 
genom olika nätverk och takorganisationen Allianssi. Samarbetet fungerar varmt även i framtiden. 
 

Proposition 4: Fortsätter arbetet för mera teckenspråk 
 

 att arbetet för att lyfta fram teckenspråk fortsätter under följande verksamhetsår 

 

Förbundet skickade en hälsning åt nya undervisningsministern på teckenspråk. Hälsningen 
noterades av mottagaren. Övrigt har FSS jobbat med teckenspråk i utbildningen.  
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Verksamhetsplan 2016-2017 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som 
riktar sig till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i 
grundskolans övre klasser i Finland. FSS fungerar som elevernas och de studerandes 
intresseorganisation och verkar nära elevkårerna i Svenskfinland. Förbundet bevakar 
skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal i 
skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som 
kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Förbundet vill uppmuntra och inspirera ungdomar till 
engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för 
samhällspåverkan. FSS förenar ungdomar med svenska som modersmål i olika regioner och främjar 
på så sätt samhörigheten ungdomar emellan. 
 
Begreppet elever syftar nedan på elever i grundskolan och studerande på andra stadiet och i 
folkhögskolor. 
Innehåll 
 
1. FSS struktur 

1.1. Elevriksdagen ERIK 
1.2. Förbundsstyrelsen 
1.3. Administration 
1.4. Extraordninär Kanslipersonal 

1.4.1. Civiltjänstgörare 
1.4.2. Praktikanter 

1.5. Utskott 
1.5.1. Arbetsutsottet AU 
1.5.2. Finansutskottet FU 
1.5.3. Evenemangsutskottet EU 
1.5.4. Internationella utskottet IU 

2. FSS i Skolorna 
2.1. Skolbesöksturné 
2.2. Utbildningar för elevkårsaktiva 

3. Regional verksamhet 
4. Medlemskap och studiekort 
5. Intressebevakning 
6. Samarbete 
7. Internationell verksamhet  

7.1. Europeiskt samarbete: OBESSU 
7.2. Nordiskt samarbete: NSSN 

8. Information och marknadsföring  
8.1. Förbundets hemsida  
8.2. Sociala medier 
8.3. Elevkårsutskick 
8.4. Förbundets e-postlistor  
8.5. Medlemsbrev 
8.6. Extern Kommunikation 
8.7. PR-material 
8.8. Elevbladet EBL 

9. Ungdomskalendern 
10. Projekt 

10.1.  Sluta Panta 
10.2. Skolbok.fi 
10.3.  SPOT 

10.4. Debattävlingen 
11. Evenemang 

11.1.  Seminarier 
11.2. Kulturkarnevalen 
11.3.  Internationella Elevdagen 
11.4.  Politiska Rollspel 
11.5.  Hattdagen 
11.6.   Evenemang med fokus på politik 

och påverkan 
11.7.  Motionskvällar 

11.8. Elevriksdagen ERIK 
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1. FSS struktur 1 

 2 

1.1 Elevriksdagen ERIK 3 
Elevriksdagen är förbundets högsta beslutande organ och ordnas stadgeenligt inom april månad. 4 
Elevriksdagen är medlemmarnas chans att forma förbundet och tillsammans fundera över vad som 5 
är viktigt för just dem: elever och studerande i dagens Finland. Kärnan i förbundets verksamhet är de 6 
av Elevriksdagen omfattade motionerna, vilka skrivs av förbundets medlemmar. På ERIK fastställs 7 
FSS verksamhet för det kommande verksamhetsåret, förbundets utbildningspolitiska linje dras upp 8 
och presidium och förbundsstyrelse väljs. 9 
För många är ERIK det första tillfället då man aktivt får ta del i en beslutsfattandeprocess och 10 
uppleva demokrati i praktiken under ett stormöte. Förbundet strävar efter att den regionala 11 
spridningen bland deltagarna är så bred som möjligt, målet är att hela medlemskåren är jämnt 12 
representerad. Förbundet samarbetar med de lokala elevkårerna gällande arrangemangen kring 13 
ERIK. Inför ERIK kontaktar FSS styrelse och tjänstemän skolor samt träffar elevkårer. 14 
 15 

1.2 Förbundsstyrelsen 16 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 17 
sammankommer regelbundet. Dess medlemmar spelar en aktiv roll i förbundets politiska och övriga 18 
verksamhet samt ansvarar också delvis för FSS regionala intressebevakning och skolpolitik i den 19 
region de bor i. I början av verksamhetsåret ordnas ett introduktionsseminarium för 20 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen håller aktivt kontakt mellan sina möten och håller enligt 21 
behov också virtuella möten. 22 
 23 

1.3 Administration 24 
FSS kommer under verksamhetsåret 2016-2017 att ha två heltidsanställda anställda en 25 
Förbundssekreterare och Verksamhetsledare. Förbundets ordförande är heltidsarvoderad för att 26 
sköta förbundets intressebevakning, representation samt tillsammans med generalsekreteraren ta 27 
del av förverkligandet av förbundets verksamhet. Elevbladet sköts av en arvoderad chefredaktör och 28 
en arvoderad ombrytare. Administrationen sköts huvudsakligen från förbundets kansli på 29 
Kaserngatan 1 D 65-66, Helsingfors. 30 
FSS kommer att jobba mera miljömedvetet. Styrelsen kommer på sitt konstituerande möte att 31 
utforma riktlinjer för kanslipersonal som sedan utvärderas och revideras i slutet av verksamhetsåret. 32 
 33 

1.4 Extraordinär kanslipersonal 34 
1.4.1 Civiltjänstgörare 35 
FSS är registrerad som civiltjänstgöringsplats. En civiltjänsgörare skulle kunna t.ex. koordinera 36 
skolbesök, upprätthålla kontakten till elevkårerna och ha ansvar för utvecklande av den regionala 37 
verksamheten. Trots behovet av en till anställd måste förbundet tyvärr konstatera att det 38 
ekonomiskt inte är möjligt att erbjuda sig som civiltjänstgöringsplats under detta verksamhetsår. 39 
1.4.2 Praktikanter 40 
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Under verksamhetsåret 2016-2017 kommer förbundet att erbjuda sig som praktikplats för 41 
studerande på andra stadiet och för PRAO-elever. En praktikant kunde förslagsvis arbeta med 42 
marknadsföring, evenemang eller delvis fylla behovet av en civiltjänstgörare. 43 
PRAO-elever och elever som gör dagsverke är välkomna att göra kontorsarbete på kansliet och 44 
hjälpa till med praktiska arrangemang kring evenemang. 45 
 46 

1.5 Utskott 47 
Finansutskottet är ett slutet utskott förbundsstyrelsen tillsätter. Arbetsutskottet AU, 48 
evenemangsutskottet EU och internationella utskottet IU är öppna utskott med en bestämd 49 
ansökningstid under vilken alla medlemmar har möjlighet att ansöka om en plats i ett öppet utskott, 50 
medlemmarna för de ovannämnda utskottena utses slutligen av förbundsstyrelsen. 51 
Utöver detta kan förbundsstyrelsen tillsätta utskott enligt behov. Skolungdomar från olika delar av 52 
Finland, med olika intressen, kunskaper och färdigheter uppmuntras att delta i utskottsarbetet på 53 
de sätt som passar dem. 54 
 55 
1.5.1 Arbetsutskottet AU 56 
Arbetsutskottet sammankommer på en regelbunden basis och vid behov, och är baserat i 57 
Helsingfors. Arbetsutskottet förbereder ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen, tar beslut 58 
i mindre ekonomiska ärenden, sköter ärenden av brådskande natur, samt tar regelbundet del av 59 
ekonomiska rapporter. Utskottet ska också ta initiativ samt delta aktivt i att uppfylla 60 
verksamhetsplanen ta del i marknadsföringen av FSS evenemang samt kampanjer. Förbundet 61 
obligerar sig till att sammansättningen av arbetsutskottet består av såväl 62 
förbundsstyrelsemedlemmar samt andra insatta skolungdomar.  63 
 64 
1.5.2 Finansutskottet 65 
Förbundets finansutskott, ett konsultativt organ i ekonomiska ärenden, sammanträder enligt behov 66 
inför större ekonomiska beslut. Finansutskottet fungerar som finansiell rådgivare och tillser 67 
förbundets ekonomiska balans. 68 
 69 
1.5.3 Evenemangsutskottet EU 70 
Evenemangsutskottet är ett öppet utskott utsätt av förbundsstyrelsen vars uppgift är att kläcka 71 
idéer och planera samt verkställa FSS evenemang och kampanjer, samt för sin del uppfylla 72 
verksamhetsplanen. Utskottet sammankommer regelbundet samt vid behov då evenemangen 73 
planeras och arrangeras.  74 
 75 
1.5.4 Internationella utskottet IU 76 
Internationella utskottet är ett öppet utskott utsätt av förbundsstyrelsen som uprätthåller och 77 
utvecklar förbundets internationella verksamhet samt för sin del upfyller verksamhetsplanen. I 78 
utskottet sitter bl.a förbundets internationella ansvariga, ”international Officers” t.ex. för nordiskt 79 
och europeiskt samarbete, utsädda av förbundsstyrelsen. Utskottet sammankommer regelbundet 80 
samt vid behov.  81 
 82 

2. FSS i skolorna 83 

FSS främsta resurs är dess medlemmar och elevkårerna ute i skolorna. Det bästa sättet att stöda 84 
den enskilda elevkåren enligt FSS mening är att ge dem verktygen för påverkan och sprida 85 
informationen om elevers och studerandes rättigheter och. Därför är det viktigt att satsa på 86 
verksamheten från grundnivån ute i regionerna, med allt från skolbesöksturné till utbildningar för 87 
elevkårsaktiva. 88 
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2.1 Skolbesöksturné 89 
Under verksamhetsåret besöker FSS alla svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor 90 
samt grundskolans övre årskurser som beviljat besöket. För att dels upplysa elever och studerande 91 
om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels informera om 92 
studiekortet och de medlemsförmåner förbundet kan erbjuda. FSS vill göra eleverna medvetna om 93 
sina rättigheter, möjligheter och ge elevkåren de verktyg som krävs för att kunna forma den egna 94 
skolgången. Dessutom vill FSS föra en diskussion med elever och studerande för att ge dem 95 
möjlighet att föra fram frågor som de vill se på beslutsfattarnas agenda. 96 
 97 
Under hösten 2016 samarbetar FSS med andra finlandssvenska organisationer för att eventuellt 98 
göra gemensamma skolbesök. Dessa kunde fokuseras på vissa orter, och pågå en hel dag då 99 
eleverna kan delta i de olika organisationernas program. 100 
 101 
Skolbesöksnätverket som började utvecklas under 2015 fungerar parallellt med de gemensamma 102 
skolbesöken, för att nå ut till så många skolor och skolelever som möjligt. Nätverket består av 103 
tidigare FSS-aktiva och andra intresserade från olika orter, så att skolbesöken kan göras av för 104 
eleverna bekanta personer. Nätverket stöds av kansliet genom att göra en del av skolbesöken samt 105 
genom uppdaterade materialpaket och kontaktuppgifter åt skolbesökarna. 106 
 107 

2.2 Utbildningar för elevkårsaktiva 108 
Förbundets drivkraft, tanken om en demokratisk och inkluderande skola, förutsätter ett 109 
välfungerande elevkårsarbete ute i skolorna. Visionen är att elevkåren i varje skola erkänns 110 
som ett legitimt organ för elevmedverkan, vilket i sin tur förutsätter att varje elev och studerande 111 
känner till sina rättigheter och bereds möjlighet att åtnjuta dessa. 112 
 113 
Under hösten ordnar FSS elevkårsutbildningar i Nyland, Åboland, Österbotten samt på Åland. De 114 
regionala utbildningarna ordnas i samarbete med distriktorganisationerna HECO och 115 
PED.  Utbildningarna ger eleverna konkreta verktyg för hur man påverkar i sin egen skola men även 116 
vidare information om elevers och studerandenas rättigheter, föreningskunskap, gruppdynamik och 117 
inspiration. Utbildningarna strävar även till att skolungdomar i samma region kan knyta kontakter 118 
till varandra. Deltagarna i utbildningen förses med FSS elevkårsmaterial som kan hjälpa dem i 119 
elevkårsarbetet. Innehållet i elevkårsutbildningarna anpassas efter skoltyp och utbildningsstadium. 120 
 121 
Utöver de regionala utbildningarna erbjuder FSS utbildningar för enskilda skolors elevkårer. Om 122 
detta informeras aktivt genom FSS alla informationskanaler, i samband med den heltäckande 123 
skolbesöksrundan under verksamhetsåret samt rektorsbrev. 124 
Intresserade skolor kan beställa FSS Elevkårsmanual av kansliet. Manualen skickades till alla 125 
svenskspråkiga skolor år 2014 och finns att läsa elektroniskt på issuu.com. FSS använder 126 
Elevkårsmanualen som bas för den utbildningsverksamhet förbundet erbjuder elevkårerna. 127 
 128 
FSS erbjuder utbildningar för elevkårernas handledande lärare, konceptet som arbetades fram i 129 
samband med projektet Ohjaavien Opettajien Tukihanke används i fortsättningen också för att 130 
arrangera likadana utbildningar 131 
 132 

3. Regional verksamhet  133 

För att lyckas aktivera en större skara elever och studerande bör FSS stöda och uppmuntra till 134 
skolpolitisk aktivitet i de olika regionerna Nyland, Åboland, Österbotten och Åland samt i 135 
språköarna. 136 
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Tanken med den regionala verksamheten är att FSS intressebevakning kan drivas genom FSS stöd 137 
till lokala elevkårer, uppmuntran till kontakt med regionala och kommunala beslutsfattare samt 138 
genom kunskap om och verktyg för att påverka sin näromgivning. 139 
På elevkårsutbildningarna fäster man speciell vikt vid utbildningen i påverkningskanaler. 140 
 141 
Den redan etablerade organisationen Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO fungerar både 142 
som en social knutpunkt och som en lokal politisk intressebevakare för elever i huvudstadsregionen. 143 
FSS stöder HECO i sitt arbete, t.ex. genom att erbjuda utrymmen. 144 
 145 
Visionen är att skapa regional verksamhet som kan fungera relativt självständigt med en stark 146 
medlemsbas och grundfinansiering. Den långsiktiga målsättningen är att ha kretsorganisationer i 147 
Helsingforsregionen, Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Arbetet med att återupprätta den 148 
österbottniska organisationen Pampas Elevdistrikt PED fortsätter. 149 
 150 

4. Medlemskap och studiekort 151 

 152 
FSS medlemskort är ett nationellt studiekort för finlandssvenska studerande i gymnasier, 153 
yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i grundskolans övre klasser. Därmed är FSS det enda 154 
förbund i Finland som distribuerar studiekort till elever i årskurs 7-9. Genom att distribuera 155 
studiekortet ger FSS legitimitet åt och uppmärksammar elever och studerande som en 156 
samhällsgrupp med specialbehov och -intressen. Kortet ger medlemmarna såväl lokala som 157 
nationella förmåner och rabatter. Det europeiska EYC-kortet, som berättigar till förmåner i hela 158 
Europa kan beställas i samband med studiekortet. 159 
 160 
Finlands svenskspråkiga gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och grundskolans övre klasser 161 
får en broschyr med information om förbundet och hur man kan bli medlem. Om medlemskap och 162 
medlemsförmånerna informeras även på förbundets skolbesök, evenemang, förbundets hemsida, i 163 
sociala medier och planscher som distribueras till de finlandssvenska skolorna.  164 
 165 
Förbundet söker aktivt nya samarbetsformer som gynnar förbundsmedlemmarna, speciellt med 166 
tanke på studiekortet och de förmåner förbundet kan erbjuda sina medlemmar via det. 167 
 168 

5. Intressebevakning 169 

FSS driver de svenskspråkiga skolungdomarnas intressen och för deras talan genom utlåtanden och 170 
ställningstaganden samt när förbundets representanter träffar beslutsfattare och tjänstemän. FSS 171 
hörs och tar på olika sätt del i berednings- och beslutsfattandeprocesser och i samhällsdebatten. 172 
FSS reagerar på och tar ställning till dagsaktuella debatter inom skolpolitiken, och syns i media då 173 
utbildning och ungdomspolitik diskuteras. FSS tar egna initiativ och lyfter fram frågeställningar som 174 
inte tidigare påtalats inom skolvärlden och samhället i övrigt. 175 
 176 
FSS arbetar på gräsrotsnivå med elevkårer och deras medlemmar, och upprätthåller goda kontakter 177 
till fältet. Förbundet marknadsför också aktivt sin roll som intressebevakare för enskilda elever och 178 
studerande, och uppmuntrar skolungdomar att kontakta förbundet. 179 
 180 
FSS deltar även i fortsättningen aktivt i beredningsarbetet för de reformer som genomförs med 181 
syftet att utveckla gymnasie- och yrkesutbildningen. 182 
 183 
Förbundet ska kontakta beslutsfattare i fråga och uttala sig via sociala medier. 184 
 185 
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6. Samarbete 186 

FSS samarbetar med organisationer vars intressen sammanfaller med förbundets, gärna även över 187 
språkgränserna. Förbundet fungerar som medlemsförening i: 188 

● Allians, den nationella paraplyorganisationen för ungdomsverksamhet 
● Dagsverke 
● Finlands Fredsförbund 
● Suomen Hostellijärjestö 
● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 
● Sommargymnasiesamfundet 
● Finlands FN-förbund 
● Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU 
● Förbundet för sexuellt likaberättigande SETA 
● Svenska Studieförbundet SSF 
● Finland i Europa 

FSS har representanter i styrelserna för: 
● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 
● Dagsverke 
● OTUS 
● Finland i Europa 
● Finlands FN-förbund 
● Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO 
● Svenska Studieförbundet 
● Allianssi 

 
FSS ska även i fortsättningen upprätthålla goda kontakter till: 
 

● Suomen Opiskelija Allianssi- OSKU ry 
● STTK-opiskelijat 
● Svenska Kulturfonden 
● Akavan opiskelijat 
● De Ungas Akademi 
● De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK 
● Finlands Svenska Lärarförbund 
● Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU 
● Finlands Studentkårers förbund FSF 
● Finlands Gymnasistförbund SLL 
● Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI 
● Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. 
● Förbundet Hem och Skola i Finland 
● Förbundet för Studentföreningar vid Yrkeshögskolorna i Finland SAMOK 
● Folkhälsan 
● Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 
● Mannerheims Barnskyddsförbund 
● Natur och Miljö 
● Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL 
● Regnbågsankan rf 
● Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 
● SFV bildning 
● Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.  
● Svenska Finlands Folkting 
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● Svenska Folkskolans Vänner 
● Svenska Litteratursällskapet  
● Svenska pensionärsförbundet SPF 
● Undervisnings- och kulturministeriet 
● Ungdomscentralen i Helsingfors 
● Ungdom Mot Rasism i Finland 
● Ung Info 

Samt de partipolitiska ungdoms- och studerandeorganisationerna. 
Mycket av samarbetet sker i form av projekt och styrgruppsarbete, se 10. Projekt. Dessutom har 
förbundet representanter i många nätverkssamarbeten med övriga ungdomsförbund. 
 

7. Internationell verksamhet 189 

FSS deltar i internationella möten med övriga medborgarorganisationer, och samarbetar bilateralt 190 
med likasinnade organisationer i Europa och världen. Förbundet finns representerat då man på 191 
nationell nivå diskuterar europeisk ungdoms- och utbildningspolitik. 192 
 193 

7.1 Europeiskt samarbete: OBESSU 194 
FSS deltar aktivt i den europeiska centralorganisationen för andra stadiets skolungdomsförbund, 195 
Organising Bureau Of European School Stundent Unions OBESSU:s verksamhet för att fortbilda 196 
förbundets aktiva medlemmar, skapa nätverk, få inspiration och nya perspektiv. Förbundet strävar 197 
efter att skapa och upprätthålla goda kontakter till de övriga europeiska skolungdomsförbunden för 198 
att lyckas utveckla den egna verksamheten samt ena skolungdomar över lands- och språkgränserna. 199 
FSS strävar till att påverka även den europeiska skolpolitiska agendan genom att utnyttja 200 
existerande påverkningskanaler. 201 
 202 

7.2 Nordiskt samarbete: NSSN 203 
Förbundet är medlem i Nordic School Student Network NSSN, ett nätverk för samarbete nordiska 204 
studerandeorganisationer emellan. Förbundet deltar aktivt i utvecklandet av det nordiska 205 
samarbetet mellan skolungdomsförbunden, och vill skapa en tydlig struktur och grund för 206 
nätverket. 207 
 208 

8. Information och marknadsföring 209 

Förbundet jobbar för att medlemmar, media, samarbetspartners och andra intresserade lätt ska få 210 
tillgång till den information de vill ha om FSS. Inför evenemang kontaktar FSS lokaltidningar för att 211 
få synlighet i media. 212 
 213 

8.1 Förbundets hemsida 214 
 215 
Förbundets webbsida, www.skolungdom.fi erbjuder bland annat resurser för elevkårsaktiva, nyheter 216 
från såväl den regionala som nationella och internationella skolvärlden, förbundets egna uttalanden, 217 
sakkunskap i förbundets verksamhetsområden, möjligheten att läsa Elevbladet virtuellt och ett 218 
mediakit för pressen. Den viktigaste funktionen för hemsidorna är dock att sprida kunskap om FSS: 219 
förbundets plats i samhället, hur förbundet verkar och hur man kan bli medlem och aktivera sig i 220 
FSS. 221 
 222 

8.2 Sociala medier 223 
FSS skall finnas på aktuella sociala medier såsom, men inte begränsade till, Facebook, Instagram, 224 
Twitter och Youtube där ungdomar lätt kan nå förbundet. Förbundet fungerar också proaktivt i de 225 
sociala medierna överlag genom att delta i samt väcka diskussion om aktuella händelser och ämnen. 226 
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Under verksamhetsåret ska en presentationsvideo om FSS färdigställas, för att kunna spridas via 227 
förbundets kanaler och spelas upp på skolbesök. 228 
FSS ska uppdatera sina konton på sociala medier regelbundet med nyheter om vad som är aktuellt. 229 
Förbundsstyrelsen utser en person med ansvar för FSS konton. 230 
 231 

8.3 Elevkårsutskick 232 
Elevkårsutskicket är FSS brev till elevkårerna ute i skolorna och utkommer minst tre gånger om året 233 
med info om evenemang, affischer och annat PR-material. Elevkårsutskicket ska skickas till hela 234 
styrelsen och ett informationsbrev till den handledande läraren och skolans rektor. 235 
 236 

8.4 Förbundets e-postlistor 237 
En viktig del av förbundets informationsflöde är e-postlistorna som uppdateras kontinuerligt efter 238 
skolbesök, evenemang och skolningar. Detta möjliggör smidig kontakt mellan elevkårsaktiva, 239 
förbundsstyrelsen och förbundets utskottsmedlemmar samt distriktsorganisationerna. Man ska 240 
kunna anmäla sig till e-postlistan på hemsidan och då man blir medlem i förbundet. Förbundet 241 
uppmuntrar också skolans ledning och personal att marknadsföra FSS e-postlistor i skolorna. 242 
Förbundet upprätthåller e-postlistor med vilka förbundet når skolornas ledning. Förbundet skickar 243 
regelbundet ut e-post åt medlemmarna. 244 
 245 

8.5 Medlemsbrev 246 
Varje medlem kontaktas i juli personligen då det är dags att förnya medlemskapet i förbundet. I 247 
medlemsutskicket ingår en händelsekalender med verksamhetsårets händelser. 248 
 249 

8.6 Extern kommunikation 250 
Förbundet upprätthåller kontaktlistor till relevanta samarbetsparter, media och beslutsfattare. FSS 251 
uppdaterar sina presskontakter om vad som är på gång för att få media att rapportera om 252 
förbundets verksamhet och ståndpunkt. Skolpolitiska diskussioner som förs på evenemang och 253 
möten resulterar i mån av möjlighet i ställningstaganden. 254 
 255 

8.7 PR-material 256 
FSS profilerar sig, sprider sitt politiska budskap samt informerar potentiella medlemmar genom sitt 257 
PR-material som distribueras på olika sätt beroende på målsättning och målgrupp. PR-materialet 258 
förbundet distribuerar utvärderas kontinuerligt och behovet av nytt material ses över med jämna 259 
mellanrum. 260 
 261 
FSS broschyrer kommer att distribueras till skolungdomar i Svenskfinland under evenemang och 262 
träffar med skolungdomar. Förbundets T-skjortor, tygkassar, kondomer, pennor samt klistermärken 263 
som lyfter upp aktuella kampanjer distribueras på förbundets evenemang. Med planscher 264 
marknadsförs evenemang, reklam för medlemskapet samt skolungdomars rättigheter. Planscher 265 
skickas ut till alla skolor. En tidlös plansch med reklam för studiekortet skickas ut i samband med 266 
skolstarten. Förbundets evenemangsplanscher ska vara tydliga och förmedla evenemangets 267 
karaktär. 268 
 269 

8.8 Elevbladet EBL 270 
Elevbladet är förbundets medlemstidning och språkrör. Tidningen utkommer 4-6 gånger per år och 271 
skickas hem till förbundets medlemmar samt till alla grundskolor med årskurserna 7-9, gymnasier, 272 
yrkesläroanstalter och folkhögskolor i Svenskfinland. Därutöver skickas Elevbladet till bibliotek, 273 
förbundets samarbetsorganisationer och diverse finlandssvenska institutioner. 274 
 275 
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Elevbladet fyller funktionen som uttrycks- och påverkningskanal för unga. Tidningen har en unik 276 
ställning som tryckt forum för tankeutbyte och kunskapsväxling finlandssvenska ungdomar emellan, 277 
något som förbundet värnar om och vill utveckla. Den breda läsarkretsen och faktumet att tidningen 278 
produceras av skolungdomar i olika åldrar på olika utbildningsstadier gör innehållet mångsidigt och 279 
kan beskrivas som både normkritiskt, aktuellt och underhållande. Elevbladets grafiska utformning är 280 
tilltalande och nydanande. 281 
 282 
FSS verkar av elever, för elever. Elevbladet vilar på samma ideologiska bas och förbundet 283 
uppmuntrar skolungdomar till att verka som skribenter, illustratörer och fotografer för tidningen. 284 
Elevbladet kommer också i fortsättningen att publiceras elektroniskt via issuu.com. 285 
 286 

9. Ungdomskalendern 287 

Inför skolstarten hösten 2016 ger FSS ut ungdomskalendern gratis till sina medlemmar.  Utöver en 288 
almanacka över läsåret innehåller Ungdomskalendern även användbar skolrelaterad information om 289 
bland annat vidareutbildning och andra organisationer inom ungdomsarbete och 290 
utbildningsvärlden. FSS strävar efter att tillgodose medlemmarnas önskemål gällande grafisk 291 
utformning och innehåll. FSS har även inkluderat en egen namnlängd i kalendern, i vilken alla 292 
förbundets medlemmar har en egen namnsdag. 293 
 294 

10. Projekt 295 

FSS driver och deltar i projekt som gynnar förbundets målsättningar och syften. Projekten drivs ofta 296 
i samarbete med andra organisationer och institutioner. Projekten marknadsförs på sociala medier 297 
och i förbundets material. 298 
 299 

10.1 Sluta Panta 300 
Projektet Sluta Panta erbjuder unga möjligheten att söka hjälp av stödpersoner och sakkunniga så 301 
som psykologer, kuratorer, socialarbetare, sexualrådgivare eller hälsovårdare i ett chattforum. 302 
Användarna kan också ställa frågor till handledare utanför chattens användningstider och varje 303 
månad kommer också nya faktatexter gällande olika teman upp på Radio X3Ms hemsida. 304 
FSS upprättade stödtjänsten i samarbete med Radio X3M, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, 305 
Krisjouren för unga, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen i Helsingfors, Finlands Svenska 306 
Ungdomsförbund (FSU) samt Ung Info. I årskiftet 2014-2015 övergick huvudmannaskapet för Sluta 307 
Panta till UngInfo, som hädanefter koordinerar projektet. FSS 308 
sitter i styrgruppen för Sluta Panta tillsammans med de övriga samarbetsorganisationerna. 309 
 310 

10.2 Skolbok.fi 311 
FSS upprätthåller tillsammans med Förbundet Hem och Skola i Finland portalen skolbok.fi för köp, 312 
byte och försäljning av läromedel. Inför skolstarten hösten 2016 och längsmed skolåret kommer 313 
skolbok.fi att marknadsföras i Elevbladet, Ungdomskalendern och annonser. 314 
 315 

10.3 Debattävlingen 316 
Under hösten 2016 ordar FSS i samarbete med Svensk Ungdom och De Ungas Akademi 317 
workshoppar i retorik för studerande på andra stadiet. I samband med det ordnas också en nationell 318 
debattävling i tre delar. Fjolårets final fick stor mediauppslutning, vilket förhoppningsvis leder till ett 319 
ännu större intresse inför nästa års satsning. 320 
 321 

10.4 Omaoppilaskunta.fi 322 
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I början av 2015 lanserades hemsidan omaoppilaskunta.fi som representerar den bestående delen av 323 
projektet. På hemsidan kan lärare och andra intresserade hitta material och information kring 324 
elevkårsverksamheten och en delaktiggörande skola. 325 
 326 

11. Evenemang 327 

 328 

11.1 Seminarier 329 
Under de seminarier som FSS ordnar samlas unga människor kring ett ämne för att fördjupa sig, 330 
diskutera, hitta nya perspektiv och sedan sprida det man lärt sig. Seminarierna som FSS ordnar 331 
tangerar på ett eller annat sätt FSS skolpolitiska agenda eller andra teman och frågor FSS arbetar 332 
kring. På FSS seminarium tillämpas simuleringar, rollspel och andra metoder som visar exempel på 333 
de alternativa undervisningsmetoder som förbundet förespråkar. FSS seminarier resulterar oftast i 334 
ett ställningstagande eller utlåtande, eller ett annat konkret resultat. 335 
 336 
Under verksamhetsåret ämnar FSS ordna ett seminarium på internationella elevdagen. Seminariet 337 
skulle gå under temat elevernas rättigheter och arrangeras i samband med internationella 338 
elevdagen 17.11.2016. 339 
 340 

11.2 Kulturkarnevalen 341 
Varje år i november står FSS som huvudarrangör för Kulturkarnevalen, i samarbete med 342 
underföreningen Kulturkarnevalen rf. År 2016 ordnas Kulturkarnevalen i Grankulla. 343 
 344 

11.3 Internationella elevdagen 345 
Den internationella elevdagen firas den 17.11. FSS uppmärksammar då elevernas rättigheter genom 346 
diverse program i skolorna och i media. 347 
 348 

11.4 Politiskt rollspel 349 
Under verksamhetsåret 2016-2017 ordnar förbundet ett politiskt rollspel. Rollspelet kan t.ex. vara 350 
ett Modell-FN (rollspel), där deltagarna simulerar ett FN:s generalförsamlingsmöte. Man kan också 351 
ordna ett rollspel enligt konceptet Ett fiktivt land, där deltagarna får skapa ett eget samhälle och 352 
politiskt system. 353 
 354 

11.5 Hattdagen 355 
Hattdagen firas under den första veckan i februari, följande gång tisdagen den 2.2.2017. På denna 356 
dag uppmanar FSS skolelever på olika håll i Svenskfinland att i skolan använda valfri huvudbonad 357 
inomhus för att väcka diskussion kring skoldemokrati. Hattdagen marknadsförs t.ex genom sociala 358 
medier, via elevkårsstyrelserna och på FSS:s evenemang. 359 
 360 

11.6 Evenemang med fokus på politik och påverkan 361 
Under verksamhetsåret 2016-2017 ordnar FSS ett evenemang vars syfte är att föra politiken och 362 
närmare elevernas vardag. Evenemangets koncept kunde liknas vid evenemanget Aktivist DeLuxe 363 
som ordnades februari 2016. På det tre dagar långa evenemanget kommer deltagarna att få fundera 364 
på olika sätt man kan påverka sin skola, näromgivning och samhället över lag genom övningar som 365 
konkretiserar exemplen. Övningarna exemplifierar alternativa undervisningsmetoder och kunde 366 
vara inom t.ex. idrott eller kultur.  367 
 368 

11.7 Motionskvällar 369 
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Inför Elevriksdagen ordar FSS i samarbete med regionalt aktiva motionskvällar på olika orter, där 370 
medlemmarna får möjlighet att tillsammans diskutera saker som kunde vara intressanta att ta upp 371 
till diskussion under Elevriksdagen. 372 
 373 

11.8 Elevriksdagen ERIK 374 
Elevriksdagen är förbundets högsta beslutande organ. Elevriksdagen ordnas i april månad varje år.  375 
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Budget 2016-2017 
 

Kostnadsställe Arbetsbudget Budget 2016-2017 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 
Årets totala kostnader -208 590,00 -256 350,00 -186 407,14 -237 851,49 -274 645,12 
Årets resultat 0,00 0,00 19 337,56 -5 890,39 -40 857,91 
10 Seminarier -400,00 -6 000,00 0,00 -35,40 0,00 

RESULTAT -400,00 -5 950,00 0,00 -35,40 0,00 

12 En dags evenemang -2 002,00 -4 700,00 -817,54 -924,30 -122,40 

RESULTAT -1 962,00 -4 650,00 -817,54 -882,40 -122,40 

15 Smakprov på politik / evenemang med fokus på politik och påverkan 
-2 288,54 -4 800,00 -2 288,54 -725,02 -9 866,59 

RESULTAT -888,54 -2 750,00 -459,54 -675,02 -9 256,59 

17 Modell-FN / politiskt rollspel -3 350,00 -4 500,00 0,00 -5 029,53 -6 587,08 
RESULTAT -1 600,00 -1 800,00 1 000,00 -3 729,53 -5 997,08 
19 Skolbesök -1 900,00 -5 500,00 -164,26 -1 349,82 -1 186,62 
RESULTAT -1 900,00 -5 500,00 -164,26 -1 359,22 -1 186,62 
20 Medlemstidningen Elevbladet -17 300,00 -21 000,00 -16 477,29 -22 046,56 -24 066,80 
RESULTAT -3 300,00 -8 000,00 -5 757,29 -4 221,56 -11 316,80 
22 Hemsida och online-medier -1 000,00 -3 000,00 -1 779,38 -1 678,00 -1 628,80 
RESULTAT -1 000,00 -3 000,00 -1 779,38 -1 678,00 -1 628,80 
25 Information och marknadsföring -2 700,00 -10 525,00 -3 791,64 -7 102,59 -4 025,07 
RESULTAT -2 700,00 -10 500,00 -3 767,64 -7 102,59 -4 025,07 
28 Elevkårsutbildningar -358,80 -6 500,00 0,00 -173,65 -1 869,75 
RESULTAT -358,80 -6 500,00 0,00 -173,65 -1 839,75 
40 Ungdomskalendern -9 900,00 -11 000,00 -9 970,27 -12 098,83 -12 788,60 
RESULTAT 100,00 -500,00 -495,27 -4 198,83 -8 238,60 
45 Internationell verksamhet -4 000,00 -4 800,00 -5 030,86 -7 583,52 670,08 
RESULTAT -3 300,00 -4 300,00 -1 880,94 -7 561,62 620,08 
50 Studiekort -16 500,00 -18 100,00 -14 882,14 -10 758,27 -18 928,03 
RESULTAT 13 500,00 1 900,00 19 094,01 19 234,98 12 437,75 

55 Sluta Panta (avslutat) 0,00 0,00 -3 623,36 -24 638,58 -53 883,91 
RESULTAT 0,00 0,00 -3 623,36 5 361,42 -14 183,91 
60 Elevriksdagen ERIK -13 550,00 -18 500,00 -6 689,72 -13 419,23 -12 387,15 
RESULTAT -6 050,00 -9 000,00 -208,72 -6 604,23 -8 467,15 
70 Förbundsstyrelsen -3 060,00 -3 200,00 -2 430,19 -2 584,83 -11 060,62 
RESULTAT -3 060,00 -3 200,00 -2 430,19 -2 584,83 -11 060,62 
75 Presidiet -27 200,00 -27 700,00 -27 338,98 -21 758,67 -22 456,56 
RESULTAT -27 200,00 -27 700,00 -27 338,98 -21 758,67 -22 456,56 
77 Utskottsarbete -505,66 -1 200,00 -377,55 -257,17 -53,18 
RESULTAT -505,66 -1 200,00 -377,55 -257,17 -53,18 
80 Kansliet och sekretariat -92 525,00 -90 025,00 -88 914,37 -88 154,32 -84 271,61 
RESULTAT -92 525,00 -90 025,00 -88 914,37 -88 326,50 -42 312,24 
85 Civiltjänstgörare 0,00 0,00 0,00 -5 994,42 -4 491,06 
RESULTAT 0,00 0,00 0,00 -5 994,42 -4 491,06 
90 Gemensamma kostnader -10 050,00 -15 300,00 -1 831,05 -11 538,78 -5 641,37 
RESULTAT 133 150,00 182 700,00 137 258,58 126 656,85 92 720,69 
Kostnadsställe Arbetsbudget Budget 2016-2017 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 
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Motioner åt Elevriksdagen ERIK 1 

 2 

Motion 1: Kursvitsord i frivilliga gymnasiekurser 3 

På samma sätt som en studerande frivilligt kan välja en fördjupad eller tillämpad kurs i  4 
gymnasiet, skall den studerande ha rätt att avstå från att bli bedömd i en frivilligt vald  kurs i form av 5 
ett vitsord. Beslutet skall kunna tas av den studerande i samband med  kursens avslutande. En 6 
studerande skall ha den rättigheten för att en frivilligt vald kurs inte skall ha möjligheten att påverka 7 
ett ämnesmedeltal negativt. 8 
 
Jag vill: 9 
 

- att FSS skall se till att det blir en regel att studerande i gymnasier skall få avstå från  10 
ett vitsord av en fördjupad eller tillämpad gymnasiekurs som den studerande har  11 
deltagit i. 12 
 

Ricky Fagerudd, Jakobstads Gymnasium 13 
 
 
 
Förbundsstyrelsen svarar: 14 
Motionen i fråga är viktig och bra. I gymnasiet kan kurser bedömas med bokstavsvitsord eller 15 
siffervitsord. Speciellt i tillämpande kurser kan bokstäver användas för att markera ifall kursen är 16 
godkänd eller ej. Grunden till utbildningen är att få en objektiv bedömning i alla kurser som man 17 
studerar. Ifall kursen inte alls bedöms, är det motstridigt att man skulle få en kurs som räknas till 18 
gymnasiediplomet.  19 
 
Därför: 20 
Yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas av Elevriksdagen ifall att-klämmen  21 
ändras till att lyda som följande: 22 
 

● Att FSS skall jobba för att studerande på andra stadiet skall få avstå från ett siffervitsord i 23 
fördjupade och tillämpade kurser 24 

 

 

 

Motion 2: Vegetarisk mat  1 

 

Vegetarisk skolmat borde inte bara vara ett alternativ till de elever som inte vill äta kött utan borde 2 
också ha en naturlig plats i matmenyn för alla elever i skolan. Skolans uppgift 3 
är att bjuda på en mångsidig samt mångkulturell matmeny och jag anser att vegetarisk  mat är en 4 
del av denna meny. 5 
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Jag vill: 6 
 

- att FSS skall uppmuntra skolor att introducera vegetarisk mat i skolmenyn. 7 
 

Nicolas Sjöberg, Jakobstads Gymnasium 8 
 
Förbundsstyrelsen svarar: 9 
Motionären är ute med ett angeläget ärende. Vegetarisk kost är allt viktigare i framtiden och skall vara 10 
en del av allmänbildningen. Genom skollunchen kan vi påverka ungdomarnas matvanor långt in i 11 
framtiden. Förbundsstyrelsen anser dock att den ursprungliga att-satsen är för öppen, och uppmuntrar 12 
motionsskribenten specificera sin att-sats ytterligare under elevriksdagen. 13 
 
Därför: 14 
Yrkar förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder   15 
 

 

Motion 3: Finlands och Sveriges gemensamma 1 

historia  2 

 3 

Nuvarande läroplanen för gymnasiet behandlar bara finsk historia från 1800-t och  4 
framåt. Detta innebär att man inte behandlar Finlands historia tillsammans med Sverige  5 
före 1800-t. Finlands och Sveriges gemensamma historia har haft ett stort inflytande på det finska 6 
samhället. Vi anser att finska gymnasiestuderande borde ha möjlighet att lära sig om finsk historia i 7 
sin helhet utan att behöva bortse från en central del av vårt arv. 8 
Vi vill: 9 
 

- att FSS skall arbeta för att återinföra finsk historia före 1800-t i gymnasiets läroplan. 10 
 

Nicolas Sjöberg, Jakobstads Gymnasium 11 
Ricky Fagerudd, Jakobstads Gymnasium 12 
 
Förbundsstyrelsen svarar: 13 
Kurs fem i historia baserar sig på Finlands historia innan 1808. Kursen i fråga är fördjupad, vilket innebär 14 
att varje gymnasium i Finland bör erbjuda den åt sina studerande. Med tanke på att timfördelningen 15 
och läroplanen för gymnasierna just reviderats och kommer i kraft hösten 2016, ser förbundsstyrelsen 16 
att det inte är motiverat att arbeta för flera kurser i historia blir obligatoriska.  17 
 
Därför: 18 
Yrkar förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder19 
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Motion 4 FSS och Pressmeddelanden 1 

 

Ett bra sätt för FSS att komma med utlåtanden är den välkända formen av 2 

pressmeddelanden. Att ta ställning i samhälleliga och skolpolitiska aktualiteter är viktigt, 3 

och reflekterar förbundets tankar utåt. FSS roll är inte endast att ha åsikter i aktualiteter, 4 

utan också att väcka debatt. Jag föreslår: 5 

 6 

-Att FSS ska under verksamhetsåret 2016-2017 ytterligare satsa på att skriva 7 

pressmeddelanden. 8 

 9 

Axel Meyer 10 

Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO rf. 11 

Gymnasiet Lärkan 12 

 
Förbundsstyrelsen svarar: 13 

Pressmeddelanden är ett utmärkt sätt för förbundsstyrelsen att ge sin opinion i offentlig 14 

media. Under verksamhetsåret 2015-2016 har förbundet publicerat flera pressmeddelanden 15 

och fått bra med utrymme i traditionell media. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att 16 

även kommande styrelser tar aktivt ställning i olika frågor, till exempel genom 17 

pressmeddelanden.  18 

 
Därför: 19 

Yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet. 20 
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Motion 5: Man bör ta hänsyn till elektroniska 1 

studentexamens potential i elevernas jämlikhet!  2 

 

Elektronisk studentexamen är en stor reform i dagens skolvärld. Flera frågor hänger ihop med 3 
reformen. Vad gör man ifall nätverket slutar att fungera eller vad tar man sig till då en dator plötsligt 4 
går sönder? Förutom frågorna, kommer studentexamen också med nya möjligheter i olika ämnen. I 5 
modersmål kan man testa skribenternas förmåga att analysera videoklipp eller ljud och i t.ex. realen 6 
kan man visa filmsnuttar som hänger ihop med någon historiskt märkbar händelse. Inom 7 
språkproven har man tyvärr inte koncentrerat sig på de saker som elektroniska studentexamen 8 
möjliggör, eftersom provet ännu efter reformen består av hörförståelseprovet samt skriftliga provet. 9 
Muntliga provet fattas helt och hållet. 10 
 

Alla elever och studerande är unika. Var och en lär sig på sitt sätt och i dagens läge är 11 
studentexamen inte jämlik för alla skribenter, eftersom de som har sin styrka i att uttrycka sig 12 
muntligt får inte visa sin kompetens på samma sätt som de som är skickliga på att lyssna och 13 
koncentrera sig eller uttrycka sig skriftligt. Jämlikheten mellan skribenterna är därmed inte 14 
garanterad. Därför borde man införa också en muntlig del i studentexamensprovet, som skulle bestå 15 
av ett par small talk-situationer, där skribenten skulle svara på t.ex. sin lärares frågor eller delta i 16 
samtalet med hen. Detta skulle filmas med videokamera och skickas in till 17 
studentexamensnämnden samtidigt som resten av provets delar. Läraren skulle poängsätta 18 
muntliga provet så som resten av provet. 19 
 

Ny teknik som dagens värld har gett tillgång till skulle också möjliggöra att man kunde göra 20 
muntliga provet med en dator som skulle t.ex. svara tillbaka. Problem som hänger ihop med 21 
muntliga provet är t.ex. hur bedömningen skulle se ut, har alla skolor samma utrustning samt att 22 
skulle muntliga proven öka sensorernas arbete. Frågorna är svåra att svara på innan man provat 23 
detta och därför borde man införa muntliga provet först som test och senare efter att man hittat en 24 
fungerande lösning också som en egentlig del av studentexamen i språk. 25 
 

Därför föreslår jag, 26 
● att förbundsstyrelsen skall ta ställning till studentexamen och införande av muntliga prov i 27 

språk för att främja utvecklingen i en sådan riktning.  28 
 

Veera Hellman, Björneborgs svenska samskola.  29 
 

Förbundsstyrelsen svarar: 30 

Muntliga studentexamen är ett konkret förslag på stor reform som kan kombineras med elektroniska 31 

studentexamen. Genom att förstärka muntliga kunskaper i olika språk, har vi en mera språkkunnig 32 

befolkning som klarar sig i den globaliserade världen. Förbundsstyrelsen anser att motionen tangerar 33 

ytterst viktiga aspekter gällande studentexamen, 34 

Därför: 35 

  Yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet36 

1 
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Förbundsstyrelsens propositioner åt Elevriksdagen ERIK  

Propostion 1: Förbundets stadga 
Förbundsstyrelsen föreslår åt Elevriksdagen att utkastet till ny stadga för förbundet som Patent- och 1 

registerstyrelsen förhandsgranskat anses vara brådskande och godkänns i sin helhet utan ändringar. 2 
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PROPOSITION 2: Arbetsavtal åt 1 

förbundsordförande 2 

Förbundsordförande har genom tiderna fungerat som en heltidsarvoderad förtroendevald på 3 
kansliet. Ordförande ger en ytterst stor tidsmässig insats för förbundet, men har i dagsläget inte 4 
t.ex. rätt till arbetsplatshälsovård eller semester. Genom att anställa ordförande genom arbetsavtal, 5 
skulle ordförande ha rätt till arbetsplatshälsovård, semester och andra sedvanliga förmåner. 6 
 7 

Förbundsstyrelsen föreslår, 8 
● Att förbundsordförande anställs genom ett arbetsavtal vars innehåll förbundsstyrelsen har 9 

fastställt. Elevriksdagen ger förbundssekreteraren fullmakt att underteckna arbetsavtalet på 10 
förbundets vägnar. 11 

 
 

Proposition 3: Förbundets temaår 1 

 2 

Förbundet kommer att ha ett specifikt tema för verksamhetsåret 2016-2017. Temaåret innebär att 3 
styrelsen arbetar hårdare med ett specifikt tema samt genom att styrelsen förverkligar sin 4 
verksamhet inom området med mera fokus.     5 
 6 

Förbundsstyrelsen föreslår, 7 
● Att temat för 2016-2017 är en satsning på utvecklingen av förbundets evenemang8 
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Utbildningspolitiskt program 
Det utbildningspolitiska programmet, UPPen, är rättesnöret för Finlands Svenska Skolungdoms 
politiska initiativ och uttalanden. Programmet bearbetas och godkänns av förbundets årsmöte 
Elevriksdagen, och beskriver de politiska mål förbundsstyrelsen skall jobba för. 
I detta dokument avses med elev elever i grundskolan samt studerande på andra stadiet och i 
folkhögskolor. Begreppet elevkår syftar på elev- och studerandekårer på ovannämnda stadier. 

Inne 
 
1.         Det utbildningspolitiska programmets kärnbudskap 
                  1.1.         Avgiftsfri utbildning 
                  1.2.         Demokrati i skolan 
                  1.3.         En skola för alla 
                  1.4.         Nivåbaserad undervisning 
                  1.5.         Studentexamen 
                  1.6.         Inbesparingar 
 2.         En skola för alla 
                  2.1.         Arbetsmiljö 
                  2.2.         Undervisning och utvärdering 
                                2.2.1.         Religionskunskap 
                                2.2.2.         Språk 
                                2.2.3.         Samhällslära 
                                2.2.4.         Hälsokunskap och sexualundervisning 
                                2.2.5.         Gymnastik 
                                2.2.6.         Konstämnen 
                  2.3.         Funktionsförmåga och inlärning 
                  2.4.         Välmående och elevvård 
                  2.5.         Skolmat 
 3.         Skolan - en del av samhället 
                  3.1.         Demokrati i skolan 
                  3.2.         Inkludering av unga i samhället 
                  3.3.         Global solidaritet 
                  3.4.         Miljömedvetenhet 
                  3.5.         Ekonomi 
                  3.6.         Skolväg 
                  3.7.         Elevens rättsskydd 
 4.         Utbildning på de olika stadierna 
                  4.1.         För- och grundskola 
                  4.2.         Andra stadiet 
                                4.2.1.         Gymnasium 
                                4.2.2.         Yrkesutbildning 
                  4.3.         Folkhögskola 
                  4.4.         Övergång mellan stadierna
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1.    Det utbildningspolitiska programmets kärnbudskap 1 

1.1 Avgiftsfri utbildning 2 

Alla ska ha lika möjlighet till kvalitativ utbildning oberoende av socio-ekonomisk bakgrund. 3 
Skolgången ska inte medföra kostnader för läroböcker, examensprov, utflykter och liknande. 4 

1.2 Demokrati i skolan 5 

Elevkårer ska ha stort utrymme för att förverkliga sin verksamhet och effektiva kanaler för att 6 
påverka sin skolvardag. 7 
Religionsfriheten ska gälla också i skolan. Ingen får tvingas delta i konfessionell undervisning. 8 

1.3 En skola för alla 9 

Undervisningen ska anpassas enligt elevernas behov. Stödundervisning, studiehandledning och 10 
elevvård ska finnas tillgängliga för alla på skolan varje dag. 11 

1.4 Nivåbaserad undervisning 12 

Ifall en indelning görs ska den basera sig på intresse framom begåvning, och eleven ska själv få välja 13 
vilken grupp hen placeras i.  14 

1.5 Studentexamen 15 

Gymnasieutbildningens främsta mål ska inte vara studentexamen, utan en bred allmänbildning. 16 
Examen bör omformas för att bättre mäta vad eleven lärt sig under sina studier. 17 
Studerande ska avgiftsfritt få sina svar, uppgiftsmaterialet och utvärderingsgrunderna.  18 

1.6 Inbesparingar 19 

Utbildningen bör vara det sista inbesparningsobjektet. När inbesparingar görs får utbildningen och 20 
undervisningen inte lida. 21 
Lärarpermitteringar är oacceptabla. Vikariestopp och strejker får inte försämra undervisningens 22 
kvalité. 23 
Nybyggda skolors arkitektur ska vara sansad och hyran får inte vara oöverkomlig. 24 
 25 

2. En skola för alla 26 

Alla elever har lika rätt till utbildning. Skolan ska vara tillgänglig för alla. Ekonomiska resurser, 27 
utrymmen och arbetsmiljö får inte begränsa någon elevs möjligheter att lära sig och utvecklas. 28 
Mångfald är alltid en möjlighet, inte en belastning. 29 

2.1 Arbetsmiljö 30 

Skolan och dess omgivning ska vara en trygg miljö. Arbetsmiljön ska vara inspirerande och 31 
varierande. Undervisningen ska så ofta som möjligt ske utanför klassrummet, dock så att 32 
undervisningen inte lider. 33 



Möteshandlingar  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 50. Elevriksdag ERIK  
 
 
 

73 
 

Alla har rätt till arbetsro. Klassrum och andra utrymmen ska vara trivsamma, välventilerade och 34 
lämpligt tempererade. Det ska finnas tillgång till en avgiftsfri, trådlös internetuppkoppling i alla 35 
skolor. 36 
Hela skolområdet ska vara fritt från rusmedel och tobak. Övervakningskameror ska inte finnas inne i 37 
skolan. Det ska finnas låsta utrymmen eller skåp där eleverna kan förvara sina saker. 38 

2.2 Undervisning och utvärdering 39 

Undervisningen bör alltid knytas till det omgivande samhället, och dess syfte ska vara att väcka 40 
nyfikenhet. All undervisning ska ha jämn kvalité, samtidigt som den anpassas till eleverna. 41 
Undervisningen ska uppmuntra till kritiskt tänkande och utnyttja den kunskap som finns bland 42 
eleverna. Framför allt språk- och samhällsläraundervisningen bör utvecklas och tidigareläggas. 43 
Kurserna ska vara tvärvetenskapliga och undervisningsmetoderna nytänkande. 44 
Mångsidiga läromedel ska utnyttjas i undervisningen, och källkritik behandlas i samband med att 45 
nytt material används. De läroböcker som används ska helst vara finlandssvenska, motsvara de 46 
finska och framför allt vara uppdaterade. 47 
I utvärderingen ska insats och intresse väga tyngst. Lärarna ska inte bara ge sifferbetyg, utan också 48 
skriftlig och muntlig utvärdering. Eleverna ska också ges utrymme att utvärdera sina och andras 49 
prestationer. Ifall eleven ber om en mera utförlig utvärdering ska läraren erbjuda det, också vad 50 
gäller provresultat. 51 
Eleverna ska ges goda möjligheter att regelbundet utvärdera lärarna och kurserna, också anonymt. 52 

2.2.1 Religionskunskap 53 

Alla elever ska få en gemensam allmänbildande religionskunskapsundervisning. Skolor kan erbjuda 54 
valbara kurser i religionsundervisning med fokus och utgångspunkt i en viss religion enligt behov och 55 
resurser. 56 
Skolans morgonsamlingar är inte till för religionsutövning, och gudstjänster ska inte vara 57 
obligatoriska. Representanter för religiösa samfund är välkomna till skolorna i undervisningssyfte. 58 

2.2.2 Språk 59 

Språkundervisningen borde tidigareläggas och breddas. Fokus ska läggas på relevanta färdigheter 60 
som att förstå och uttrycka sig i tal, inte på grammatiken. 61 
Språk är en rikedom, och studier i olika språk stöder varandra.  62 
 63 

Alla elever i Finland på fastlandet ska läsa det andra inhemska i grundskolan. Undervisningen ska 64 
främja interaktion över språkgränserna, för ett enat tvåspråkigt Finland 65 
 66 

Skolan ska inkludera invandrareleverna i den gemensamma undervisningen i praktiska ämnen, 67 
medan elever med ett modersmål som inte är något av de inhemska språken ska erbjudas extra 68 
stöd. 69 

2.2.3 Samhällslära 70 

Inom samhällsläraundervisningen finns breda möjligheter för mera praktiskt undervisning, t.ex. 71 
exkursioner till kommunfullmäktige, en bank eller ett ministerium. För att bättre förstå samhällets 72 
struktur kunde man simulera olika organ som har makt. 73 
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För att höja intresset för politik och aktivt medborgarskap behövs mera information om politiska 74 
ideologier, och sambandet mellan parti och ideologi i dagens politiska system. Skolan ska vara 75 
jämlikt öppen för alla politiska partier. 76 
Alla unga i Finland borde gå en kurs i privatekonomi och relevant lagstiftning gällande t.ex. hyres- 77 
och arbetsavtal. Samhällsläraundervisningen ska tidigareläggas. 78 

2.2.4 Hälsokunskap och sexualundervisning 79 

Hälsokunskap ska ses som ett färdighetsämne. Eleverna ska få verktyg för en hälsosam livsstil, men 80 
inte dömas för sina val. En mångsidig kurs i första hjälpen ska ingå i hälsokunskapsundervisningen. 81 
En mångsidig sexualundervisning som behandlar såväl biologiska som känslomässiga aspekter 82 
förebygger fördomar, sexuella trakasserier, könssjukdomar och osäkerhet. I skolans bibliotek ska 83 
det finnas både skön- och facklitteratur som berör könsnormer och sex. 84 

2.2.5 Gymnastik 85 

Skolgymnastiken ska lära eleverna laganda och samarbete, och främja sunda levnadsvanor. På 86 
lektionerna ska eleverna få pröva på olika idrottsgrenar. Gymnastikvitsordet ska inte påverkas av 87 
prestation, utan insats och engagemang. 88 
Skolor uppmuntras delta i lokala, regionala och nationella idrottsevenemang. 89 
Utgångspunkten för gruppindelning ska inte vara kön. 90 

2.2.6 Konst- och färdighetsämnen 91 

Konst- och färdighetsämnen ska stöda elevernas kreativitet, färdigheter och känsla för kultur. 92 
Vitsorden ska inte påverkas av talang, utan insats och engagemang. 93 
Gruppindelning ska ske på basis intressen, inte av kön. 94 

2.3 Funktionsförmåga och inlärning 95 

En funktionsnedsättning ska inte hindra en elev från att gå i sin närskola, utan miljön och 96 
arbetssätten ska anpassas efter eleverna. I skolan och samhället överlag ska personer med fysiska 97 
och psykiska funktionsnedsättningar inkluderas på ett naturligt sätt. Alla elever som behöver och vill 98 
ska ha tillgång till en assistent. 99 
För att säkra en jämlik utbildning måste det finnas reella möjligheter att välja en specialanpassad 100 
skola. 101 
Det är viktigt att inlärningssvårigheter upptäcks så tidigt som möjligt, och att alla parter informeras. 102 
Det ska finnas minst en behörig speciallärare vid alla skolor dagligen. Hela skolans personal ska 103 
kunna stöda elever med inlärningssvårigheter, och vara medvetna om hur det ska beaktas. 104 

2.4 Välmående och elevvård 105 

Elevvårdspersonal (studiehandledare, skolkurator, psykolog och skolhälsovårdare) ska ha 106 
kontinuerlig kontakt med eleven under hela skolgången, och ha en uppsökande verksamhet. Alla 107 
ska ha tillgång till individuell handledning. Eleverna ska ges tillfälle att utvärdera 108 
elevvårdspersonalen. Eleven måste kunna lita på att ingen bryter mot sin tystnadsplikt. 109 
För att öka trivseln och motverka mobbning ska det finnas vänelevs- och tutorverksamhet i alla 110 
skolor. Skolan ska kontinuerligt, i samarbete med eleverna, uppdatera sin antimobbningsplan. 111 
Elevvården ska tryggas också under praktik och läroavtal.  112 
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2.5 Skolmat 113 

Skolmaten ska vara näringsrik, ekologisk, tillagad i skolans eget kök och i mån av möjlighet 114 
närproducerad. En mångsidig, mångkulturell meny som bjuder på nya smakupplevelser blir en del av 115 
undervisningen. Elevernas allergier och etiska dieter ska beaktas, och en ingrediensförteckning ska 116 
finnas synligt. Det ska alltid finnas ett lakto-ovo vegetariskt alternativ tillgängligt för alla elever, 117 
samt ett veganskt alternativ i skolor där elever anmält vegandiet. 118 

3. Skolan - en del av samhället 119 

Samhällets normer och verklighet återspeglas i skolans vardag. Istället för att reproducera de 120 
existerande maktstrukturerna måste skolan vara den institution som aktivt jobbar för att bryta 121 
mönstren.  122 

3.1 Demokrati i skolan 123 

Elevkåren ska ha reell makt över sin verksamhet och ekonomi. Skolan ska fostra aktiva och 124 
engagerade medborgare. 125 
Elevkåren ska stödas i sitt samarbete med kommunen och ortens ungdomsfullmäktige. 126 
Eleverna ska vara en del av beslutsfattarprocessen i skolan. 127 

3.2 Inkludering av unga i samhället 128 

Unga ska aktivt inkluderas i samhälleliga beslut som påverkar deras vardag. 129 
Rösträttsåldern ska sänkas till 16 år i alla val. En 16-åring ska också ha rätt att skriva under 130 
medborgarinitiativ. 131 

3.3 Global solidaritet 132 

Skolan ska aktivt motarbeta alla slags fördomar och agera normkritiskt. Detta gäller redan från de 133 
första årskurserna i grundskolan. 134 
Skolan ska lära elever att förstå hur världen fungerar och hur man kan påverka den. Detta kan till 135 
exempel göras med en dagsverksinsamling, och de föreläsningar och material Dagsverke rf har att 136 
erbjuda. 137 

3.4 Miljömedvetenhet 138 

Skolan ska fostra till en hållbar och miljömedveten livsstil och verka därefter. 139 
Avfallssorteringspunkter ska finnas i skolan. Lampor och datorer ska vara avstängda när byggnaden 140 
inte används. 141 

3.5 Ekonomi 142 

Utbildningen ska vara helt avgiftsfri på alla stadier. Inga extra kostnader för skolmaterial eller resor 143 
ska tillfalla eleven och hens familj.  144 
Studiestödet ska inte vara beroende av föräldrarnas inkomster då man flyttat hemifrån. 145 

3.6 Skolväg 146 

Skolvägen ska vara säker, och får inte ta så länge att elevens fritid lider. Ifall skolresan är lång, eller 147 
det annars är motiverat, ska kommunen ordna med internatboende. 148 
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 149 

3.7 Elevens rättsskydd 150 

Prov ska kunna överklagas, eleven ska också i praktiken ha tillgång till de dokument skolan har 151 
gällande hen. Eleverna ska informeras om sina rättigheter. 152 
Det ska vara frivilligt att delta i undersökningar. 153 

4. Utbildning på de olika stadierna 154 

För att en jämlik utbildning ska kunna garanteras alla elever i Svenskfinland krävs att lärarna har 155 
kompetens. Kravet på kompetens gäller också skolans övriga personal, samt elevvården. Lärarna 156 
ska fortbilda sig regelbundet.  157 

4.1 För- och grundskolan 158 

Förskolan ska inte vara obligatorisk, och ska inte heller fungera som en tidig skolstart. Barnen ska 159 
förberedas för skolstarten genom att utjämna och observera kunskapsskillnader och utveckla de 160 
sociala färdigheter som krävs för skolgången. 161 
I de första årskurserna ska fokus ligga på elevernas språk och studieteknik. 162 

4.2 Andra stadiet 163 

Alla som avslutar grundskolan bör garanteras möjlighet att studera på andra stadiet. Principerna för 164 
vad som godkänns som en kurs, minimiantal närvarotimmar, möjligheterna för höjning av godkänt 165 
vitsord samt villkoren för tentering ska vara lika i alla andra stadiets läroinrättningar, och eleverna 166 
ska vara medvetna om dem. 167 

4.2.1 Gymnasium 168 

Gymnasiet ska förbereda studerande för akademiska studier, och erbjuda en bred allmänbildning. 169 
Kursutbudet ska vara brett och studerande ska kunna kombinera studier i de ämnen de valt. 170 
Gymnasierstudierna får inte förlängas på grund av överfulla kurser. Skolan ska inte motarbeta 171 
studerande som av olika orsaker vill avlägga sina gymnasiestudier på fyra år. 172 
Studerande ska informeras om möjligheten att ta gymnasiediplom. 173 

4.2.2 Yrkesutbildning 174 

Yrkesutbildningen ska understödja företagsamhet och initiativförmåga. Kopplingen till näringslivet 175 
måste vara stark. Utrustningen måste vara modern och internationellt gångbar. 176 
Då studerande avlägger praktik ska de vara medvetna om sina rättigheter i arbetslivet och bemötas 177 
med respekt. Under praktikperioden ska den studerande få kontakt med branschen och relevant 178 
arbetserfarenhet. 179 
Undervisningen i de allmänna ämnena på yrkesskolor bör vara lika heltäckande som i gymnasierna. 180 
Studerande ska kunna avlägga en grundläggande yrkesutbildning genom läroavtal. 181 

4.3 Folkhögskola 182 

Folkhögskolorna ska erbjuda mångsidiga och intressanta kurser som inte leder till en examen. 183 
Studier på en folkhögskola kan fungera som ett motiverande mellanår och förbereda för fortsatta 184 
studier. 185 
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4.4 Övergång mellan stadier 186 

Tionde klass bör lyftas fram som ett tydligt alternativ, och möjligheter till att gå den erbjudas genom 187 
att grunda klasser i årskurs 10 på flera skolor. 188 
Utbildningen ska i sig själv vara förberedande för följande utbildningsstadium, således borde 189 
prepkurser inte behövas. 190 
Kommunerna bör ha uppsökande ungdomsarbetare och studiehandledning för att hjälpa unga som 191 
riskerar bli utan fortsatt utbildning eller arbetsplats192 
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FSS strategi 2021  
  

Elever och studerande.  

Finlands Svenska Skolungdomsförbund vill betona vikten av ungas deltagande, på de ungas villkor. 

Grundprincipen för förbundets verksamhet är “av unga, för unga”. Elever och studerande är en speciell 

samhällsgrupp, med sina egna rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Demokrati.  

I ett demokratiskt samhälle hörs elever och studerande. Förbundet verkar för en demokratisk skola, som tar 

alla sina elever i beaktande. Elevriksdagen, förbundets högsta beslutande organ, är demokratiskt och 

representativt.  

Obundet.  

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Alla elever och studerande känner sig delaktiga i förbundet.  

Likabehandling.  

Alla elever och studerande ska ha möjlighet att bli aktiva i och delta i förbundets verksamhet. Förbundet vill 

uppnå likabehandling i alla delar av sin verksamhet.  

  

Förbundsmedlemmar  

● Förbundet ska sträva efter att alla finlandssvenska skolungdomar ska vara medvetna om FSS och 

informerade om förbundets verksamhet.  

● Förbundet ska sträva efter att alla finlandssvenska elever och studerande är medlemmar i FSS.  

● Förbundet ska garantera att alla förbundsmedlemmar hittar sin egen plats i förbundet och deltar i 

den verksamhet, i den utsträckning förbundsmedlemmen vill.  

● Förbundet är närvarande i de enskilda elevernas och studerandens vardag.  

● Förbundets medlemskap ger medlemsförmåner som känns aktuella för elever och studerande.  

·         Elev och studerandekårer  

● Förbundet strävar efter att bli mer synligt i skolorna genom elevkårsverksamhet.   

● Förbundets verksamhet är en naturlig fortsättning till elev och studerandekårsverksamheten i 

den egna skolan.  

● Förbundet ska ha nära kontakter till alla elev och studerandekårer i Svenskfinland.  

● Förbundet arbetar för att elev och studerandekårerna i Svenskfinland känner till elevers och 

studerandes rättigheter samt lagstiftning som berör elevoch studerandekårsverksamheten.  

● Förbundet uppmuntrar sina förbundsmedlemmar att använda elevkåren som 

påverkningsmöjlighet.   

● Förbundet ska vara lyhört för elev och studerandekårernas situation, mål och arbete.  

Organisation  

● Förbundets organisation och dess interna arbetsfördelning är tydlig  

● Förbundets informationsflöde är smidigt såväl internt inom organisationen som till medlemskåren 

och elev och studerandekårerna   

● Förbundet strävar efter att utveckla sin verksamhet såväl nationellt som lokalt Förbundets 

organisation har en tydlig struktur, som är tillgänglig för alla   
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ERIK ABC 

Hey delegat!  

  
På de här sista sidorna hittar du lite inspiration, tips och underhållning för de 

lite tråkigare stunderna i plenum.  

  

Kom ihåg att följa FSS på twitter, instagram, facebook och 

snapchat, så hänger du med i allt som händer. Och skriv eller rita i 

vårt eget Delegattjat, förstås!  

  
  
  
Killer Game  

  

Under ERIK går ingen säker. När man minst anar det kan en krammördare dyka upp!  

  

Såhär går Killer Game till:  

Då alla checkat in kommer var och en få en lapp med ett nummer på en delegat. Under helgen ska du 

“mörda” denna delegat genom att krama henom då ingen annan ser det. Om du lyckas mörda din 

delegat är hen ute ur spelet. Hen berättar då för dig vem som var hens offer, och den delegaten är nu 

ditt nya mål.  

  

Den delegat som i slutet av Elevriksdagen har mördat flest delegater vinner.  

  

Om du dör, twittra om den tragiska händelsen under hashtaggarna #ERIK16 och  

#döddelegat. (Om du inte har twitter kan du be någon annan rapportera om din död.)  

  

Presidiet meddelar då Killer Game börjar.  

 Be 

safe!  

  
  
  
  

Din kompass, din livlina!  
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AJOURNERA:  

Att skjuta upp mötet en tid, t.ex. för kaffe eller lunchpaus.  

  

AU:  

FSS Arbetsutskott, utses av förbundsstyrelsen och behandlar löpande ärenden och mindre ärenden 

delegerade åt utskottet av förbundsstyrelsen.  

  

AVVIKANDE ÅSIKT:  

Om Elevriksdagen ERIK fattar ett beslut som att man absolut inte kan hålla med om, kan en delegat 

lämna in en avvikande åsikt till protokollet. Detta görs skriftligt. Efter en skriftlig avvikande åsikt har 

lämnats in kommer det i Elevriksdagens protokoll stå att delegaten i fråga inte håller med om 

beslutet Elevriksdagen har fattat.  

  

DEBATT:  

Elevriksdagen = debatt. Håller du inte med om något, eller har du något att tillägga en diskussion, säg 

det. Debatter, debattera, debattera!  

  

DELEGATER:  

Alla som deltar i Elevriksdagen ERIK och har rösträtt är delegater.  

  

DELEGATTJAT:  

Elevriksdagens ERIK:s egen tidning. Skvallertidning och raggningsforum #1! Debatten från plenum 

fortsätter i Delegattjat.  

  

EBL:  

Elevbladet EBL är FSS medlemstidning och språkrör. Tidningen utkommer 46 gånger i året, och görs 

av FSS medlemmar för FSS medlemmar!  

  

ERIK:  

Elevriksdagen ERIK är FSS högsta beslutande organ och årsmöte. ERIK avgör vad förbundet kommer 

jobba med under kommande verksamhetsår, hur arbetet kommer göras och vem som får mandatet 

att utföra detta viktiga arbete.  

  

EU:  
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Inte bara Europeiska Unionen, utan också FSS evenemangsutskott. EU idéar kring hur evenemangen 

ska se ut, funderar på programmet och hur alla ska trivas. Ett roligt sätt att delta och forma ditt 

förbund!  

  

FSS:  

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är den svenskspråkiga skolungdomens egen 

intressebevakare i Finland. Förbundet grundades 1921 och har sedan dess arbetat för elevers och 

studerandes bästa.  

 

FST:  

I detta sammanhang betyder FST inte gamla YLE5 (Finlands Svenska Television), utan FSS 

förbundsstyrelse. FST (förbundsstyrelsen) är FSS motsvarighet till skolans elevkårsstyrelse eller 

regeringen i Finland. FST leder förbundets verksamhet mellan två ERIK:ar och väljs av årsmötet 

Elevriksdagen ERIK. Styrelsen sammanträder omkring sex gånger per verksamhetsår.  

  

FU:  

Finansutskottet är ett konsultativt organ i ekonomiska frågor.  

  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE:  

Förbundsordförande  leder  förbundet  tillsammans  med  generalsekreteraren  och 

förbundsstyrelsen samt ansvarar för förbundets politiska arbete och representation. FSS ansikte utåt.  

  

FÖREDRAGNINGSLISTA:  

Lista på ärenden som behandlas under ett möte.  

  

GENERALSEKRETERARE:  

Förbundets högsta tjänsteman, leder förbundet tillsammans med förbundsordförande och 

förbundsstyrelsen. Generalsekreteraren ansvarar för det mesta av de praktiska arrangemangen 

 kring  verksamheten  och  handhar  tillsammans  med organisationssekreteraren 

förbundets ekonomi.  

  

IU:  

FSS internationella utskott. Ansvarar för det internationella samarbetet och bereder internationella 

ärenden.  

  

KANSLIET:  
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FSS huvudkontor, den fysiska plats därifrån förbundets verksamhet utförs. Belägen på Kaserngatan 

 1 D  6566,  00140  Helsingfors.  Undrar  du  något  kring skola, elevkårsverksamhet, studiekort eller 

utbildning? Kom via kansliet och diskutera det hela över en kopp kaffe eller te, vetja!  

  

MOTIONER:  

FSS medlemmars förslag till ERIK, det FSS jobbar med och för under verksamhetsåret.  

  

ORDNINGSFRÅGA:  

Genast när man inte fattar vad ERIK håller på med, när man tycker att en kort paus skulle vara på sin 

plats eller undrar över något gällande mötesteknik, ska man ställa en ordningsfråga. Räck alltså upp 

din hand, och få ordning på tillvaron!  

  

PLENUM:  

Då alla delegater och mötesdeltagare ska vara samlade i mötessalen. I plenum fattas alla beslut 

under ERIK.  

PRESIDIUM:  

I Elevriksdagens presidium ingår en talperson, som är ordförande för ERIK, en protokollchef som 

fungerar som sekreterare för ERIK och skriver mötesprotokollet, och dessutom två vice talpersoner 

samt två vice protokollchefer. I vanliga fall (inte under ERIK) består FSS presidium  av 

 förbundsordförande,  de  två  viceordförandena  och  förbundets 

generalsekreterare.  

  

PROPOSITION:  

Förslag till förbundets verksamhet skrivna av förbundsstyrelsen.  

  

PROTOKOLLCHEF:  

Ansvarar för att ett protokoll från mötet blir uppgjort.  

  

PROTOKOLLJUSTERARE:  

Går igenom protokollet efter mötet och kollar att det överensstämmer med det som bestämdes 

under ERIK.  

  

REMITTERA:  

Plenum kan remittera saker (t.ex. motionerna) till olika utskott, för vidare diskussioner. Utskotten 

föreslår sedan eventuella ändringar för ERIK.  

  

REPLIK:  
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Om man har något viktigt att påpeka (och kan fatta sig kort), räcker man upp sin hand och ber om en 

replik.  

  

RÖSTRÄKNARE:  

Räknar rösterna vid val och röstning under ERIK. Kan inte själv ställa upp i val till t.ex. 

förbundsstyrelsen.  

  

RÖSTRÄKNARNAS ÄLDSTE:  

Leder rösträknarnas arbete, samt rapporterar resultaten.  

  

SAKFRÅGA:  

Begäran om sakupplysning. Se punkten Sakupplysning.  

  

SAKUPPLYSNING:  

Sakupplysning är en ordningsfråga man använder sig av om man vill tillföra ERIK en upplysning. 

Upplysningen ska inte spegla talarens åsikt, utan endast handla om fakta. Mötesdeltagare kan även 

begära sakupplysning vilket innebär att hon vill ha mera information i faktaväg om t.ex. ett ämne 

som diskuteras. Eftersom sakupplysning är en ordningsfråga får den bryta en eventuell talarlista.  

  

SLUTLIG BEHANDLING:  

När utskotten de olika handlingsmomenten förs en slutgiltig behandling i plenum, då man ännu har 

möjligheten att påverka och ändra saker innan ERIK fattar ett beslut. Under den slutliga 

behandlingen röstar man allt som oftast, då det som regel finns flera konkurrerande förslag.  

  

STADGA:  

Reglerna för hur en förening eller ett förbund ska skötas kallas stadga.  

  

STRECK I DEBATTEN:  

När en fråga har debatterats, diskuterats och gåtts igenom, och när inga nya åsikter eller 

invändningar framkommer drar talpersonen streck i debatten. Efter detta beviljas inga nya fler 

talturer gällande ärendet i fråga.  

  

UPP:en, FSS UTBILDNINSPOLITISKA PROGRAM:  

UPP:en är FSS bibel och officiella linje i frågor som behandlar skola och utbildning. UPP:en godkänns 

av ERIK, och FST arbetar enligt den under verksamhetsåret.  
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UTSKOTTSARBETE:  

Diskussion i mindre grupper för att förbereda de ärenden som ska behandlas och beslut som ska 

fattas i plenum. Det finns fler olika utskott att välja mellan, något för alla.  
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Bucket List  
Under ERIK ska jag:  

  

❏ Bli kompis med en delegat du inte träffat förut  

❏ Twittra min åsikt i en debatterad fråga, #ERIK16 

❏ Krama en styrelsemedlem  

       ❏ Skriva lite delegattjat  

❏ Hålla ett brandtal i talarstolen  

❏ Tacka kocken för maten  

❏ Komma med ett ändringsförslag  

❏ Ställa en ordningsfråga då jag inte hänger med  

❏ Gör ett finurligt hyss  

❏ Bli medlem i ett av utskotten  

❏ Ge ett äppel till talmannen  

❏ Gör en kullerbytta på väg ner till talarstolen  

❏ Vlogga   

Om du gör fem av uppgifterna under Elevriksdagen kan du hämta en liten belöning av styrelsen.  

Psst. . .   

Det är alltid pirrigt att stiga upp i talarstolen för första gången. Kanske är det jobbigt bara att be om 

en sakupplysning. Men fundera på vad du vill fråga eller föra fram och lyft modigt ditt delegatkort. Vi 

vill alla höra vad just du tycker!  

  

Fortfarande lite nervös?  

Ta några djupa andetag. När du står i talarstolen kan du tänka på att hålla båda fötterna stadigt på 

golvet. Titta på någon du känner i publiken, och berätta för henom vad du har att säga. Om det är 

jobbigt att titta någon i ögonen kan du se strax över publikens huvud. Då tror man att du tittar på 

den som sitter bakom.   
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Bullshit B I N G O  
  

Någon föreslår att 

nästa ERIK ordas 

på Åland  

Diskussion om: 

epostlistor  
Någon sover i 

plenum  
Vild debatt om: 

skolsvenskan  

Någon hänvisar till 
den gamla  
UPPen  

Vild debatt om: 

Religion  
Någon säger: “I 

min skola….”  

Rösträknarna 

kommer till olika 

resultat  

Talman tappar 

bort sig  
Någon säger: 

“kompetens”  

Hattdagens 

tidpunkt 

omdefinieras  

Någon glömmer 

helt bort 

yrkesskolorna  

Någon nämner 

lärarutbildningen  
Någon lovar att 

återupprätta PED  
Vild debatt om: 

Skolmat  

Någon nämner  
Ungdom Mot  
Rasism  

  

  

  

Psst. . .   

  

Har du lust att tycka till om något, men är orolig för vad du ska säga? Inget att oroa dig för, vi har alla 

känt så.  

  

Kom ihåg att din åsikt är viktig. Du expert på att gå i skola, precis som alla andra. Låt dig inte 

skrämmas av att någon kanske använder ett fint språk, betyder det inte automatiskt att hen har rätt.  

  

Om du vill kan du kolla om det står något om saken till exempel i UPPen, eller så kan du fråga en 

kompis om hen är av samma åsikt som du. Om ni pratar ihop er lite får ni säkert till stånd en fin 

debatt!  

  


