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Välkommen på Elevriksdagen 2018 
 
Bästa delegat, 
 
välkommen på Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK 2018! I det här paketet 
hittar du all den information du behöver veta inför årsmötesveckoslutet och det viktigaste: möteshandlingarna. 
Håll alltså möteshandlingarna nära till hands hela helgen för att hänga med. 
 
I handlingarna hittar du alla dokument som kommer att behandlas under ERIK. Det gäller alltså att läsa igenom 
handlingarna före mötet, varför inte till exempel i ERIK bussen tillsammans med andra delegater. Var beredd att 
debattera och diskutera innehållet under Elevriksdagen! På de sista sidorna hittar du lite inspiration, tips och 
underhållning för att göra mötesupplevelsen ännu bättre. Vårt ERIK ABC i slutet av paketet hjälper dig ha koll på 
alla viktiga termer inför mötet. När du kommer till ERIK får du ett delegatpaket med ditt delegatnummer och 
delegatkort. 
 
Så några tips inför själva årsmötet 
 

- 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. 

- Tala med dina kompisar på förhand och kolla vad de har för tankar och åsikter om t.ex det politiska 
programmet eller verksamhetsplanen. Om ni pratar ihop er lite får ni säkert till stånd en fin debatt! 

 
På själva årsmötet lönar det sig att komma ihåg i alla fall följande 
 

- Lyssna noga på mötesordförande, hen ger alltid instruktioner för hur ärendena behandlas 
- Tappa inte bort till material, speciellt inte ditt delegatkort eller dina röstsedlar (nya fås inte) 
- Godisprassel etc .stör mötets gång, undvik alltså att äta snäcks med ljud i salen 
- En vattenflaska är superbra att ha med 
- Valreklam får göras i korridorerna, men inte i mötessalen. Ingenting får fästas på väggarna 
- Telefoner och datorer ska hållas på ljudlöst i mötessalen 
- Det är alltid pirrigt att stiga upp i talarstolen för första gången. Eller be om en sakupplysning. Men ingen 

panik - fundera på vad du vill fråga eller föra fram och lyft modigt ditt delegatkort. Vi vill alla höra vad just 
du tycker! 

- Nervös framme i talarstolen? 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 hen om 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 

 
Så lönar det sig att följa @skolungdom och #ERIK2018 på Instagram och Snapchat, så hänger du med i allt som 
händer före, under och efter mötet! Om du har vad som helst för frågor eller funderingar är det bara att kontakta 
oss - ring, mejla eller skriv till oss på sociala medier @skolungdom. 
 
På Elevriksdagen kan du alltid rycka oss eller en mötesfunktionär i ärmen, det vi inte vet söker vi svar på! 
 
Välkommen med! 
 
Bicca Olin, förbundsordförande 040 352 5232 eller bicca.olin@skolungdom.fi 
Malin Lindholm, förbundssekreterare 050 323 7418 eller malin.lindholm@skolungdom.fi 
Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare 050 447 1493 eller frans.cederlof@skolungdom.fi 
Sofia Wahlroos, evenemangskoordinator 045 113 2746 eller sofia.wahlroos@skolungdom.fi
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Föredragningslista Elevriksdagen 2018 
 
1. Elevriksdagen öppnas 
 

Förbundsordförande Bicca Olin håller ett inledande tal och öppnar mötet. 
 
2. Konstituerande av Elevriksdagen 
 

2.1 Val av mötesordförande och vice mötesordförande för Elevriksdagen 
Förbundsstyrelsen föreslår att Valter Söderman väljs till mötesordförande för Elevriksdagen och att Bicca Olin 
väljs till vice mötesordförande för Elevriksdagen. 

 
2.2 Val av protokollchef och vice protokollchefer för Elevriksdagen 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundssekreterare Malin Lindholm väljs till protokollchef och att Jooa 
Mustonen väljs till vice protokollchef. 

 
2.3 Val av två (2) protokolljusterare för Elevriksdagen 

 
2.4 Val av fem (5) rösträknare för Elevriksdagen och val av rösträknarnas äldste 
Förbundsstyrelsen föreslår att Valter Mårtenson väljs till rösträknarnas äldste. Därtill väljs fyra rösträknare för 
mötet. 

 
2.5 Presentation av trakasseriombuden och likabehandlingsobeservatörerna 
Trakasseriombuden och likabehandlingsobeservatörerna Tekla Kosonen och Axel Meyer presenterar sig. 

 
3. Elevriksdagen laglighet, beslutsförhet och röstlängd 
 

3.1 Elevriksdagens laglighet och 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 2018 har ingått i Elevbladet nr 1/2018 som postades 1.3.2018 

 
3.2 Fastställande av röstlängd för Elevriksdagen 

 
3.3 Beviljande av närvaro och yttranderätt för inbjudna gäster, funktionärer och förbundets anställda 

 
4. Hälsningar till Elevriksdagen 
 
5. Fastställande av arbetsordning för Elevriksdagen 
 

5.1 Fastställande av sammanträdesordningen för Elevriksdagen 
Förbundsstyrelsen föreslår att sammanträdesordningen fastställs. (BILAGA 2) 

 
5.2 Fastställande av föredragningslistan för Elevriksdagen 
Förbundsstyrelsen föreslår att föredragningslistan fastställs. 

 
6. Val av behövliga utskott för Elevriksdagen 
 

6.1 Utskottet för verksamhetsplanen och budgeten 
Förbundsstyrelsemedlemmarna Dan Cederlöf och Nicolas Sjöberg fungerar som föredragande för 
förbundsstyrelsens del. Som teknisk sekreterare fungerar Frans Cederlöf. 
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6.2 Utskottet FSS politiska program 
Förbundsstyrelsemedlemmarna Emilie Jäntti och Peppi Wilson fungerar som föredragande för 
förbundsstyrelsens del. Som teknisk sekreterare fungerar Malin Lindholm. 

 
6.3 Utskottet för likabehandlingsplan 
Förbundsstyrelsemedlemmarna Huy Nguyen och Alva Hernandéz fungerar som föredragande för 
förbundsstyrelsens del. Som teknisk sekreterare fungerar Bicca Olin. 

 
6.4 Utskottet för resolutionen 
Förbundsstyrelsemedlemmarna Peppi Wilson och Bicca Olin fungerar som föredragande för 
förbundsstyrelsens del. Som teknisk sekreterare fungerar Malin Lindholm. 

 
7. Fastställande av verksamhetsberättelsen för år 2017 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2017 fastställs. (BILAGA 3) 
 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 2017 
 

Revisorns berättelse presenteras. (BILAGA 6) 
 
9. Fastställande av bokslutet för år 2017 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att bokslutet för 2016 fastställs. (BILAGA 5) 
 
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga 

för räkenskapsåret 2017 
 
11. Behandling av det politiska programmet 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att det politiska programmet fastställs. (BILAGA 7) 
 
12. Behandling av nya stadgar för förbundet 

Förbundsstyrelsen föreslår att stadgeändringarna behandlas som brådskande och att de nya stadgarna 
godkänns. (BILAGA 8) 

 
13. Behandling av förbundets likabehandlingsplan 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att likabehandlingsplanen godkänns. (BILAGA 9) 
 
14. Behandling av inkomna motioner 
 

En motion föreligger att behandla. Styrelsen föreslår att motionen godkänns. (BILAGA 10) 
 
15. Behandling av fullmakt för aktieköp i Opiskelija-Holding OY 
 

Under verksamhetsåret 2018–2019 kommer sannolikt aktier i Opiskelija-Holding Oy att komma till salu. 
Opiskelija-Holding Oy är delägare Oy Frank Students Ab, företaget som utvecklar Frank studiekortet. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att Elevriksdagen befullmäktigar förbundsstyrelsen 2018–2019 att för förbundets 
del köpa aktier i Opiskelija-Holding Oy, om aktier kommer till salu och om köpet är ändamålsenligt med tanke 
på förbundets syfte. 

 
16. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018–2019 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017–2018 fastställs. (BILAGA 11)  
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17. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017–2018 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2018–2019 fastställs enligt följande: 
- Elever i grundskolans övre årskurser 9 euro 
- Studerande på andra stadiet: 15 euro 
- Stödjande medlemmar: 20 euro 
- Ständigt stödjande medlemmar: 100 euro 

 
18. Fastställande av budgeten för 2018–2019 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att budgeten för 2018–2019 fastställs. (BILAGA 12) 
 
19. Val av förbundets presidium 
 

19.1 Val av förbundsordförande 
 

19.2 Val av två (2) vice förbundsordförande 
 
20. Val av förbundsstyrelse 
 

20.1 Fastställande av förbundsstyrelsens storlek 
Enligt förbundets stadgar väljer Elevriksdagen fyra (4) till åtta (8) ordinarie förbundsstyrelsemedlemmar. 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstyrelsen 2018–2019 består av fem (5) ordinarie 
förbundsstyrelsemedlemmar utöver presidiet. 

 
20.2 Val av förbundsstyrelsemedlemmar 

 
21. Val av en CGR-revisorssammanslutning 
 

Förbundsstyrelsen föreslår CGR-revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till förbundets revisor. 
 
22. Behandling av resolutionen från Elevriksdagen 
 

Resolutionsutskottet föreslår att Elevriksdagen antar resolutionsutskottets förslag till resolution från 
Elevriksdagen 2018. 

 
23. Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden 
 
24. Elevriksdagen avslutas 
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Möteskallelse till Elevriksdagen 2018 
 
Medlemmarna i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf kallas härmed till årsmötet Elevriksdagen. På 
Elevriksdagen behandlas vad förbundet gjort under året som gått och vad FSS ska göra nästa år. På Elevriksdagen 
väljs också en ny ordförande och styrelse för förbundet. Dessutom diskuterar vi hurdan politik förbundet ska föra 
under det kommande verksamhetsåret. 
 
Årsmötet inleds fredagen den 6.4.2018 kl 17.00 och avslutas söndagen 8.4.2018. Den detaljerade mötestidtabellen 
publiceras på http://bit.ly/erik2018. Mötet arrangeras i Sarlinska skolans utrymmen i Pargas. 
 
På årsmötet behandlas ärenden som nämns i §6 i FSS stadga att ska behandlas av Elevriksdagen; bokslut, 
verksamhetsberättelse, beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, fastställande av förbundets 
medlemsavgifter, fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, val av förbundets 
ordförande, vice ordförande och styrelse. Dessutom behandlas förbundets politiska program, propositioner av 
styrelsen och nya stadgar för förbundet. 
 
Enligt §7 i FSS stadga får medlemmar skicka in motioner för att påverka förbundets linje och verksamhet. Motioner 
som delges förbundsstyrelsen senast den 6.3 kl. 23.59 kan behandlas på Elevriksdagen. Motioner kan skicka till 
ordforande@skolungdom.fi. 
 
Välkommen på Elevriksdagen! 
 
 
21.1.2018 i Helsingfors 
 
Bicca Olin, förbundsordförande 
Malin Lindholm, förbundssekreterare 
 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 
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Sammanträdes- och valordning för 
Elevriksdagen 2018 
 
1. 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 och använda en av 
de specifikt beslutade handsymbolerna för respektive former av inlägg. Dessa handsymboler presenteras i 
början av mötet. 

 
2. Alla yttranden görs i mikrofon. 

 
3. På Elevriksdagen tillämpas praxis med två talarlistor. Syftet med detta är att ge förkörsrätt åt dem som inte 

yttrat sig i debatten tidigare och ge en mångfald i debatten. Mötesordförande besluter i vilken omfattning 
detta tillämpas. 

 
4. Mötesordförande beviljar rätt till yttranden. Följande inlägg kan beviljas: 

 
a. Anförande i debatten. Ett vanligt inlägg som mötesordföranden delar ut i den ordning som de är 

registrerade i talarlistorna. Förkörsrätt ges åt dem som inte yttrat sig i debatten tidigare enligt punkt 3 
i sammanträdesordningen. 

 
b. Replik. Ifall någon i sitt anförande citerar ett tidigare anförande fel, anger felaktig information eller 

utför ett personligt påhopp kan detta korrigeras med en replik. Repliken ska vara kort, max 2 
meningar, och koncentrera sig enbart på att korrigera det tidigare inlägget. 

 
c. Ordningsfråga. Ifall en delegat tappat bort i vilket skede mötet är, kan den när som helst be om en 

ordningsfråga. Ordningsfrågor är ett tekniskt inlägg som går före övriga anföranden i talarlistan. Med 
en ordningsfråga kan man även föreslå alternativa omröstnings- eller valförfaranden, avslutande av 
debatten eller behandling av en annan punkt än den som i ordning är följande i föredragningslistan.  

 
d. Sakupplysning. Ifall en delegat inte förstår vad tidigare delegater har menat i sina inlägg, eller vill ha 

ytterligare fakta som bakgrund i diskussionen kan delegaten begära om en sakupplysning. 
Sakupplysning går alltid före i talarlistan. Mötesordförande eller någon i salen med svar på frågan 
anger svar efter begäran om sakupplysning. Mötet kan även ajourneras kort ifall sakupplysningen 
kräver längre utredning. Även övriga mötesdeltagare får bidra med en faktaupplysning ifall de har 
möjlighet till det. 

 
5. Mötesordförande 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. Ifall provomröstningen inte kan avgöras genom tolkning, ordnas en egentlig omröstning som avgörs 
med majoritetens beslut. Vid öppen omröstning uppropas delegaterna, som avger sitt svar. Vid sluten 
omröstning används särskilda röstsedlar, som bör stämplas. Sluten omröstning används vid personval och ifall 
två delegater så kräver. 

 
6. Ifall en omröstning är oavgjord avgörs resultatet enligt förbundsordförandens röst.  

 
7. Vid val av ordförande används särskilda röstsedlar. Om det finns fler än en kandidat skriver man 

kandidaternas namn i ordningsföljd som så, att den kandidat man anser mest lämplig står först, näst mest 
lämplig till andra o.s.v. Väljaren kan om den vill skriva in också färre namn än det finns uppställda kandidater. 
Om det finns flera än två kandidater och ingen uppnår enkel majoritet i första rösträknings omgången avskrivs 
kandidater med minst röster, och de röstsedlar som haft den avskrivna kandidatens namn först, blir röster åt 
de följande kandidaterna på röstsedlarna. Det här gör man tills någon uppnått enkel majoritet. 
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8. I viceordförande- och styrelsevalen används särskilda röstsedlar. Om det finns mera kandidater än platser 
skriver man in kandidaternas namn i den ordningen man önskar se dem som vice ordförande/i styrelsen, som 
så att den kandidat man anser mest lämplig är först, näst mest lämplig till andra o.s.v. Väljaren kan om den vill 
skriva in också färre namn än det finns kandidater. Under den första rösträknings omgången blir de 
kandidater invalda som får mer röster än rösttröskeln (antalet givna röster delat med antalet poster att fylla 
+1). Då ingen kandidat kommer över rösttröskeln med det ännu finns platser att fylla, avskrivs kandidaten med 
minst röster, och de röstsedlar som haft dennes namn först, blir röster åt de följande kandidaterna på 
röstsedlarna. Det här gör man tills alla platser är fyllda. 

 
9. På röstsedeln får endast skrivas kandidaternas för- och efternamn, alternativt enbart efternamn. Röstsedlar 

som saknar kandidatens efternamn eller innehåller annan text eller symboler än kandidatens namn förkastas. 
 

10. Streck i debatten dras om hälften av delegaterna så kräver, eller om mötespresidiet anser det ändamålsenligt. 
Ifall streck i debatt föreslås, läser mötesordförande upp de förslag som föreligger på bordet, vartefter de 
anföranden som finns noterade i talarlistan hålls. Efteråt skrider man till omröstning vid behov. 

 
11. Varje delegat får framföra förslag på Elevriksdagen. Förslag kräver understöd av minst en (1) annan delegat för 

att bli beaktat, gäller inte personval. Varje förslag ska ges skriftligen åt protokollchefen senast under 
behandlingens lopp. 

 
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 eller en (1) timme efter 
mötets slut. 

 
13. I övrigt följer Elevriksdagen Finlands Svenska Skolungdomsförbunds FSS stadgar och allmän mötes- och 

föreningspraxis samt god sed. 
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Verksamhetsberättelse 2017 
 

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 är elevernas och de studerandes intresseorganisation och verkar nära elevkårerna i Svenskfinland. 
Förbundet bevakar skolungdomars rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som 
påverkningskanal i skolpolitiska frågor. 
 
FSS stöder elev- och studerandekårsverksamhet och fungerar som kontaktlänk mellan finlandssvenska skolor. 
Förbundet uppmuntrar och inspirerar ungdomarna till engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ger 
unga redskap för samhällspåverkan. FSS jobbar för att förena ungdomar med svenska som modersmål i olika 
regioner och på så sätt främja samhörighet ungdomar emellan. 
 
Året verkställdes utgående från de ettåriga verksamhetsplanerna för 2016–2017 och 2017–2018. Under året 2017 
har FSS speciellt jobbat för att öka förbundets synlighet i skolorna, ökad kontakt med elev- och studerandekårerna 
samt förbundets intressebevakning och synlighet i samhällsdebatten. 
 

Styrelsens arbete 
Förbundsstyrelsen sammanträdde till åtta protokollförda möten. 
 
Styrelsens sammansättning fram till Elevriksdagen i april 2017: 

- Nicholas Kujala, förbundsordförande 
- Bicca Olin, första vice ordförande 
- Jooa Mustonen, andra vice ordförande 
- Frans Cederlöf 
- Alva Hernandez 
- Emilie Jäntti 
- Nicolas Sjöberg 
- Peppi Wilson 

 
Under Elevriksdagen 21-23.4.2017 valdes en ny förbundsstyrelse bestående av: 

- Bicca Olin, förbundsordförande 
- Nicolas Sjöberg, första vice ordförande 
- Peppi Wilson, andra vice ordförande 
- Dan Cederlöf 
- Alva Hernandez 
- Emilie Jäntti 
- Valter Mårtenson 
- Huy Nguyen 

 
Utskott 
Förbundsstyrelsen har utskott som stöd för sitt arbete. Under 2017 fanns följande utskott: 
 
Arbetsutskottet (AU) 
AU förbereder ärenden som kommer till behandling i förbundsstyrelsen, tar hand om de ärenden som 
förbundsstyrelsen utser samt handhar löpande ärenden. Arbetsutskottet 2016–2017 hade inga möten under 2017. 
Arbetsutskottets 2017–2018 sammansättning fastställdes under året 2017. 
 
Finansutskottet (FU) 
FU:s uppgift är att ta ställning till större ekonomiska frågor, uppgöra planer för och delta i medelsanskaffningen 
samt att följa med den löpande ekonomin. Finansutskottet sammanträdde tre gånger under 2017. 
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Internationella utskottet (IU) 
IU ansvarar för förbundets internationella verksamhet tillsammans med förbundsstyrelsen. IU leds av förbundets 
international officers, som ansvarar för förbundets kontakter till OBESSU och NSSN. Internationella utskottet 
sammanträdde två gånger under 2017. 
 
Verksamhetsutskottet (Verkus) 
Verksamhetsutskottet planerar förbundets evenemang och deltar i förverkligandet evenemangen. 
Verksamhetsutskottet sammanträdde tre gånger under 2017. 
 
Intressebevakningsutskottet (IBU) 
Intressebevakningsutskottet stöder styrelsen i intressebevakningsarbetet och fungerar som sakkunniga i den 
regionala frågor. Intressebevakningsutskottet sammanträdde tre gånger under 2017. 
 
Redaktionsrådet 
Redaktionsrådet planerar innehållet, skriver och fotograferar till förbundets tidning Elevbladet. Redaktionsrådet 
sammanträdde fem gånger under 2017. 
 

Verksamhet 
 
Medlemsservice 
 
FSS i skolorna - skolbesök 
Under 2017 har förbundet synliggjort verksamheten och studiekort genom flera skolbesök i svenskspråkiga skolor. 
Förbundet har kontaktat alla grundskolor med årskurserna 7–9 och alla skolor som ger andra stadiets utbildning 
för att erbjuda skolbesök. Under 2017 gjordes kring 40 skolbesök med en bred regional spridning. Den största 
satsningen var en Österbottenturné hösten 2017, där så gott som alla skolor inom målgruppen i Österbotten fick 
besök av förbundet. Skolbesöken har genomförts av förbundets anställda och förtroendevalda. Under 
skolbesöken presenteras förbundet roll som skolungdomens intresseorganisation och studiekortet. Förbundet har 
också arrangerat workshops i skolor i samband med temadagar etc. 
 
Stöd för elev- och studerandekårer 
FSS stöder de svenskspråkiga elev- och studerandekårerna i Finland genom utbildning, material och expertis. I 
samband med skolbesök har förbundets representanter träffat skolornas elev- och studerandekårer för att 
erbjuda stöd och information om studerandekårverksamhet. Förbundet har under 2017 fortsatt utvecklingen av 
konceptet för utbildningarna och marknadsfört möjligheten att beställa en utbildning till skolan. Utbildningar har 
ordnats i Lyceiparkens skola i Borgå, Pargas Svenska Gymnasium och i Mattlidens skola. 
 
Studiekort 
Medlemskap i förbundet berättigar till ett studiekort. Studiekortet är nationellt för elever i grundskolans övre 
klasser, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor och berättigar till såväl lokala som nationella förmåner 
och rabatter. Hösten 2017 blev det möjligt att få studerandepris på kollektivtrafiken i huvudstadsregionen (HRT 
området) med FSS studiekort. 
 
FSS kalendern 
FSS har hösten 2017 gett ut en läsårskalender för sjuttonde året i rad. 2017 brändades kalendern om från 
Ungdomskalendern till FSS kalendern. Kalendern har en upplaga på 1 500 och distribueras gratis till alla 
förbundets medlemmar. Förbundets förtroendevalda, anställda och en art director planerar och utformar 
kalendern. År 2017 fungerande Sandra Snellman som art director för kalender. Kalendern har mottagits väl och 
anses vara ett relevant och ändamålsenligt redskap i skolvardagen.  
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Evenemang 
 
Kick-off våren 2017 
Den 14.1.2017 ordnades en Kick-off inför våren på Allianssihuset i Helsingfors. På Kick-offen diskuterades 
förbundets värderingar och målsättningar, som grund för det nya politiska programmet. På Kick-offen deltog cirka 
15 pers. 
 
Påverkad 
Förbundets vårevenemang Påverkad! ordnades den 10-12.2.2017 i Borgå. Temat för evenemanget var hur unga 
kan påverka sin vardag. Riksdagsledamot Mikaela Nylander, journalisten Frida Frankenhaeuser, Mia Wikström från 
Svenska Lantbrukscentralen samt några representanter från föreningen Ad Astra medverkade. Evenemanget hade 
17 deltagare. 
 
Samhällslära prepkvällar 
Under 2017 ordnade FSS fyra stycken samhällslära prepkvällar. På våren ordnades två stycken: En i Vasa, den 
6.3.2017, och en i Helsingfors den 8.3.2017. Under hösten ordnades också två stycken prepkvällar: En i Helsingfors 
den 12.9.2017, och en i Åbo den 14.9.2017. Under kvällarna har deltagarna fått öva på sina kunskaper i 
samhällslära genom olika workshoppar, samt ställa frågor till experter inom de olika kurserna. Kvällarna har haft 
mellan 15 och 25 deltagare. 
 
Årsmötet Elevriksdagen och guldhattsgalan 
Årsmötet Elevriksdagen ERIK arrangerades den 21-23.4.2017 i Esbo, Opinmäki skolcentrum. På årsmötet deltog 49 
delegater. Dan Granqvist fungerade som mötesordförande. I samband med mötet arrangeras Guldhatsgalan, där 
Vasa Övningsskolas gymnasiums studerandekårsstyrelse utsågs till svenskfinlands bästa elev- och 
studerandekårsstyrelse. 
 
FSS sommarpicnic 
Den 6.6.2017 arrangerades en sommarpicnic i Brunnsparken i Helsingfors. På picnicen deltog cirka 15 pers. 
 
Svenska hörnan på Helsinki Pride 
Förbundet var delarrangör för Svenska Hörnan på Helsinki Pride. Fredagen den 30.6 arrangerades ett 
Finlandssvenskt Pride after work mingel på Luckan, på lördagen 1.7 deltog förbundet i Pride paraden och 
parkfesten. 
 
Kick-off hösten 2017 
Den 20.8.2017 ordnades en Kick-off inför hösten på Föreningen Brages kansli i Helsingfors. Under Kick-offen fick 
deltagarna fundera på hurdana de själva är som FSS-aktiva, vad de kan ge förbundet och vad förbundet kan ge 
dem. Kick-offen hade 22 deltagare. 
 
På min tid 
Den 23.8.2017 arrangerades seminariet “På min tid” på G18 i Helsingfors. Under kvällens lopp berättade FSS 
alumner om sin tid inom förbundet. Som talare fungerade Ralf Friberg, Renata Svedlin, Marcus Rantala, Li 
Andersson och Mats Löfström. Evenemanget hade cirka 40 deltagare. 
 
Kulturkarnevalen 
Kulturkarnevalen är ett av de populäraste ungdomsevenemangen i Svenskfinland. FSS står som huvudarrangör i 
samarbete med Kulturkarnevalen rf. Kulturkarnevalen 2017 arrangerades den 16-19.11.2017 i Karleby. Den 
15.11.2017 ordnades en utbildningsdag för den frivilliga “staffen” på Kulturkarnevalen. Det var den femtonde 
Kulturkarnevalen som ordnats, och därmed var karnevalen lite extra festlig. Evenemanget samlade ungefär 400 
ungdomar från hela Svenskfinland. På evenemanget fick deltagarna nya kulturperspektiv och förverkligade sig själv 
genom att delta i olika labb. 
 
Julglögg 
Den 14.12.2017 ordnades FSS traditionella julglögg på förbundskansliet i Helsingfors. Julglöggens tema var Lucia, 
och förbundets styrelse uppträdde vackert med sång. På julglöggen deltog cirka 70 pers, både nuvarande och före 
detta FSS-aktiva.  
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Intressebevakning 
Förbundet har under 2017 framfört flera ställningstaganden och skickat ut pressmeddelanden samt gett 
utlåtanden till lagförslag. 
 
Förbundet har under året kommenterat följande lagförslag och program: 

- RP 36/2017: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd 
- RP 39/2017: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa 

lagar som har samband med den 
- RP 114/2017: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra 

inhemska språket i den grundläggande utbildningen 
- Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017 – 2019 

 
Synlighet 
Förbundet har under året synats aktivt i media, genom egna ställningstaganden, pressmeddelanden och 
kommentarer till aktuella samhällsfrågor och -fenomen. Speciellt har förbundet tagit ställning i frågor om sexuella 
trakasserier i skolorna, avgiftsfri utbildning på andra stadiet och beteendenormer bland yngre och äldre i 
samhället; en diskussion som samlade 16 inlägg på Hufvudstadsbladets debattsidor. 
 

Samarbeten 
Förbundet samarbetar med likasinnade organisationer och aktörer genom projekt, kampanjer och i 
intressebevakningsfrågor. 
 
FSS har 2017 varit medlemsförening i: 

- Dagsverke rf 
- Förbundet för sexuellt likaberättigande Seta 
- Finlands FN-förbund rf 
- Finlands Fredsförbund rf 
- Finlands Ungdomssamarbete Allians rf 
- Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS 
- Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU 
- Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf 
- Svenska Studieförbundet 
- Suomen Hostellijärjestö ry 
- Sommargymnasiesamfundet rf 

 
Förbundet hade representanter i styrelserna för: 

- Dagsverke: Theo Tyrväinen (ordförande), Emilie Jäntti (ordinarie) 
- Finlands Ungdomssamarbete Allians: Nicholas Kujala (suppleant) 
- Finlands FN-förbund: Bicca Olin (ordinarie) 
- Förbundet Finland i Europa: Bicca Olin (suppleant)  
- Hostelling International Finland, fullmäktige: Malin Lindholm & Sofia Wahlroos 
- Pohjola-Nordens Ungdomsförbund PNU: Alva Hernandez (ordinarie) 
- Sommargymnasiesamfundet: Bicca Olin (ordinarie och medlem i arbetsutskottet) Nicolas Sjöberg 

(suppleant) 
- Svenska studieförbundet: Frans Cederlöf (suppleant) 
- OTUS: Nicholas Kujala 

 
Samarbetsprojekt 
 
Avgiftsfritt 2:a stadie - Maksuton 2. aste 
Förbundet har deltagit i kampanjen Avgiftsfri utbildning på andra stadiet tillsammans med Rädda barnen och de 
obundna studeradeorganisationerna på andra stadiet. Den 18.9.2017 öppnades ett medborgarinitiativ som kräver 
att riksdagen utarbetar en grundlig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att 
avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier. 
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Skolbok.fi 
Samarbetet med Förbundet Hem och Skola kring portalen för köp, byte och försäljning av läromedel skolbok.fi har 
fortsatt. I och med att det i dagens läge finns andra kanaler för försäljning och köp av böcker beslöt förbunden att 
avveckla tjänsten i december 2017. 
 
Debattforum och debattävling 
FSS ordnade i samarbete med Svensk Ungdom den nationella Debattävlingen 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 i Helsingfors, Åbo och Vasa och en final i Helsingfors januari 2017. Lovisa 
Gymnasium tog hem segern i finalen. 
 
Tillsammans med Svensk Ungdom erbjöd förbundet debattforum, en workshop i debatt och retorik, för skolor. 
Under våren och hösten ordnades debattworkshops i flera skolor. Konceptet ökar i popularitet och antalet 
beställningar har ingen ökat under 2017. 
 
De e lugnt 
Folkhälsans projekt Det är lugnt främjar stresshantering bland unga. Förbundet representerades i projektets 
styrgrupp av ordförande Nicholas Kujala fram till Elevriksdagen i april och ordförande Bicca Olin efter 
Elevriksdagen. 
 
Internationella samarbeten 
Under år 2016 har FSS uppehållit ett gott internationellt samarbete, främst genom den europeiska 
takorganisationen Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU och det nordiska nätverket 
Nordic School Student Network NSSN. 
 
OBESSU 
FSS har under året 2017 deltagit aktivt i OBESSUs evenemang. Det internationella samrbetet koordineras genom 
en International Officer i förbundets styrelse. Under året har förbundet haft representanter i arbetsgrupper samt 
deltagare på följande evenemang: 
 

- OBESSUs study session, Welcome to education: all included! 5-12.3.2017 i Budapest. Emilie Jäntti och 
Peppi Wilson deltog. 

- OBESSU Summer School Learning for Life 10-16.7.2017 i Ljubljana. Wilma Staffans och Peter Ahlskog 
deltog. 

- OBESSU General Assembly 4-5.8.2017 i Berlin. Bicca Olin och Nicolas Sjöberg deltog. 
 
Förbundet har också haft representanter i OBESSUs arbetsgrupper: 
 

- Working group on Vocational Education and Training, Bicca Olin (2015-2017 + 2018-) 
- Working group renewing the Political Platform, Bicca Olin (2017) 

 
NSSN 
FSS har under året 2017 aktivt medverkat för att skapa strukturer och stärka det nordiska nätverket för de 
nordiska studerandeförbunden. Under år 2017 har förbundet haft representanter på NSSN möte i Reykjavik samt 
stått värd för NSSN:s årsmöte i Helsingfors i maj 2017. 
 

Information 
 
Elevbladet Ebl 
Elevbladet Ebl är förbundets medlemstidning och språkrör. Elevbladet skickas hem till alla medlemmar, skolor i 
Svenskfinland, bibliotek, finlandssvenska institutioner och samarbetsorganisationer. Elevbladet utkom fyra gånger 
under 2017: 
 
Ebl 1/2016 utkom i mars, upplaga 1500 
Ebl 2/2016 utkom i maj, upplaga 1700 
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Ebl 3/2016 utkom i september, upplaga 2300 
Ebl 4/2016 utkom i november, upplaga 1500 
 
Ebl har under året lyft upp teman som psykisk hälsa, yrkesutbildningens reform och avgiftsfri utbildning på andra 
stadiet. Axel Meyer fungerade som chefredaktör och Ida Sundell som art director för tidningen. Tidningens 
innehåll skapades av ett redaktionsråd bestående av frivilliga skribenter. KTMP Group Oy Ab har fungerat som 
tryckeri för tidningen. 
 
Utskick till skolor 
I januari 2017 och i augusti 2017 skickade förbundet ett omfattande informationspaket om förbudets tjänster, 
evenemang och annat aktuellt till alla skolor i Svenskfinland. 
 
Skolungdom.fi 
Förbundets webbsida fungerar som informationskanal för medlemmarna och informations- och materialbank för 
elev- och studerandekårsaktiva. Via hemsidorna kan man också ansöka om medlemskap och studiekort. 
Webbsidorna fick ett ansiktslyft under sommaren 2017. 
 
Sociala medier 
Förbundet har regelbundet uppdaterat sina kanaler på sociala medier; Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn 
och Twitter. 
 
FSS podden 
Våren 2017 lanserade förbundet en podcast, FSS podden. Podcasten behandlar aktuella ungdoms- och 
utbildningspolitiska teman, i podcasten deltar förbundets frivilliga, personal och inbjudna gäster. 
 

Medlemmar 
Förbundets medlemsantal vid slutet av året 2017 var 2 242 medlemmar. Medlemsantalet minskade jämfört med 
2016 (2 181 medlemmar). Under året gav förbundet ut 932 studiekort (2016 var antalet 756 studiekort). 
 

Administration och personal 
 
Årsmöten 
Årsmötet Elevriksdagen ERIK arrangerades den 21-23.4.2017 i Esbo, Opinmäki skolcentrum. På årsmötet deltog 49 
delegater. Dan Granqvist fungerade som mötesordförande.  
 
Anställda i förbundet 
Förbundskansliet finns i Helsingfors, på Kaserngatan 1 D 65–66 i Helsingfors. Administrationen har huvudsakligen 
skötts från förbundskansliet. Förbundet hade fram till sommaren 2017 två ordinarie befattningar, båda på heltid. 
Från och med hösten 2017 fanns tre ordinarie befattningar, en på heltid och två på deltid. Förbundet har fram till 
april 2017 en heltidsanställd förbundsordförande, från och med maj övergick förbundsordförande till ett månatligt 
arvode.  
 
Anställda 2017 

- Nicholas Kujala, förbundsordförande (100 %) –4/2017 
- Malin Lindholm, förbundssekreterare (100 %) 9/2016– 
- Sofia Wahlroos, verksamhetsledare (100 %) –8/2017, evenemangskoordinator (50 %) 9/2018– 
- Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare (50 %) 9/2017– 

 
Kanslipersonalen arbetar tillsammans med de frivilliga i förbundet. Arbetsuppgifterna stöder de strategiska målen 
och det praktiska arbetet enligt verksamhetsplanen och dagliga rutiner. Kansliet koordinerar sig bland annat via 
gemensamma planeringsdagar, kanslimöten, fortbildningsdagar och gemensam rekreation. Under året skedde 
några förändringar i personalen på grund av omställningar och nya arbetsbeskrivningar. 
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Förbundet har haft två arvoderade vice ordföranden fram till maj 2017. Förbundet har också betalat arvoden åt 
Elevbladets chefredaktör, Elevbladets art director, art directorn för FSS kalendern, fotografen och bändet på 
årsmötet. Förbundet har anlitat externa tjänster för bland annat ekonomiförvaltning och lönebetalning. 
 
Medlemsregistret Flo Members 
Medlemsregistret upprätthålls av förbundets personal, personalen är de enda med användarrättigheter till 
registret. Under året inledde förbundet beredelser för de förändringar GDPR medför för insamling och lagring av 
persondata. 
 

Ekonomi 
Förbundets centrala inkomstkällor består av medlemsavgifter, statsunderstöd och understöd från fonder och 
stiftelser. Evenemangen finansieras med deltagaravgifter och understöd, evenemangen subventioneras för 
deltagarna och resekostnader ersätts. 
 
År 2017 erhöll förbundet understöd från följande fonder och stiftelser: 

- Svenska Kulturfonden, för verksamheten 
- Svenska Folkskolans Vänner, för verksamheten 
- Stiftelsen Tre Smeder, för verksamheten i Helsingfors 
- William Thurings stiftelse, för Elevriksdagen 
- Konstsamfundet, för Elevbladet 
- Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, för FSS-kalendern 
- Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, för FSS-kalendern 

 
Medlemsavgifter 2016–2017 och 2017–2018 

- 9 euro för medlemmar i grundskolans övre klasser 
- 15 euro för medlemmar på andra stadiet (gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor) 
- 20 euro för stödjande medlemmar 
- 100 euro för ständigt stödjande medlemmar 

 
Resultat 
Totalomsättningen i förbundet utgjordes av inkomster om 4 833,39 euro (2016: 4 056,06 euro) och kostnader om -
197 898,90 (2016: -210 868,74 euro). Ordinarie verksamheten visar en förlust på -193 065,51 euro (2016: -206 
812,68 euro). Lägre personalkostnader jämfört med tidigare år, i och med att personalstyrkan varierat under året, 
mindre kostnader för medlemstidningen Elevbladet, i och med att tidningens upplaga minskat under året, och 
mindre förvaltningskostnader bidrar till skillnaden i planerat och förverkligat utfall. Antalet evenemang och 
deltagande i evenemangen här däremot ökat under året. I och med aktivare verksamhet i utskotten och 
förbundsstyrelsen har kostnaderna för förtroendemannaorganisationen också ökat. 
 
Medelsanskaffningen består av medlemsavgifter och uppgår till 18 965,11 euro (2016: 18 356,38 euro). De 
allmänna understöden som omfattar Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsunderstöd för 
organisationer inom ungdomsområdet och verksamhetsunderstöd från privata fonder och stiftelser uppgår till 193 
000 euro (2016: 185 500 euro). 
 
Totalt visar resultaträkningen ett överskott på 20 029,81 euro (2016 ett underskott om -932,53 euro) mot ett 
budgeterat nollresultat. De specificerade resultaten framgår av resultat- och balansräkningen. 
 
Revision 
Revisionsbolaget KPMG fungerade som revisor med Petra Pörnull (CGR) som ansvarig revisor 
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Bilaga 1: Närvaro på förbundsstyrelsens möten 
 
Förbundsstyrelsen 2016–2017, fram till Elevriksdagen 2017: 
 

Styrelseledamot FST 6 16.1.2017 FST 7 19.2.2017 FST 8 25.3.2017 FST 9 21.4.2017 

Nicholas Kujala, 
förbundsordförande x x x x 

Bicca Olin, första vice 
ordförande x x x x 

Jooa Mustonen, andra 
vice ordförande 

x x x x 

Frans Cederlöf    x 

Alva Hernandez x x  x 

Emilie Jäntti x x x x 

Nicolas Sjöberg  x x x 

Peppi Wilson x x x x 

 
Förbundsstyrelsen 2017–2018, efter Elevriksdagen 2017 
 

Styrelseledamot 
FST 1 

10-11.6.2017 FST 2 18.8.2017 FST 3 14.10.2017 FST 4 16.12.2017 

Bicca Olin, 
förbundsordförande x x x x 

Nicolas Sjöberg, första 
vice ordförande x x  x 

Peppi Wilson, andra vice 
ordförande 

x x x  

Dan Cederlöf x x x x 

Alva Hernandez  x x x 

Emilie Jäntti x x x x 

Valter Mårtenson x x x x 

Huy Nguyen x x x x 
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Bilaga 2: Aktiva i förbundet 2017 
 
Arbetsutskottet AU 
 
AU fram till Elevriksdagen 2017 

- Bicca Olin, ordförande 
- Nicholas Kujala 
- Amina Elezovic 
- Ricky Fagerudd 
- Jooa Mustonen 
- Emil Widlund 

 
Finansutskottet FU 
 
FU fram till Elevriksdagen 2017 

- Alina Böling, ordförande 
- Matilda von Essen 
- Tim Karike 
- Fredrik Rönnlund 
- Valter Söderman 

 
FU efter Elevriksdagen 2017 

- Alina Böling, ordförande 
- Matilda von Essen 
- Veera Hellman 
- Celinda Nordlund 
- Valter Söderman 

 
Internationella utskottet IU 
 
IU fram till Elevriksdagen 2017 

- Rasmus Anttila 
- Amina Elezovic 
- Hermanni Haaparanta 
- Matilda Koskinen 
- Lucas Käldström 
- Karin Panelius 
- Ronja Pontan 
- Axel Meyer 
- Jannica Savander 
- Jenny Åkerman 

 
IU efter till Elevriksdagen 2017 

- Emilie Jäntti, ordförande och IO för OBESSU 
- Dan Cederlöf, ordförande och IO för NSSN 
- Peter Ahlskog 
- Rasmus Anttila 
- Julia Halttunen 
- Emilia Lehtinen 
- Yannica Rönnqvist 
- Zacharias Sandvik 
- Wilma Staffans 
- Otto Stenman 
- Alvar Winquist 
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Intressebevakningsutskottet IBU 
 
IBU efter Elevriksdagen 2017 

- Huy Nguyen, ordförande 
- Valter Mårtenson, ordförande 
- Rasmus Anttila 
- Elvira Backlund 
- Laura Määttä 
- Emma Näpänkangas 
- Kia Pollari 
- Mika Pousi 
- Anna Ring 
- Elin Svedman 

 
Redaktionsrådet för Elevbladet 
 
Redaktionsrådet efter Elevriksdagen 2017 

- Axel Meyer, chefredaktör 
- Ida Sundell, art director 
- Saga Brummer 
- Pinja Karlqvist 
- Marie Krogius 
- Yannika Rönnqvist 
- Alexandra Wegelius 
- Emil Widlund 

 
Verksamhetsutskottet Verkus 
 
VERKUS efter Elevriksdagen 2017 

- Alva Hernandez, ordförande 
- Alexandra Wegelius, vice ordförande 
- Rasmus Anttila 
- Elvira Backlund 
- Isolde Fritzén 
- Julia Halttunen 
- Amelie Hyytiäinen 
- Isabelle Hällfors 
- Emilia Lehtinen 
- Sofia Lindberg 
- Anna-Matilda Rosendal 
- Elin Svedman 
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Bilaga 3: Evenemang, möten och träffar 2017 
 

Datum Vad? Vem? 

5.1 Månadsmöte Malin, Sofia, Jooa, Bicca 

5.1 EYC möte Malin 

9.1 Redaktionsrådet Malin, Bicca, + redaktionsrådet 

10.1 Frank-temamöte Malin, Sofia, Jooa, Nicholas, Bicca 

12.1 Middag med Kulturkarnevalens styrelse Malin, Sofia, Nicholas 

13.1 Planeringsmöte med Kulturkarnevalen Malin, Sofia, Nicholas 

18.1 Allianssi Luottarifoorumi Bicca 

23-27.1 Emilie Jäntti på PRAO Emilie, Malin, Sofia, Bicca, Jooa 

30.1 Medlemsintervju med Allianssi Bicca, Malin och Sofia 

31.1 Middag med Svenskt stöd Nicholas, Bicca, Jooa, Malin och Sofia 

31.1 debattävling Nicholas, Sofia, Malin, Jooa 

1.2 Svenskt diskussionstillfälle på Allianssi Nicholas, Bicca, Jooa, Malin och Sofia 

7.2 Kanslimöte Nicholas, Bicca, Jooa, Malin och Sofia 

8.2 Gymnasiediplom- diskussionstillfälle Bicca 

8.2 OTUS-styrelsemöte Nicholas 

9.2 Diskussionstillfälle om våldsam extremism Nicholas 

10.2 Allianssis intressebevakningsmorgonmål Bicca 

10-12.2 Påverkad i Borgå 
Nicholas, Bicca, Jooa, Malin, Sofia, Alva, 
Emilie, Peppi 

14.2 Möte med KK Jooa, Malin 

15.2 Sluta panta möte Nicholas 

24.2 Tvåspråkiga skolor-seminarium Nicholas 

27.2 Lunch med Dan Granqvist Sofia, Bicca 

27. 2 Prao elev William Nissen på kansliet Sofia, Malin 

27.2 STTK, AKAVA, FFC- frukost Nicholas 

1.3 Ministeriets seminarium om statsunderstöd Nicholas, Malin 

2.3 Sofia på lunch med Jocke Bonns från HBL Sofia 

6.3 Samppaprep i Vasa Nicholas 

7.3 Nuorisobarometri Jooa, Bicca, Malin 

8.3 Samppaprep i Helsingfors Sofia, Malin, Jooa och Frans 

9-10.3 Kulturfondens läromedelsseminarium Sofia och Nicholas 

5-11.3 Study session i Budapest Peppi, Emilie 

14.3 Temamöte Jooa, Nicholas, Sofia, Malin, Bicca 

15.3 Möte med PNU Bicca 
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22.3 Osku - Amis-aamiainen Bicca 

28.3 Uhkia ja unelmia Bicca 

28.3 ”Tiedätsä kuka mä oon?” Bicca 

28.3 Allianssis styrelsemöte Bicca 

31.3 Lässeminarium Sofia 

3.4 Sommargymnasiesamfundets årsmöte Bicca 

5.4 Föreningsbarometern Malin, Sofia, Bicca 

10.4 Påverkstad Bicca 

21-23.4 Elevriksdagen ERIK  

24-26.4 
OBESSU Working Group on the Political Platform - möte i 
Bryssel Bicca 

27.5 Intervju i God morgon Östnyland Bicca 

27.4 Obs-debatt om sexuella trakasserier Bicca 

2-4.5 A new European Youth Strategy - konferens i Bryssel Bicca 

5-7.5 NSSN Members Assembly and GA i Helsingfors Emilie, Malin, Bicca, Nicolas 

9.5 Europadagen i Allians-huset Malin, Bicca 

10.5 Föregångaren drottning Christina Bicca 

10.5 Kulturfondens utdelningsfest Malin, Jooa, Bicca 

11.5 Möte med Kulturfonden Malin, Bicca 

11.5 Utlåtande åt riksdagens kulturutskott Bicca 

11.5 Infotillfällte om reformen av yrkesutbildningen Malin 

15.5 Möte med Svenska hörnan om PRIDE Bicca 

16.5 Lunch med Christoffer Ingo Bicca 

16.5 FN-förbundets vårmöte Alva 

17.5 UKM-träff Malin 

17.5 
Kulturfondens seminarium "Kan 10 projekt göra 
skillnad?" Malin, Bicca 

18.5 
Möte med Allianssis jämlikhets- och 
deltagandearbetsgrupper Bicca 

19.5 Möte om EYC-kortet Malin 

19.5 YLEJ-möte Bicca 

22.5 Möte om skolungdom.fi med Mauritz Malin, Sofia, Bicca 

22.5 Möte om skolbok.fi Malin, Sofia, Bicca 

22.5 CMI-seminarium Malin, Jooa 

23.5 Möte med utbildningsstyrelsens direktör Bicca 

23.5 Utlåtande åt riksdagens arbetslivs- och jämlikhetsutskott Bicca 

23.5 Möte med KK Malin, Sofia 
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23.5 Sakkis vårskumpa Bicca 

23.5 KK:s årsmöte Sofia 

24.5 Dreams forum Valter, Otto, Malin, Sofia, Emilie 

27.5 KK ambassadörsträff Bicca, Malin, Sofia, Emilie, Dan 

31.5 Rakas, kamala opo Bicca 

31.5 SU Hello & goodbye Malin, Bicca 

1.6 Tillsammans hörs vi - planeringsmöte Bicca 

1.6 
Helsingin lukiolaiset vs. Uudenmaan lukiolaiset - 
fotbollsmatch Bicca 

2.6 Allians intressebevakningsfrukost Bicca 

2.6 SLL lakkiaisskumpat Bicca 

6.6 FSS Sommarpicnic Dan, Emilie, Sofia, Malin, Bicca 

12.6 Svenska hörnan -möte på Luckan Bicca 

13.6 Lunch med Eini Järvi från OSKU Bicca 

14.6 Möte om debattävlingen Bicca, Sofia 

14.6 Lunch med Valter Söderman Bicca 

14.6 Träff med Sverigefinska ungdomsförbundet Bicca, Sofia 

15.6 Demokrati i skolan Bicca 

20.6 Yhtäkään lasta ei jätetä - Maksuton 2. aste Bicca 

21.6 VaNuPo-diskussion på Allianssi Bicca 

27.6 EBL-möte Malin, Bicca, Axel, Ida 

30.6 Pride-AW Bicca, Emilie, Peppi, Malin, Sofia 

1.7 Pride-parad  

5.7 Möte med Kirsi från Allianssi om Tillsammans hörs vi Bicca, Malin, Sofia 

10.7 Tillsammans hörs vi i Tammerfors 
Nicolas, Peppi, Emmi, Otto, Sofia, Malin, 
Bicca 

10-16.7 OBESSU Summer School i Ljubljana Peter, Wilma 

11-13.7 FSS på SuomiAreena 
Nicolas, Peppi, Emmi, Otto, Sofia, Malin, 
Bicca 

20.7 Middag med Otto Arola från SAKKI Bicca 

1.8 Intressebevakningsutskottet Huy, Valter, Dan, Bicca, Sofia 

2.8 Yhtäkään lasta ei jätetä - Maksuton 2. aste Bicca 

5-6.8 OBESSU General Assembly i Berlin Nicolas, Bicca 

8.8 Verksamhetsutskottet Alva, Huy, Sofia, Bicca 

17.8 Arbetsintervju med Frans Cederlöf Sofia, Malin, Bicca 

17.8 Möte med EBL redaktionsrådet Malin, Nicolas 

18.8 Jobbkväll på kansliet 
Malin, Nicolas, Sofia, Bicca, Valter, Huy, 
Emmi 
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20.8 Kick-off 
Sofia, Nicolas, Peppi, Huy, Dan, Valter, Alva, 
Emmi, Malin, Bicca 

22.8 Svenska hörnan - feedback Bicca 

23.8 På min tid - seminarium Sofia, Malin, Nicolas, Frans, Dan, Otto, Bicca 

24.8 Debattävlingsmöte Bicca, Sofia 

24.8 FU-möte Malin, Bicca, Nicolas 

25.8 Allians valutskottsmöte Malin 

26.8 Nuva ry på FSS kansli Bicca 

28.8 Debattforum i Sibbo Bicca, Sofia 

29.8 Avgiftsfritt 2a stadie - kampanjmöte Bicca 

30.8 UKM organisationsseminarium Malin, Bicca 

5.9 Avgiftsfritt 2a stadie - kampanjmöte Bicca 

5.9 FN-förbundets styrelsemöte Bicca 

5.9 Debattforum-utbildning Dan, Nicolas, Emmi, Bicca 

6.9 
Lunch med Sannfinländsk ungdoms ordförande Samuli 
Voutila Bicca 

6.9 Studieförbundets extra medlemsmöte Malin, Dan 

7.9 Intervju med Läraren Bicca 

8.9 Allians intressebevakningsmorgonmål Bicca 

8.9 
Lunch med Regnbågsankans verksamhetsledare Fredrika 
Biström Bicca 

8.9 Dagsverkes 50 års jublieum Emmi, Bicca 

11.9 Sommargymnasiesamfundets styrelsemöte Nicolas, Bicca 

12.9 Tillsammans hörs vi - feedback Bicca 

12.9 Temadag i GGS Bicca 

12.9 Samhällslärapreppkväll i Helsingfors Sofia, Valter, Nicolas, Dan, Bicca 

13.9 Kanslimöte Nicolas, Peppi, Malin, Sofia, Bicca 

13.9 Lunch med OSKUs ordförande Eini Järvi Bicca 

14.9 Utbildningsstyrelsens seminarium om ungas deltagande Bicca 

14.9 Samhällslärapreppkväll i Åbo Peppi, Sofia, Bicca 

18.9 Kreisiryhmämöte Bicca 

19.9 Kruts elevkårsdag Malin, Frans, Bicca, Dan 

19.9 Besök+ workshop åt PSG ettorna Sofia 

19.9 Allians jämlikhetsarbetsgrupp Bicca 

19.9 Sommargymnasiesamfundets utvecklingsarbetsgrupp Bicca 

20.9 Allians styrelsemöte Bicca 

20.9 Morgonmål med Nicholas Kujala Bicca 
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21.9 Debattävlingsmöte Bicca 

26.9 Demokratifostran i skolorna - morgonmålseminarium Bicca 

26.9 Avgiftsfritt 2a stadie - kampanjmöte Bicca 

26.9 Google järjestöille - infotillfälle Malin 

27.9 Diskussion i slaget efter 12 Bicca 

27.9 Besök till Borgå folkakademi Nicolas, Frans 

28.9 Kanslimöte Peppi, Nicolas, Malin, Sofia, Frans, Bicca 

28.9 Intervju till På Gränsen Bicca 

29.9 Intervju i Yles Ajantasa-program Bicca 

2.10 Debattforum i Närpes Nicolas, Huy 

2-6.10 Österbottenturné Frans, Sofia 

2.10 Möte med Kulturkarnevalen Malin, Bicca 

2.10 Kulturkarnevalens styrelsemöte Bicca 

4.10 Besök hos regnbågscafe i Vasa Frans, Sofia 

4.10 EKS-utbildning och skolbesök i Lyceiparkens skola Malin, Bicca 

4.10 Intressebevakningsutskottet Valter, Dan, Emmi, Alva, Bicca 

5.10 Kaffe med SLLs ordförande Pietu Heiskanen Bicca 

6.10 Debattävlingsmöte Bicca 

6.10 Mark Levengood på Hanaholmen Malin, Bicca 

7.10 
Studieförbundets och Svenska folkskolans vänner 
ordförandedag Malin, Bicca 

9.10 Debattävlingsdelfinal: Österbotten Bicca 

9.10 Avgiftsfritt 2a stadie - kampanjmöte Malin 

9.10 Besök på centralarkivet Nicolas, Sofia 

11.10 Kansliets planerings- och tykydag Peppi, Nicolas, Frans, Sofia, Malin, Bicca 

12.10 Föreläsning på Ekenäs gymnasiums temadag Bicca 

14.10 Regnbågshelgens kvällsfest Bicca 

16.10 Debattävling delfinal 3 Bicca 

16.10 EBL-möte Malin, Bicca 

17.10 Emmis dagsverke Emmi 

18.10 Allians jämlikhetsarbetsgrupp Bicca 

18.10 Möte med VR Malin, Frans 

18.10 Diskussionstillfälle om ändringar i ungdomslagen Malin 

19.10 De e lugnt-styrgruppsmöte Malin 

19.10 Kulturfondens seminarium Fem drömmar om utbildning Sofia 

24.10 Maksuton 2. aste möte Malin 
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25.10 Allians obundnas nätverk möte Malin 

30.10 Young Nordic Voices: How do I shape my future? Bicca 

31.10 Möte med Gusse Bicca 

2.11 Möte med Axel om EBL Bicca 

3.11 Debattforum i Kyrkslätt Bicca 

3.11 Allians valberedningsutskott Malin 

6.11 EBL-möte Malin 

6.11 Svenska dagen - fest Bicca, Malin 

7.11 Seminarium om intagningen till tredje stadiet Bicca 

7.11 Maksuton 2. aste möte Malin 

7.11 FN-förbundets styrelsemöte Bicca 

8.11 Lunch med Juuso Luomala från OSKU Bicca 

9.11 Allians ordförande valpanel Malin 

10.11 SLLs årsmöte Bicca, Nicolas 

10.11 Scoutstationen 10 år Bicca, Frans, Malin 

11.11 Gröna ungas årsmöte Bicca 

13.11 Stafettkarnevalens styrgruppsmöte Emmi 

14.11 Möte med VetaMix Bicca 

15-19.11 Kulturkarnevalen 
Bicca, Nicolas, Emmi, Dan, Huy, Valter, 
Frans, Malin, Sofia 

20.11 Barnkonventionens dag - kampanj på Narinken Malin, Sofia, Frans, Bicca 

20.11 
Regionförvaltningsverkets och utbildningsstyrelsens 
gymnasieseminarium Bicca 

21.11 Morgonmål med Annakaisa Tikkinen från SLL Bicca 

21.11 Maksuton 2. aste möte Malin 

22-24.11 Vocational Skills Week i Bryssel Bicca 

22.11 Studieförbundets seminarium & höstmöte Frans, Malin 

23.11 Allians 25 års höstmöte Malin 

23.11 Utlåtande i kulturutskottet om spåkförsökslagen Malin 

24.11 Samlingspartiets ungas årsmöte Nicolas 

27.11 Debattforum i Sibbo Bicca 

27.11 KK utvärderingsmöte Malin, Bicca, Sofia 

28-30.11 NSSN MA på Island Emmi, Dan 

29.11 Middag med JJ Khabbal från SAKKI Bicca 

29.11 Sininen tulevaisuus språkdiskussion Bicca 

30.11 Debattävling delfinal 4 Bicca 

1.12 Debattävling delfinal 5 Bicca 
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1.12 Studieförbundets jullunch Frans 

2.12 IU-möte Emmi, Dan, Nicolas, Peppi 

4.12 Maksuton 2. aste Bicca 

4.12 Jubileumsseminariet Bildning och kultur 100 Malin, Bicca 

5.12 Intervju med X3M morgon Bicca 

5.12 Intervju med Yle Östnyland Bicca 

5.12 Reportage i Östnyland Bicca 

5.12 Möte med KPMG Malin 

5.12 Kreisiryhmämöte Nicolas, Bicca 

6.12 Slottsbalen Bicca 

8.12 Kohti seuraavaa sataa - VNK Bicca 

8.12 Sommargymnasiesamfundets glögg Bicca 

8.12 
Möte med Kristiina Vares-Wartiovaara från Children's 
voice Bicca 

8.12 OSKUs julglögg Nicolas, Emmi, Bicca 

8.12 Natottaako? AW med Nils Torvalds Bicca, Nicolas 

9.12 Verkus möte Sofia, Alva, Nicolas 

11.12 SKS-utbildning i Pargas svenska gymnasium Frans 

12.12 Allians jämlikhetsarbetsgrupp Bicca 

13.12 Amisbarometri publiceringstillfälle Bicca 

13.12 FSS-glöggen 
Bicca, Nicolas, Emilie, Alva, Dan, Valter, 
Frans, Malin, Sofia 

15.12 SUs julfest Bicca, Frans, Nicolas 

10.1.2018 Debattävlingsmöte med Svensk Ungdom Bicca, Malin 

11.1.2018 Debattävlingens final 
Bicca, Nicolas, Emilie, Alva, Frans, Malin, 
Sofia 

17.1.2018 Möte med OSKUs generalsekreterare Juuso Malin 

19.12 Avgiftsfritt 2. stadie - kampanjmöte Bicca 

19.12 Kansliets julfest Malin, Sofia, Frans, Bicca, Axel 



Bilaga 4 

 
 
 
 

27 

Uppföljning av propositioner 
 
Förbundsstyrelsens uppföljning av propositioner från Elevriksdagen 2017. 
 

Proposition 1:  Lämna hostellförbundet 
FSS är medlem av Hostellförbundet, en förening som sammanför hotell och vandrarhem i Finland och internationellt. 
Medlemskapet kostar FSS 230 € i året. I tiderna har FSS troligtvis gått med för att få medlemsförmåner på de hostell som 
hör till förbundet. De förmånerna får alla med det internationella EYC-kortet. Hostellförbundets övriga verksamhet 
gynnar inte FSS. 
 
Därför yrkar förbundsstyrelsen på att: 

- FSS lämnar Hostellförbundet vid utgång av 2017. 
 
Förbundsstyrelsens rapport till Elevriksdagen 2018 
Förbundet har lämnat Hostellförbundet under verksamhetsåret 2017–2018. 
 

Proposition 2 - Utveckla FSS politiska program 
FSS politiska program är långt och svårt att som medlem tillämpa i vardagen, samt med 
samarbetspartner som talar andra språk. 
 
Därför yrkar förbundsstyrelsen på att: 

- FSS styrelse under verksamhetsåret 2017–2018 skriver en kort, koncis och konkret version av det politiska 
programmet. 

- FSS gör ett kort sammandrag av det politiska programmet på finska och engelska. 
 
Förbundsstyrelsens rapport till Elevriksdagen 2018 
Det politiska programmet har översatts till finska sommaren 2017. Då det politiska programmet har kortats av och 
förtydligats på Elevriksdagen 2017, anser vi det inte nödvändigt att skriva en ännu kortare version. På grund av 
tids- och resursbrist har det politiska programmet inte översatts till engelska. 
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 1 

Resultaträkning 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2016

Ordinarie verksamhet
Intäkter 4 833,39 4 056,06

Kostnader
Ordinarie verksamhetens kostnader -57 627,13 -49 910,79
Personalkostnader -102 066,23 -109 485,43
Avskrivningar -118,30 -157,74
Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -38 087,24 -51 314,78

-197 898,90 -210 868,74

Ordinarie verksamhetens underskott -193 065,51 -206 812,68

Tillförda medel
Intäkter 213 010,36 205 927,01

213 010,36 205 927,01

Resultat av den egentliga verksamheten 19 944,85 -885,67

Övrig verksamhet
Intäkter 107,14 0,38
Kostnader -22,18 -47,24

84,96 -46,86

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 20 029,81 -932,53

Visma Services
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 2 

BALANSRÄKNING 31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar 354,90 473,20

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 354,90 473,20

RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 072,13 0,00
Övriga fordringar 8,90 2,27

Kassa och banktillgodohavanden 97 711,37 72 373,84
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 99 792,40 72 376,11

AKTIVA TOTALT 100 147,30 72 849,31

PASSIVA

EGET KAPITAL
Fria fonder

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 61 865,68 62 798,21
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 20 029,81 -932,53

EGET KAPITAL TOTALT 81 895,49 61 865,68

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt

Skulder till leverantörer 8 009,53 4 815,22
Övriga skulder 881,69 1 084,79
Resultatregleringar 9 360,59 5 083,62

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 18 251,81 10 983,63

PASSIVA TOTALT 100 147,30 72 849,31

Visma Services
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 3 

NOTER TILL BOKSLUTET

Bokslutet har upprättats enligt förordningen 1753/2015 för små- och mikroföretag.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
ORDINARIE VERKSAMHET 2017 2016

10 Seminarier
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 404,00 0,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -877,19 0,00
5 Övriga verksamhetskostnader -561,13 0,00

-1 034,32 0,00
12 En dags evenemang

1 Ordinarie verksamhetens intäkter 784,76 0,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -3 002,77 -1 010,48
5 Övriga verksamhetskostnader -705,85 -856,68

-2 923,86 -1 867,16

15 Smakprov på politik
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 320,00 0,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -1 760,97 -455,30
3 Personalkostnader 0,00 -74,30
5 Övriga verksamhetskostnader -182,56 -328,10

-1 623,53 -857,70

17 Modell-FN
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 0,00 150,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader 0,00 -3 052,80
5 Övriga verksamhetskostnader 0,00 -621,60

0,00 -3 524,40

19 Skolbesök
2 Ordinarie verksamhet kostnader -875,02 -421,79

-875,02 -421,79

20 Elevbladet
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 0,00 800,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -8 831,73 -12 623,36
3 Personalkostnader -3 566,40 -3 566,40
5 Övriga verksamhetskostnader -224,34 -60,88

-12 622,47 -15 450,64

22 Hemsida
3 Personalkostnader -445,80 0,00
5 Övriga verksamhetskostnader -128,79 -106,68

-574,59 -106,68

Visma Services
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 4 

25 Information+materialförmedling
2 Ordinarie verksamhet kostnader -3,99 -126,73
3 Personalkostnader -148,60 -148,60
5 Övriga verksamhetskostnader -1 172,43 -696,99

-1 325,02 -972,32

28 Elevkårsutbildning
2 Ordinarie verksamhet kostnader -159,00 -215,29

-159,00 -215,29

40 Ungdomskalendern
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 0,00 1 200,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -8 388,60 -9 013,57
3 Personalkostnader -1 040,20 -1 040,20
5 Övriga verksamhetskostnader -372,10 0,00

-9 800,90 -8 853,77

45 Internationell verksamhet
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 766,55 0,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -4 078,05 -2 943,43
5 Övriga verksamhetskostnader -2 000,00 -1 822,70

-5 311,50 -4 766,13

50 Medlemskortet
2 Ordinarie verksamhet kostnader 0,00 0,00
5 Övriga verksamhetskostnader -2 465,33 -2 810,64
7 Finansiella intäkter och kostnader 0,00 -1,00

-2 465,33 -2 811,64

60 Elevriksdagen
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 1 746,50 1 906,06
2 Ordinarie verksamhet kostnader -13 231,19 -10 153,14
3 Personalkostnader -668,70 -924,29
5 Övriga verksamhetskostnader -800,77 -5 997,98

-12 954,16 -15 169,35

70 Förbundsstyrelsen
2 Ordinarie verksamhet kostnader -4 105,71 -1 128,78
5 Övriga verksamhetskostnader -152,00 -1 680,28

-4 257,71 -2 809,06

75 Presidiet
2 Ordinarie verksamhet kostnader -173,16 -978,52
3 Personalkostnader -33 781,06 -35 959,80
5 Övriga verksamhetskostnader -642,65 -1 783,97

-34 596,87 -38 722,29

Visma Services
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 5 

77 Utskott
2 Ordinarie verksamhet kostnader -674,66 -303,38
5 Övriga verksamhetskostnader -88,86 -54,42

-763,52 -357,80

80 Kansliet
1 Ordinarie verksamhetens intäkter 811,58 0,00
2 Ordinarie verksamhet kostnader -2 659,79 -930,81
3 Personalkostnader -68 651,79 -78 152,36
5 Övriga verksamhetskostnader -15 079,85 -22 686,97
7 Finansiella intäkter och kostnader -30,64 -29,92

-85 610,49 -101 800,06

90 Gemensamma
2 Ordinarie verksamhet kostnader -1 558,28 -181,48
3 Personalkostnader 5 307,70 8 240,31
4 Avskrivningar -118,30 -157,74
5 Övriga verksamhetskostnader -11 631,96 -9 666,68
7 Finansiella intäkter och kostnader 0,00 -15,94

-8 000,84 -1 781,53

VERKSAMHETENS UNDERSKOTT -184 899,13 -200 487,61

RESULTATRÄKNING TOTAL 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2016
Totala intäkter 217 821,57 209 936,21
Totala kostnader -197 898,90 -210 868,74

Räkenskapsperiodens under-/ överskott 19 922,67 -932,53

TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter

Medlemsavgifter 18 965,11 18 356,38
Bidrag 194 045,25 187 570,63

Kostnader
Kostnader för tillförda medel -8 188,56 -6 371,93

204 821,80 199 555,08

RESULTAT AV DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN 19 922,67 -932,53

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT (UNDERSKOTT) 19 922,67 -932,53
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 6 

NOTER GÄLLANDE FÖRVALTNINGSORGANENS MEDLEMMAR OCH
PERSONALEN

Genomsnittligt antal anställda
Kanslipersonal 5 5

Personalkostnader 2017 2016
Löner och arvoden 82 471,10 90 790,40
Pensionskostnader 14 729,99 15 624,87
Övriga lönebikostnader 4 686,52 3 070,16

101 887,61 109 485,43

DIVIDENTINTÄKTER SAMT RÄNTE- OCH RÄNTEKOSTNADERNAS TOTALBELOPP
Övriga ränte- och finansiella intäkter 107,14 0,38
Ränte- och övriga finansiella kostnader -22,18 -47,24

Leasingavtal, Siemens Kvartal År Totalt
Avtalsnr; A8175054 285,00 1 140,00 4 560,00
Totalt 48 månader Redan bet. Senare

2 565,00 1 140,00 1 995,00
HYRESAVTAL
År 2017 7 705,20
År 2018 1 926,30

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
IB Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 61 865,68 62 798,21
Överfört till dispositionsfonden 0,00 0,00
UB Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 61 865,68 62 798,21

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 20 029,81 -932,53

Summa eget kapital 81 895,49 61 865,68
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 8 

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Dag- och huvudbok
Notverifikat
Specifikation av reskontra
Verifikat för inköpsreskontra
Verifikat för försäljningsreskontra
Memorialverifikat

- verifikaten endera elektroniska eller i pappersformat
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 9 

BOKSLUTSSPECIFIKATIONER 31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
1160 IB anskaffningsvärde 1 994,08
1160 Årets anskaffningar 0,00
1160 Årets avyttringar 0,00 1 994,08

1169 IB avskrivning enligt plan -1 520,88
1169 Årets avskrivning enligt plan -118,30
1169 Årets avyttringar 0,00 -1 639,18

354,90

Summa materiella tillgångar
IB anskaffningsvärde 1 994,08
Årets anskaffningar 0,00
Årets avyttringar 0,00 1 994,08

IB avskrivning enligt plan -1 520,88
Årets avskrivning enligt plan -118,30
Årets avyttringar 0,00 -1 639,18

354,90

Restvärde immateriella och materialla tillgångar: 354,90
Enligt inventariereskontra 354,90

0,00

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 354,90
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 10 

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

1700 Kundfordringar
1000018 Kulturkarnevalen 494,00
1000019 Kulturkarnevalen 811,58
1000020 Suomen Lukiolaisten liitto 766,55 2 072,13

Övriga fordringar
1760 Skattefordran
v.10022 Skattekontofordran 31.12.2017 (ScID 2791) 8,90 8,90

Summa övriga fordringar 8,90

Summa kortfristiga fordringar 2 081,03

Kassa och banktillgodohavanden
1910 Aktia -19814 24 839,99
1940 Aktia -07761 15 764,24
1950 Evli bank -27316 57 107,14 97 711,37

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 99 792,40
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 11 

PASSIVA

FRÄMMANDE KAPITAL

Skulder till leverantörer
2870 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder enligt leverantörsreskontra 8 009,53 8 009,53

Övriga skulder
2920 Förskottsinnehållning
v.620023 Löner 12 2017 (ScID 2765) 809,82 809,82

2923 Socialskyddsavgift
v.620023 Löner 12 2017 (ScID 2765) 71,87 71,87

Summa övriga kortfristiga skulder 881,69

Resultatregleringar
2962 Beräknade semesterlöner
v.10019 Beräkn.semlöneskuld 2017 (ScID 2790) 5 000,10 5 000,10

2963 Pensionsavgifter Arpl (resultatregl)
v.10019 Beräknad Arpl skuld 2017 (ScID 2790) 1 060,87 1 060,87

2964 Socialskyddsavgifter (resultatregl)
v.10019 Beräkn.semlöneskuld 2017 (ScID 2790) 1 089,72 1 089,72

2965 Ob.soc.förs.avgifter (resultatregl)
v.10019 Beräkn.obl.soc.förs. skuld 2017 (ScID 2790) 2 209,90 2 209,90

9 360,59

Summa resultatregleringar 9 360,59

Summa övrigt kortfristigt främmande kapital 18 251,81

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 18 251,81
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 12 

RESULTATSPECIFIKATION 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2016

Ordinarie verksamhet
Intäkter

3003 Deltagaravgifter 2 066,50 2 056,06
3033 Övriga intäkter 2 766,89 0,00
3023 Annonsintäkter 0,00 2 000,00

4 833,39 4 056,06

Kostnader
Ordinarie verksamhetens kostnader

4003 Resor och dagtraktamenten -9 325,97 -8 791,42
4004 Resor, internationell verksamhet -2 546,82 -2 632,03
4023 Inkvartering -4 299,74 -2 246,80
4033 Bespisning -11 702,98 -5 646,96
4050 Materialkostnader -8 941,83 -3 184,15
4151 Tryckningskostnader -12 456,70 -14 876,12
4152 Distribution -6 900,32 -11 113,83
4155 Köpta tjänster -1 452,77 -1 419,48

-57 627,13 -49 910,79

Löner och arvoden
5010 Månadslön (Arpl) -54 433,00 -67 961,00
5205 Arvoden, ej lönebikostn. -950,00 0,00
5200 Arvoden -18 950,00 -13 572,00
5300 Semesterlön och semesterpremie (Arpl) -5 582,00 -5 369,40
5310 Semesterersättningar (Arpl) -988,00 -3 672,00
5330 Periodisering av semesterlöner -1 568,10 -216,00
6130 Arpl-försäkringspremie -18 626,28 -20 578,68
6140 Arbetstagarens Arpl-försäkringspremie 4 917,14 5 052,54
6150 Arpl-premiernas bokslutskonto -1 199,47 -98,73
6300 Socialskyddsavgifter -863,48 -1 920,18
6390 Periodisering av socialskyddsavgifter -312,58 -37,30
6400 Obligatoriska lagstadgade försäkringar -2 760,01 -2 040,32
6490 Periodisering av övriga obl.soc.förs.pre -750,45 927,64

-102 066,23 -109 485,43

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar på maskiner och inventarier -118,30 157,74

-118,30 157,74
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 13 

Övriga kostnader för ordinarie verksamhet
7000 Handledningsutbildning -658,00 0,00
7050 Arbetsplatshälsovård -1 878,62 -2 140,21
7230 Lokalhyra -8 320,20 -9 330,30
7360 Städning och renhållning -1 796,72 -1 637,88
7390 Elektricitet -395,82 -467,08
7450 Övriga skötselkostnader för lokaler 0,00 -16,05
7680 Anskaffning av ADB-utrustning (<3år inv -309,70 0,00
7750 Mindre anskaffningar av maskiner och inv. 0,00 -181,85
7960 Gåvor -811,09 -1 306,25
8150 Marknadsföring -1 683,46 -1 964,37
8160 Hemsida -328,79 -306,68
8380 Ekonomiförvaltningstjänster -6 762,88 -6 608,08
8390 Revisionstjänster -2 194,80 -1 105,58
8430 Övriga förvaltningstjänster -2 313,03 -4 088,01
8460 Prenumerationer och facklitteratur -470,84 -35,13
8470 Kanslimaterial -315,25 -4 377,94
8480 Förenings- och medlemsavgifter -4 456,76 -4 138,30
8500 Telefonkostnader -924,49 -1 053,41
8530 Dataöverföringskostnader -398,35 -112,30
8540 Frankering 0,00 -220,00
8560 Bankkostnader -523,25 -704,68
8590 Företagsförsäkringar -112,83 -111,72
8640 Kopiering -779,58 0,00
8650 Mötes- och konferanskostnader -2 652,78 -7 136,07
8760 Övriga verksamhetskostnader 0,00 -4 272,89

-38 087,24 -51 314,78

Tillförda medel
Intäkter

9010 Medlemsavgifter 18 965,11 18 356,38
9015 Svenska Kulturfonden 55 000,00 55 000,00
9020 Föreningen konstsamfundet 10 000,00 10 000,00
9025 Svenska Folkskolans vänner 5 000,00 5 000,00
9030 Nygrenska stiftelsen 5 000,00 5 000,00
9040 Emilie Geselius 3 000,00 3 000,00
9045 William Thuring 1 000,00 1 000,00
9055 Stiftelsen Tre Smeder 11 000,00 6 500,00
9060 Övriga understöd 1 045,25 2 070,63
9700 Undersvisnings-och kulturministeriets donationer 103 000,00 100 000,00

213 010,36 205 927,01
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 14 

ÖVRIG VERKSAMHET
Intäkter

9160 Intäkter 0,00 0,38
9250 Övriga intäkter 107,14 0,00

107,14 0,38

Kostnader
9490 Räntekostnader för leverantörsskulder -2,81 -20,24
9540 Skatternas förseningspåföljder -19,37 -27,00

-22,18 -47,24
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FSS politiska program 1 

 2 

Introduktion 3 
FSS politiska program är grunden för förbundets åsikter och värderingar. I programmet definieras de politiska mål 4 
som förbundet jobbar för och teman förbundet vill påverka. Programmet fastställs årligen av förbundets årsmöte 5 
Elevriksdagen. 6 
  7 
Hur det politiska programmet blev till 8 
Inför sammanställningen av det politiska programmet har vi utvärderat det tidigare utbildningspolitiska 9 
programmet, bekantat oss med andra studerandeförbunds linjedragande dokument, analyserat samhällstrender 10 
ur ett ungdomsperspektiv och läst rapporter om framtidens skola och utbildning. Vi har också frågat om 11 
medlemmarnas åsikter på evenemang och sociala medier. 12 
 13 

Definitioner 14 
Studerande: Elever i grundskolans övre klasser och studerande på andra stadiet samt   15 
vid folkhögskolor 16 
Ungdom: Personer som omfattas av ungdomslagen, det vill säga alla under 29 år. 17 
Studerandevårdsteam: De personer som ansvarar för studerandevården så som kuratorn, 18 
skolpsykologen och skolhälsovården. 19 
Studerandekår: Alla studerande i läroinrättningen utgör studerandekåren 20 
Studerandekårsstyrelse: Den demokratiskt valda styrelsen som för de studerandes talan i skolan samt ordnar 21 
evenemang och aktiviteter för de studerande. 22 
 23 

Värderingar 24 
Värderingarna i det politiska programmet styr förbundets påverkningsarbete. Värderingarna är grunden till våra 25 
åsikter, vad vi påverkar för och hur vi vill att ungdoms- och skolpolitiken ska se ut. 26 
 27 
Jämlikhet och likabehandling 28 
Vi anser att likabehandling ska vara en ledande värdering i skolan. Diversitet och mångfald berikar skolvardagen 29 
och ger såväl studerande som lärare möjlighet till nya perspektiv. Skolan ska vara en trygg och trivsam plats för 30 
både studerande och lärare, där det råder nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Vi jobbar för jämlika 31 
och trygga skolor där alla behandlas lika. 32 
 33 
Kostnadsfri utbildning för alla 34 
Vi anser att utbildningen ska vara kostnadsfri och att alla ska ha samma möjligheter till kvalitativ utbildning, 35 
oberoende av socioekonomisk bakgrund. Dolda kostnader och materialkostnader ska inte förekomma vare sig i 36 
grundskolan eller på andra stadiet. Vi jobbar för en kostnadsfri utbildning. 37 
 38 
En levande tvåspråkighet 39 
Vi tror på ett starkt tvåspråkigt Finland med en levande och livskraftig finlandssvensk kultur och minoritet. Vi anser 40 
att tvåspråkighet är en rikedom och vill att finlandssvensk kunskap, kompetens och kultur främjas. Vi jobbar för ett 41 
livskraftigt Svenskfinland och ett starkt tvåspråkigt Finland. 42 
 43 
En hållbar utbildning 44 
Vi anser att utbildning, förutom en bred allmänbildning, ska ge de studerande färdighet och kunnande som behövs 45 
i framtiden. Social kompetens, kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga, ledarskap och förmåga till kritiskt 46 
tänkande ska vara en viktig del av utbildningen. Skolan ska uppmuntra studerande till ett hållbarhetstänk, där man 47 
är medveten om de resurser som finns att tillgå och använder dem varsamt. Vi jobbar för att studerande ska 48 
utveckla kunskap och kompetens som behövs i dagens och framtidens samhälle. 49 
 50 
Påverkningsmöjligheter och aktivt medborgarskap 51 
Vi anser att skolan skall vara en plats som väcker studerandes intressen för samhällsfrågor och samhällspåverkan 52 
genom aktiv studerandekårsverksamhet med verkliga påverkningsmöjligheter. De studerandes röst och åsikt skall 53 
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vara en självklar del av beslutsfattandet i skolan. Vi jobbar för att studerande ska vara och bli aktiva medborgare, 54 
som bryr sig om sin omvärld och är intresserade av samhället. 55 
 56 

Utbildningspolitik 57 
I vår utbildningspolitik definierar vi hur vi anser att skolan och utbildningen ska se ut, baserat på våra värderingar. 58 
Vi tar ställning till hur vi tror att skolan ska utvecklas för att ge unga verktyg att lyckas i livet och klara sig i 59 
samhället. Finland behöver en utbildning som främjar innovationer, uppmuntrar till experiment och ger 60 
studerande verktyg att förstå komplexa helheter. Samhället förändras i snabb takt och vi kan identifiera 61 
samhällstrender som påverkar unga och utbildning; så som digitalisering, ökad ojämlikhet, polarisering av 62 
värderingar, hatprat och normaliseringen av det, förändringar på arbetsmarknaden och i landets 63 
befolkningsstruktur. Utbildningen ska reflektera behoven i ett föränderligt samhälle. 64 
 65 
Pedagogik 66 
 67 
Lärometoder och studieteknik 68 
Förståelse för hur man lär sig är centralt för ett framgångsrikt lärande. Därmed ska studerande handledas i 69 
studieteknik så att var och en hittar sin inlärningsstil. Skolan ska beakta studerandes individuella inlärningssätt 70 
genom att använda mångsidiga lärometoder, till exempel samarbete i grupper, presentationer, diskussioner, 71 
debatter och att lära sig av varandra. 72 
 73 
Ämnesöverskridande och fenomenbaserad undervisning 74 
Att hantera komplexa helheter blir hela tiden viktigare för att klara sig i samhället. Skolan ska ge de studerande 75 
verktyg för att förstå och analysera olika fenomen genom att erbjuda tvärvetenskapliga program och projekt. 76 
Framgångsrik ämnesöverskridande och fenomenbaserad undervisning kräver nya arbetssätt och färdigheter av 77 
lärarna, vilket i sin tur förutsätter att lärare fortbildas. 78 
Digitalisering 79 
Samhällets digitalisering är en möjlighet för skolan och digitala kunskaper är och blir allt viktigare i dagens värld. 80 
Skolan skall ta vara på de möjligheter digitaliseringen medför; exempelvis ger digitala läromiljöer nya möjligheter 81 
för projekt och fenomenbaserad undervisning. Digitaliseringen ska vara ändamålsenlig, inte ett självändamål. Den 82 
snabba utvecklingen av digitala verktyg är en utmaning för lärarna, och därmed måste kontinuerlig fortbildning i 83 
digitala läromedel garanteras lärare. 84 
 85 
Lärarrollen 86 
Lärare är handledare vars uppgift är att stöda de studerande i deras utveckling och lärande. Detta sätter nya krav 87 
på lärarna och lärarutbildningen. För att garantera en jämlik utbildning i alla skolor är det därmed centralt att 88 
lärarutbildningen och lärarnas fortbildning prioriteras och utvecklas. 89 
 90 
Utvärdering 91 
Utvärderingen ska stöda inlärningsprocessen och ge riktning för fortsatt lärande, inte kritisera kunnandet. 92 
Sifferbetyg ska inte vara det enda eller självklara alternativet, muntlig och skriftlig utvärdering ska anses vara minst 93 
lika goda utvärderingssätt. Utvärderingen ska mäta den studerandes utveckling och kunnande, inte jämföra den 94 
studerande med andra. Självutvärdering är ett verktyg för att förstå den egna inlärningsprocessen och analysera 95 
det egna kunnandet, och därmed ska självutvärdering ges en större roll. De studerande ska utvärdera lärarna och 96 
undervisningen kontinuerligt. 97 
 98 
Grupper 99 
 100 
Nivåbaserad undervisning 101 
Nivåbaserad indelning ska undvikas. Om indelning sker ska den basera sig på intresse fram om begåvning, och 102 
den studerande ska själv få välja vilken grupp hen placeras i. Läraren ska handleda de studerande i val av grupp, så 103 
att varje studerande får det stöd de behöver och att studerandes arbetstakt i stort sett motsvarar gruppens. 104 
 105 
Gruppindelning på basis av kön 106 
Gruppindelning ska inte göras på basis av kön, eftersom detta förstärker stereotypier och försätter 107 
könsminoriteter och de som inte passar i stereotypen i obekväma och orättvisa situationer. 108 
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Om en gruppindelning behöver göras, ska den studerande själv få välja vilken grupp hen placeras i. Alla 109 
studerande ska ges möjlighet att testa på allt som ingår i läroplanen. 110 
 111 
Gruppstorlekar 112 
Små gruppstorlekar är centrala för goda utbildningsresultat och för att de studerande ska bemötas utgående från 113 
sina individuella behov. Det ska finnas tillräckligt många lärare och skolgångsbiträden per studerande för att 114 
säkerställa att alla studerande får tillräckligt med handledning och stöd. 115 
 116 
Utbildning utanför skolan 117 
 118 
Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 119 
Då arbetsmarknaden genomgår förändring är det viktigt att framtidens arbetstagare får en kontaktyta till 120 
arbetslivet tidigt och får möjlighet till praktiska erfarenheter och tillämpning av kunnande. PRAO är en möjlighet att 121 
bekanta sig med yrken som intresserar. PRAO ska vara en del av både högstadiet och gymnasiet. Alla studerande 122 
ska ges samma möjligheter till PRAO. 123 
 124 
Utbildningsstadier 125 
 126 
Grundskolan 127 
Grundskolans uppgift är att väcka nyfikenhet och skapa intresse för lärande bland de studerande. Fokus ska ligga 128 
på att ge en bred bas för fortsatta studier och framtiden. Grundskolan har en enormt viktig uppgift i att erbjuda 129 
kvalitativ och kostnadsfri utbildning för alla, oavsett socioekonomisk ställning. Det är viktigt att alla barn får börja 130 
skolan från samma utgångsläge, eftersom det minskar ojämlikheten i samhället. 131 
 132 
Övergången mellan grundskolan och andra stadiet 133 
Varje ungdom bör garanteras möjlighet att studera på andra stadiet. Samtidigt ska det finnas möjlighet till olika 134 
former av påbyggnadsundervisning, så som tionde årskursen och yrkesförberedande utbildning. Vid val av andra 135 
stadiets läroinrättning ska den studerande inte begränsas av regionala skillnader i kurs- och utbildningsutbud. 136 
Kursutbud ska utökas med hjälp av samarbeten och internetkurser, och staten ska stöda studerande som tvingas 137 
flytta till annan studieort. 138 
 139 
Gymnasium 140 
Gymnasieutbildningens uppgift är att ge en bred allmänbildning och goda förutsättningar för framtida studier.  141 
Gymnasieutbildningen ska ge studerande färdigheter att förstå en allt mer mångfasetterad värld. Gymnasiets 142 
allmänbildande funktion bör bevaras och valfriheten i sin nuvarande utsträckning är fungerande. Gymnasier och 143 
högskolor ska sträva till ytterligare samarbeten. Överfulla kurser får inte vara en orsak till att gymnasiestudierna 144 
förlängs. Skolan ska inte motarbeta studerande som av olika orsaker vill avlägga sina gymnasiestudier på något 145 
annat än tre år. Studerande ska informeras om möjligheten att ta gymnasiediplom. Gymnasiediplomen ska gå att 146 
avlägga hos en annan utbildningsanordnare, om den egna utbildningsanordnaren inte erbjuder möjligheten.   147 
 148 
Studentexamen 149 
Studentexamen ska utgöra helheten av avlagda studentprov och ett visst antal avlagda gymnasiekurser. 150 
Målsättningen är att mäta den studerandes kompetens, framom faktakunskap. Studentexamen ska mäta hur bra 151 
den studerande kan tillämpa, bearbeta och analysera sin kunskap och presentera kunskapen i ändamålsenlig 152 
form. Studentexamen i språk ska mäta både skriftliga och muntliga färdigheter. Språkproven ska vara 153 
standardiserade enligt europeiska standarder. Provet i det andra inhemska språket ska vara frivilligt. 154 
Studentexamen ska vara kostnadsfri för studerande, alltså finansieras med statliga medel. En 155 
studeranderepresentant ska ingå i Studentexamensnämnden. Digitalisering av studentprov ska utgå ifrån 156 
studerandenas behov. De studerande ska få möjlighet att träna på digitala prov under sin gymnasietid och de 157 
digitala proven skall utvecklas i samarbete med studerande. Utbildning i det digitala provet ska ingå i 158 
lärarutbildningen och -fortbildningen. Det svenskspråkiga provet ska motsvara det finskspråkiga provet och båda 159 
ska vara av hög kvalitét.  160 



Bilaga 7 

 
 
 
 

49 

Yrkesutbildning 161 
Yrkesutbildningen ska stöda företagsamhet och initiativförmåga. Kopplingen till näringslivet ska vara stark, men 162 
undervisningsansvaret ska ligga hos läroinrättningen. Studiematerial och verktyg ska vara moderna och motsvara 163 
internationella standarder. 164 
 165 
Då studerande avlägger praktik ska de vara medvetna om sina rättigheter i arbetslivet och bemötas med respekt. 166 
Den studerande har rätt till handledning och stöd från skolan under praktikperioden. Under praktikperioden ska 167 
den studerande få kontakt med branschen och relevant arbetserfarenhet. 168 
 169 
Undervisningen i de allmänna ämnena i yrkesinstitut bör vara ämnesvis lika heltäckande som i gymnasierna. 170 
Undervisningen och allt material ska vara kostnadsfritt för de studerande. 171 
Studerande ska kunna avlägga hela, eller en del av den grundläggande yrkesutbildningen genom läroavtal. Alla 172 
yrkesexamina bör garantera samma möjligheter för fortsatta studier som studentexamen. Alla studerande ska ha 173 
möjlighet till och få information om att avlägga kombinationsexamen. 174 
 175 
Folkhögskolor 176 
Folkhögskolorna ska erbjuda mångsidiga och intressanta kurser som inte leder till en examen. Studier på en 177 
folkhögskola kan fungera som ett motiverande mellanår och förbereda för fortsatta studier. 178 
 179 
Övergången till tredje stadiet 180 
Studerande från andra stadiet ska ha motsvarande möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet oavsett om 181 
man avlagt studentexamen eller yrkesexamen. Det nuvarande systemet med inträdesprov är ineffektivt och icke-182 
ändamålsenligt för de studerande, eftersom arbetsbördan i många fall blir orimligt stor då studentskrivningarna 183 
och inträdesproven infaller så nära varann. Universiteten och yrkeshögskolorna ska i större grad utgå från 184 
studentexamen, motsvarande yrkesexamen eller gemensamma inträdesprov. Målet är att mäta studerandes 185 
förutsättningar att lyckas i sina studier på tredje stadiet. För vissa utbildningslinjer är inträdesprov befogat. 186 
Utbildningen i grundskolan och på andra stadiet ska i sig själv vara förberedande för följande utbildningsstadium, 187 
och således ska prepkurser inte behövas. 188 
 189 
Skolämnen 190 
 191 
Andra inhemska 192 
Andra inhemska språket ska även i framtiden vara en för alla obligatorisk del av läroplanen. Undervisningen ska 193 
fokusera på kommunikativa, användbara färdigheter. Genom olika projekt och samarbeten som överskrider 194 
språkgränser får de studerande praktiska språkkunskaper och ett intresse för det andra inhemska. 195 
 196 
Språkundervisning 197 
Att kunna många språk blir allt viktigare och därmed ska nya främmande språk redan introduceras i grundskolans 198 
lägre klasser. Fokus skall ligga på kommunikativa färdigheter och uppmuntra studerande till att använda språket. 199 
 200 
Historia och samhällslära 201 
Historia- och samhällsläraundervisningen har en central roll i att skapa intresse och förståelse för samhället. 202 
Undervisningen ska konkretisera samhällets maktstrukturer och fostra aktiva medborgare, genom att uppmuntra 203 
till debatt och skapa samhällsengagemang bland de studerande. Det är viktigt att samhällslära- och 204 
historieundervisningen introduceras redan i grundskolans lägre klasser. Alla studerande ska få grundläggande 205 
kunskaper i privatekonomi. 206 
 207 
Åskådningsläroämnen 208 
En bred kulturell och religiös förståelse är centralt i dagens mångkulturella samhälle. Målet med 209 
åskådningsläroämnet ska vara att öka kulturell och religiös förståelse bland studerande. Alla studerande ska ha ett 210 
gemensam icke-konfessionellt åskådningsläroämne där fokuset ligger på att förstå och respektera olika religioner, 211 
kulturer och livsåskådningar. 212 
 213 
Konst och färdighetsämnen 214 
Konst- och färdighetsämnen ska stöda de studerandes kreativitet, färdigheter och känsla för kultur. Vitsorden ska 215 
inte påverkas av talang, utan av insats och engagemang. 216 
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Hälsokunskap och sexualundervisning 217 
Undervisningen i hälsokunskap ska betona en hälsosam, hållbar livsstil och hälsosamma val.  218 
Undervisningen ska öppet diskutera olika sexuella läggningar och könsidentiteter ur ett normkritiskt perspektiv. 219 
Inom sexualundervisningen ska preventivmedel, relationsfrågor och ett hälsosamt sexualliv behandlas. 220 
Undervisningen ska öka kunskapen om människans hälsa överlag, samt ge studerande verktyg för att hantera den 221 
egna fysiska och mentala hälsan och sexualiteten. Varje studerande ska känna sig trygg i klassrummet, 222 
undervisningen ska inte behandla studerandes personliga erfarenheter eller angelägenheter. 223 
 224 
Färdigheter och kompetenser 225 
Världen förändras i snabb takt och därmed måste skolan ge studerande verktyg att handskas och leva med 226 
förändring. Dessa verktyg är inte regelrätt sakkunskap inom specifika ämnesområden, utan färdigheter och 227 
förmågor som utvecklas i inlärningen helhetsmässigt genom undervisningsmetoder och arbetssätt. 228 
 229 
Värderingsanalys 230 
I ett globalt och internationellt samhälle möts olika kulturer varje dag. För att bygga en gemenskap i skolan och på 231 
ett större plan ett inkluderande samhälle ska skolan stöda unga i att skapa förståelse för olika kulturer och 232 
värderingar. Genom handledning i att identifiera egna värderingarna får ungdomar verktyg att förstå och 233 
respektera andras värderingar, vilket är grunden för ett inkluderande och tryggt samhälle. 234 
 235 
Kommunikations- och sociala färdigheter 236 
På dagens och framtidens arbetsmarknad värderas goda kommunikationsfärdigheter och social kompetens. 237 
Genom att arbeta i grupp utvecklar studerande sin sociala kompetens och förståelse för gruppdynamik. 238 
Presentation och diskussion utvecklar de studerandes förmåga att kommunicera tydligt och ändamålsenligt. 239 
 240 
Digitala och datakunskaper 241 
Digitalisering är en global megatrend, att förstå tekniska och digitala system är en viktig färdighet och digitala 242 
kunskaper är centrala i de flesta yrken. Digitala och datakunskaper ska vara centrala i utbildningen, och de 243 
studerandena ska ges färdigheter att förstå digital utveckling. Kurser i programmering ska ingå i läroplanen redan i 244 
grundskolan. 245 
 246 
Informationssökning och -behandling 247 
Att kunna analysera informationens pålitlighet och objektivitet är relevant i en värld där falska nyheter blivit allt 248 
vanligare. Studerande ska lära sig söka information effektivt, sålla bland informationskällor och granska 249 
informationen kritiskt. 250 
 251 
Bearbeta komplexa helheter och kreativ problemlösning 252 
Nu och i framtiden behöver studerande förståelse för komplexa system och helheter, samt färdighet att tillämpa 253 
kunskap. Studerande ska ha kunskapen att kritiskt analysera omvärlden samtidigt som de tillämpar kunskap på ett 254 
kreativt och innovativt sätt. 255 
 256 
Entreprenörskap 257 
Entreprenörskap är en trend i vårt samhälle, och Forskning visar att allt fler studerande drömmer om att starta 258 
eget företag. Att introducera olika former av företagsamhet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av 259 
skolvardagen. Kurser om entreprenörskap är ypperliga möjligheter för studerande att bekanta sig med arbetslivet 260 
och tillämpa sin kunskap i praktiska frågor. 261 
 262 
Medborgarfärdigheter 263 
Skolan ska förbereda studerande för livet, vilket också innefattar färdigheter att klara av vardagen självständigt. Till 264 
dessa färdigheter hör bland annat att kunna handskas med sin privatekonomi och att förstå sig på de statliga 265 
institutionernas tjänster, speciellt de som är relevanta för unga. 266 
 267 
Stödundervisning 268 
Stödundervisning ska vara en naturlig del av skolgången. Stödundervisning ska inte uppfattas som något negativt, 269 
utan som ett extra stöd som möjliggör framgångsrik inlärning. Stödundervisningen ska anpassas enligt de 270 
studerandes individuella behov och erbjudas ämnesvis, samt i enskilda livssituationer då den studerande så 271 
önskar. 272 
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Skola och välmående 273 
Undersökningar visar hur allt fler ungdomar mår sämre än tidigare. Psykisk ohälsa, såsom stress och depression, 274 
har blivit vanligt bland en stor del av de studerande. Skolan har en central roll i att förebygga ohälsa, ensamhet och 275 
marginalisering. Skolan är en stor del av en ung persons vardag och har därmed en unik möjlighet att ge unga 276 
verktyg för en hälsosam livsstil och en balanserad vardag. 277 
 278 
Välmående och trivsel 279 
 280 
Trivsel och mobbningsförebyggande arbete 281 
Skolan ska vara en trygg plats för både studerande och personal, där nolltolerans mot mobbning är en självklarhet. 282 
Det är viktigt att mobbningsfall tas på allvar och reds ut snabbt. Skolpersonal ska utbildas i att handskas med 283 
mobbningsfall, att bemöta minoriteter och handla normkritiskt i skolan samt fungera som förebilder. 284 
Myndigheterna, såsom polisen och barnombudet, ska vara i stark växelverkan med skolan och vårdnadshavarna 285 
för att samarbeta i mobbningsfrågor. 286 
 287 
Vänelevs- och tutorverksamheten har en viktig roll i att bygga en trygg och trevlig atmosfär i skolorna. Skolan ska 288 
ge vänelevsverksamhet ordentligt med resurser, så att vänelever och tutorer kan arrangera aktiviteter och 289 
verksamhet som bidrar till god stämning i skolan. 290 
 291 
Studerandevård 292 
Kvalitativ studerandevård är central för att studerande ska må bra och nå goda inlärningsresultat. 293 
Studerandevården måste garanteras tillräckliga resurser så att det finns lämpligt med personal per studerande. 294 
Studerandevårdstjänster ska vara lättillgängliga – det ska alltid finnas studerandevårdspersonal på plats i skolorna. 295 
Det är viktigt att man utvecklar tjänster med låg tröskel så att studerande enkelt och smidigt kan söka hjälp då det 296 
behövs. Studerandevården ska samarbeta med kommunala aktörer så att det finns enhetliga servicekedjor. 297 
 298 
Studiehandledning 299 
Studiehandledning är en av de viktigaste tjänsterna i skolorna. Studiehandledningens mål är att hjälpa studerande 300 
hitta fungerande studievanor samt informera och handleda studerande. Studiehandledningen måste ha tillräckligt 301 
med resurser så att varje studerande får den handledning hen behöver genom att garantera tillräckligt mycket 302 
personal per studerande. 303 
 304 
Arbetsmiljö 305 
Utrymmena i skolan ska vara adekvata, ändamålsenliga och anpassningsbara för att möjliggöra mångsidiga 306 
lärometoder. Arbetsmiljön ska vara trivsam och inspirera de studerande. Undervisningen behöver inte vara 307 
bunden till klassrummet, utan kan ske till exempel utomhus eller hos andra aktörer i näromgivningen. Genom att 308 
dela utrymmen med olika aktörer som till exempel olika medborgarorganisationer och kommunala aktörer kan 309 
skolan bli ett kunskapscentrum. 310 
 311 
På en konkret nivå är dålig inneluft och mögel allvarliga problem i skolorna och bör åtgärdas omedelbart. 312 
Skolutrymmen ska vara tillgängliga även för studerande med funktionsnedsättning. Övervakningskameror är 313 
befogade vid ingångar men inte i skolutrymmen. Skolans duschutrymmen ska ha draperier. 314 
 315 
Sociala stöd 316 
Varje studerande ska ha samma möjligheter att studera oavsett socioekonomisk bakgrund och därmed är det 317 
viktigt att det finns olika stödfunktioner för unga. Studiestödet ska vara tillgängligt för studerande på andra och 318 
tredje stadiet. Studiestödet ska inte påverkas av föräldrarnas inkomster då den studerande flyttat hemifrån. 319 
Studiestödet ska bindas till ett index. De studerande ska informeras om de olika formerna av stöd. 320 
 321 
Fritid och sysselsättning 322 
 323 
Erkännande av kompetens 324 
Unga får många viktiga färdigheter från fritidsverksamhet. Färdigheter man samlar utanför den formella 325 
utbildningen ska ses som komplement till den formella utbildningen. Om kompetens som erhållits utanför 326 
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utbildningen är inom ramen för examen och kan bevisas med intyg ska kompetensen tillgodoräknas i 327 
utbildningen. 328 
 329 
Hobbygaranti 330 
Hobbyverksamhet har en central roll för att förebygga utslagning och minska marginalisering bland unga. Varje 331 
ungdom ska garanteras en hobby man trivs med och som passar en. 332 
 333 
Ungdomsarbete och ungdomstjänster 334 
Kommunens ungdomsarbete och ungdomsarbetare ska förebygga marginalisering av ungdomar. Ungdomsarbete 335 
skall ha resurserna att nå den grupp av ungdomar som mår dåligt och är i riskzonen för marginalisering. För att 336 
jobba effektivt och förebyggande är ett tätt samarbete mellan kommunens ungdomsarbete och skolan viktigt. För 337 
att förebygga marginalisering är det uppsökande ungdomsarbetets roll central och bör ha tillräckliga resurser. 338 
Ungdomarna skall vara delaktiga då man planerar verksamhet för dem så att verksamheten motsvarar behov och 339 
önskemål. 340 
 341 
Unga på arbetsmarknaden 342 
Kommunen ska stöda ungas sysselsättning genom att erbjuda sommarjobb åt minderåriga, samt ha ett system för 343 
att stöda arbetsgivare som tar emot unga sommarjobbare. Ålder ska aldrig påverka lönenivå. 344 
 345 
Hälsosam livsstil 346 
En hälsosam livsstil innebär bland annat sunda vanor beträffande studier, fritid, kost, motion och sömn. En sund 347 
balans ska vara möjlig för varje person att uppnå. Genom att arbeta förebyggande och fungera som exempel ska 348 
skolan främja hälsosam livsstil bland unga. 349 
 350 
Motion 351 
Skolgymnastiken ska ge varje studerande möjlighet att hitta en motionsform som passar en. Genom att 352 
uppmuntra till vardagsmotion i skolorna främjas hälsosamma vanor i vardagen. 353 
Mental hälsa 354 
Mental hälsa kan främjas genom att till exempel studiehandledningen och skolans studerandevårdspersonal 355 
handleder studerande i stresshantering, självledarskap och tidsplanering.  356 
 357 
Kost 358 
Skolmaten ska vara ett exempel på balanserad kost. Eventuella mellanmål i skolorna och caféer ska vara 359 
hälsosamma och energirika. Vegansk och vegetarisk mat ska vara en självklar del av skolornas matutbud. 360 
Studerande med specialdiet har rätt till dietmat. 361 
 362 
Påverkningsmöjligheter och rättsskydd 363 
 364 
Studerandes rättsskydd 365 
Studerande ska informeras om sina rättigheter och ha kunskap om de regler som styr skolan. Skolans 366 
ordningsregler skall formas i samråd med de studerande. Prov ska kunna överklagas och studerande ska också i 367 
praktiken ha tillgång till de dokument skolan har gällande hen. Det ska vara frivilligt att delta i undersökningar. 368 
 369 
Studerandekårsverksamhet 370 
Studerandekårsverksamhet är en självklar del av skolan och skolans beslutfattande. Målsättningen är att erbjuda 371 
studerande påverkningsmöjligheter i skolan samt engagera och inspirera studerandes intresse för samhället. 372 
Studerandekårsstyrelsen är ett självständigt organ som får stöd och handledning av en handledande lärare. 373 
Studerandekårens verksamhet är central i de studerandes demokratifostran och genom studerandekåren får de 374 
studerande se hur demokratiskt beslutfattande sker i praktiken. 375 
  376 
Rösträttsåldern 377 
Rösträttsåldern ska sänkas till 16 år i alla val, även folkomröstningar, och 16-åringar ska även få kandidera i val. En 378 
16-åring ska också ha rätt att skriva under medborgarinitiativ.  379 
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Ungdomsfullmäktige 380 
Ungdomsfullmäktigen (eller motsvarande påverkningsorgan) har en viktig roll i att engagera, utbilda och väcka 381 
intresse för samhällsfrågor och kommunalt beslutfattande. Ungdomsfullmäktige är ett sätt att göra unga invånare 382 
i kommunen delaktiga i beslutfattande och höra de ungas åsikter i olika frågor. Ungdomsfullmäktige skall ges 383 
reella påverkningsmöjligheter och adekvata resurser att ordna program för unga enligt önskemål och intresse. 384 
Ungdomsfullmäktige ska även finnas på landskapsnivå då landskapsreformen träder i kraft. Ungdomsfullmäktige 385 
måste rådfrågas i frågor som direkt berör ungdomar; såsom undervisning och ungdomsaktiviteter.386 
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Nya stadgar för förbundet 1 

 2 

Nuvarande stadgar för förbundet 3 
 4 
STADGA 5 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 6 
 7 
Godkända av Elevriksdagen 16.4.2016 i Kristinestad 8 
 9 
I Namn, hemort, ändamål och verksamhetsbeskaffenhet 10 
 11 
§1. Förbundet, vars namn är “Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf”, på engelska “Swedish Speaking 12 
School Student Union of Finland” är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 13 
 14 
Förbundet är stiftat den 4 januari 2921 och har som hemord Helsingfors stad. I dessa stadgar används för Finlands 15 
Svenska Skolungdomsförbund FSS rf beteckningen förbundet. 16 
 17 
§ 2. Förbundets syften är: 18 
 19 

- att som elevernas intresseorganisation verka för skolungdomens intressen, rättigheter och ställning i 20 
skolan och samhället 21 

- att aktivera skolungdomen att ta ställning i samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt däri 22 
- att utveckla kontakterna och främja samhörighet skolungdomar emellan samt mellan liknande 23 

organisationer både inom och utom landet 24 
- att befrämja en hållbar utveckling i skolan och samhället i övrigt 25 

 26 
§ 3. Förbundet strävar till att förverkliga sina syftemål genom att arrangera kurser, seminarier, diskussioner, 27 
skolningstillfällen, utge skriftligt material, föranstalta insamlingar och upprätthålla kontakten till finlandssvenska 28 
skolor och elevkårer samt till beslutsfattare och olika utbildningsinstitutioner. 29 
 30 
II Medlemmar och medlemsavgifter 31 
 32 
§ 4. Ordinarie medlemmar 33 
Förbundsstyrelsen kan till ordinarie medlemmar av förbundet anta elever i grundskolans övre årskurser 7–9, 34 
gymnasier, folkhögskolor och yrkesläroanstalter. 35 
 36 
Förbundsstyrelsen har rätt att avsluta medlemskapet av en ordinarie medlem som inte har betalt 37 
medlemsavgiften eller varit inskriven i en läroanstalt definierad i § 4, moment 1 under det senaste året. 38 
 39 
Som tecken på medlemskap och betald medlemsavgift erhåller en ordinarie medlem ett medlemskort försett med 40 
läsårsdekal (som tecken på betald medlemsavgift). 41 
 42 
Elevriksdagen fastställer förbundets medlemsavgifter för följande läsår. 43 
 44 
Hedersmedlemmar 45 
Till hedersmedlemmar utses personer som Elevriksdagen anser vara därav förtjänta. Hedersmedlemmar är 46 
befriade från alla medlemsavgifter. Hedersmedlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen. 47 
Stödjande medlemmar 48 
Efter att en medlem slutat skolan och lämnat förbundet kan denna ansöka om stödjande medlemskap i förbundet. 49 
Medlemsavgiften för stödjande medlem fastställs av Elevriksdagen för följande läsår. Stödjande medlem äger inte 50 
rösträtt på Elevriksdagen. 51 
 52 
Medlem utan studieförmån 53 
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En medlem som blir vald till förbundsordförande, viceordförande eller medlem av förbundsstyrelsen, men som 54 
inte längre efter septembermånad samma år fortsätter studera på andra stadiet beviljas ett medlemskap utan 55 
studieförmåner. 56 
 57 
En medlem utan studieförmån, som önskar utträda ut förbundet, ska underrätt förbundet om denna i enlighet 58 
med § 13 i föreningenslagen. Förbundsstyrelsen har rätt att avsluta medlemskapet av en medlem utan 59 
studieförmån, som inte har betalt medlemsavgiften eller som inte är förbundsordförande, vice ordförande eller 60 
medlem av förbundsstyrelsen eller som inte varit inskriven i en läroanstalt definierad i § 4, moment 1 under de 61 
senaste två åren. 62 
 63 
Medlemsavgiften är den samma som för en ordinarie medlem. Medlemmen erhåller ett bevis på sitt medlemskap. 64 
  65 
Personer som erhållit medlemskap i förbundet eller haft rösträtt då tidigare stadgar varit i kraft bibehåller sina 66 
medlemsrättigheter enligt dessa. 67 
 68 
III Förbundets organisation 69 
 70 
§ 5. Förbundets högsta beslutande rätt innehas av Elevriksdagen. 71 
 72 
Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen. 73 
 74 
Elevriksdagen hålls inom april månad på ort och tid som förbundsstyrelsen fastställer. Kallelse till Elevriksdagen 75 
utfärdas genom annons i förbundets tidning eller i annan av förbundsstyrelsen fastställd riksomfattande 76 
svenskspråkig tidning minst 30 (trettio) dagar före Elevriksdagen. Elevriksdagen är beslutför då den är stadgeenligt 77 
sammankallad. 78 
 79 
Vid Elevriksdagen ägs rösträtt av varje ordinarie medlem och medlem utan studieförmån som under innevarande 80 
år fyller 13 år och som betalt årets medlemsavgift. 81 
 82 
§ 6. På Elevriksdagen behandlas följande ärenden. 83 
 84 
1. Val av mötespresidium 85 
2. Val av justerare för Elevriksdagens protokoll 86 
3. Val av behövliga utskott 87 
4. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 88 
5. Fastställande av bokslutet 89 
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga 90 
7. Fastställande av förbundets medlemsavgifter för följande läsår 91 
8. Förbundsstyrelsens propositioner 92 
9. Medlemmarnas motioner 93 
10. På Elevriksdagen väckta ärenden 94 
11. Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 95 
12. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår 96 
13. Val av förbundets ordförande som kallas förbundsordförande 97 
14. Val av förbundets två (2) viceordföranden 98 
15. Val av fyra (4) till åtta (8) förbundsstyrelsemedlemmar 99 
16. Val av en CGR- revisionssammanslutning 100 
 101 
För behandling av i punkt 8 nämnda ärenden förutsätts Elevriksdagens godkännande med 2/3 majoritet med 102 
beaktande av bestämmelserna i § 24 i föreningslagen. 103 
  104 
§ 7. Motion till ordinarie Elevriksdag kan framställas av förbundets medlem och skall för att bli upptagen till 105 
behandling på Elevriksdagen vara tillställd förbundsstyrelsen senast trettio (30) dagar före Elevriksdagen. 106 
 107 
§ 8. Förbundsstyrelsen kan vid behov sammankalla extra ordinarie Elevriksdag och bör göra det om minst en 108 
tiondel (1/10) av röstberättigade medlemmar så kräver. För sammankallande av extra ordinarie Elevriksdag och 109 
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dess beslutförhet gäller vad som i § 5 är bestämt om ordinarie Elevriksdag. Extra ordinarie Elevriksdag besluter 110 
själv om sin föredragningslista, men kan inte behandla förslag om ändring av stadgar eller upplösning av 111 
förbundet. 112 
 113 
§ 9. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och två viceordförande samt fyra (4) till åtta (8) ledamöter, 114 
av vilka samtliga bör vara föreningens ordinarie medlemmar vid tidpunkten för val till sin position för första 115 
gången. Återval kan ske. Förbundsstyrelsen är beslutför, då minst hälften av ledamöterna närvarar, och när den 116 
möteskallelsepraxis som styrelsen kommit överens om följs. Förbundsstyrelsen väljer inom sig nödvändiga 117 
funktionärer och anställer tjänsteman. 118 
 119 
Såvida förbundsstyrelseledamot utses till tjänsteman förlorar denna sitt medlemskap i Förbundsstyrelsen. 120 
Förbundsstyrelsens, tjänstemännens och funktionärernas uppgifter fastställer förbundsstyrelsen i sin 121 
arbetsordning. Styrelsens mandattid är tiden mellan elevriksdagarna. 122 
 123 
§ 10. Viceordförandena åligger att ersätta förbundsordförande vid förfall. 124 
 125 
§ 11. Förbundsstyrelsen åligger att i enlighet med § 2: 126 
 127 
1. Bevilja medlemskap i förbundet 128 
2. Övervaka att dessa stadgar efterföljs 129 
3. Till Elevriksdagen avge verksamhetsberättelse och bokslut samt föreslå verksamhetsplan och avge förslag till 130 
budget för följande verksamhetsår 131 
4. Verkställa Elevriksdagens beslut 132 
5. Handha förbundets ekonomi 133 
6. Tillsätta nödvändiga kommittéer, utskott och funktionärer 134 
7. I övrigt (verka för att) befrämja förbundets syftemål 135 
 136 
§ 12. Genom förbundsstyrelsens beslut kan distriktsorganisationer som verkar i enlighet med förbundets syftemål 137 
bildas. 138 
 139 
§ 13. Arbetsutskottet väljs på förbundsstyrelsens konstituerande möte och består av förbundets ordförande, 140 
förbundets två vice ordföranden och tre (3) till fem (5) medlemmar. Arbetsutskottet väljer inom sig ordförande och 141 
viceordförande. 142 
 143 
Arbetsutskottet är beslutfört när hälften av dess medlemmar är närvarande. 144 
 145 
Arbetsutskottet förbereder ärenden som kommer till behandling i förbundsstyrelsen, tar hand om de ärenden 146 
som förbundsstyrelsen utser och handhar löpande ärenden. Arbetsutskottet skall åtnjuta förbundsstyrelsens 147 
förtroende, vid behov kan nya medlemmar utses och gamla avsättas av förbundsstyrelsen. 148 
 149 
IV Tecknandet av förbundets namn 150 
 151 
§ 14. Förbundets namn tecknas av ordföranden, förbundssekreteraren samt verksamhetsledaren var och en 152 
ensam. Rätt att teckna namnet har också en person, som förbundsstyrelsen skilt beviljar en sådan personlig rätt. 153 
 154 
Styrelsen kan befullmäktiga en funktionär i förbundet att teckna förbundets namn i löpande ärenden. 155 
 156 
V Räkenskaps och verksamhetsår 157 
 158 
§ 15. Förbundets verksamhetsår varar från Elevriksdag till Elevriksdag. Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår 159 
(12 månader). Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse bör uppgöras senast den 15 mars och omedelbart 160 
delges revisorn. Revisorn bör avge sin revisionsberättelse till Elevriksdagen senast den 31 mars. 161 
 162 
VI Förbundet som juridisk person 163 
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§ 16. Förbundet är berättigat att besitta fast och lös egendom, grunda fonder till förmån för sin verksamhet, 164 
insamla medel, mottaga gåvor och testamenten samt förmedla produkter som anknyter till skolan och skolmiljön. 165 
 166 
VII Ändring av stadgarna 167 
 168 
§ 17. Ändring av dessa stadgar sker på ordinarie Elevriksdag, och för att bli gällande antas de av minst 2/3 av de 169 
givna rösterna på två varandra följande ordinarie Elevriksdagar. Dock, om Elevriksdagen med minst 4/5 majoritet 170 
ser stadgeändringarna som brådskande kan man godkänna ändringarna på en ordinarie Elevriksdag, och efter 171 
detta krävs 2/3 majoritet för att godkänna de enskilda ändringarna. 172 
 173 
VIII Upplösning av förbundet 174 
 175 
§ 18. För beslut om upplösning av förbundet erfordras vid två på varandra följande ordinarie Elevriksdagar minst 176 
4/5 majoritet av de på Elevriksdagen representerade rösterna. 177 
 178 
§ 19. Om förbundet upplöses eller upplöser sig tillfaller dess tillgångar Svenska kulturfonden såsom skild fond, 179 
vilken, om ett nytt förbund med samma syftemål som förbundet uppstår inom 10 år, överlåts till detta. I annat fall 180 
tillfaller fonden Svenska kulturfonden, att användas till ändamål som ligger förbundets strävanden nära. 181 
 182 
IX Övriga stadganden 183 
 184 
§ 20. I övrigt följs gällande lag och allmän föreningspraxis.  185 
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Förslag på nya stadgar för förbundet 186 
 187 
STADGAR 188 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 189 
 190 
Förbundsstyrelsens förslag till Elevriksdagen 6-8.4.2018 i Pargas 191 
 192 
§ 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 193 
 194 
Föreningen, vars namn är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, på engelska “Swedish Speaking School 195 
Student Union of Finland” är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 196 
 197 
Förbundet är stiftat den 4 januari 1921 och har som hemort Helsingfors stad, dess verksamhetsområde är hela 198 
landet. I dessa stadgar används för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf beteckningen förbundet. För 199 
förbundets årsmöte används beteckningen Elevriksdagen. 200 
 201 
§ 2 SYFTE 202 
 203 
Förbundets syften är: 204 
 205 

- att som elevernas och de studerandes intresseorganisation verka för alla skolungdomars intressen, 206 
rättigheter och ställning i skolan och samhället 207 

- att stöda elev- och studerandekårsverksamheten, samt aktivera skolungdomar att ta ställning i 208 
samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt däri 209 

- att utveckla kontakterna och främja samhörighet skolungdomar emellan samt mellan liknande 210 
organisationer både inom och utom landet 211 

- att befrämja en hållbar utveckling i skolan och samhället i övrigt 212 
 213 
§ 3 VERKSAMHETSFORMER 214 
 215 
Förbundet strävar till att förverkliga sina syftemål genom att arrangera kurser, seminarier, diskussioner, 216 
utbildningstillfällen, utge skriftligt material, och upprätthålla kontakten till finlandssvenska skolor och elev- och 217 
studerandekårer samt till beslutsfattare och olika utbildningsinstitutioner. 218 
 219 
Förbundet är berättigat att besitta fast och lös egendom, grunda fonder till förmån för sin verksamhet, insamla 220 
medel, mottaga gåvor och testamenten samt förmedla produkter som anknyter till skolan och skolmiljön. 221 
 222 
§ 4 MEDLEMSSKAP 223 
 224 
1 Medlem med studieförmåner 225 
Elever i grundskolans övre årskurser 7-9 samt studerande i gymnasier, folkhögskolor och yrkesläroanstalter kan bli 226 
medlemmar med studieförmåner. Förbundsstyrelsen besluter om godkänande och uteslutande av medlem med 227 
studieförmåner. Som bevis på medlemskap och betald medlemsavgift erhåller medlem med studieförmåner ett 228 
medlemskort försett med läsårsdekal. 229 
 230 
Medlem med studieförmåner erlägger medlemsavgift för läsåret (1.8–31.7) i enlighet med Elevriksdagens beslut.  231 
Förbundsstyrelsen kan anse ett medlemskap med studieförmåner avslutat, ifall en medlem med studieförmåner 232 
inte erlagt medlemsavgift före utgången av läsåret (1.8–31.7) eller inte varit inskriven i en läroanstalt definierad i § 233 
4, moment 1 under samma tidsperiod. 234 
 235 
2 Medlem utan studieförmåner 236 
En medlem som blir vald till förbundsordförande, viceordförande eller medlem av förbundsstyrelsen, men som 237 
inte längre efter septembermånad samma år fortsätter studera på andra stadiet kan beviljas ett medlemskap utan 238 
studieförmåner av förbundsstyrelsen.  239 
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Medlem utan studieförmåner erlägger samma medlemsavgift som medlem med studieförmåner. 240 
 241 
Förbundsstyrelsen kan anse ett medlemskap utan studieförmåner avslutat, ifall en medlem utan studieförmåner 242 
inte erlagt medlemsavgift före utgången av läsåret (1.8-31.7) eller inte varit inskriven i en läroanstalt definierad i § 243 
4, moment 1 under de senaste två åren. 244 
 245 
3 Hedersmedlemmar 246 
Elevriksdagen kan utse personer som på ett särskilt berömvärt sätt främjat förbundets verksamhet till 247 
hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar är befriade från alla medlemsavgifter. Hedersmedlem äger inte rösträtt på 248 
Elevriksdagen. 249 
 250 
4 Stödjande medlemmar 251 
Efter att en medlem slutat skolan och lämnat förbundet kan denna ansöka om stödjande medlemskap i förbundet 252 
hos förbundsstyrelsen. Stödjande medlem erlägger medlemsavgift i enlighet med Elevriksdagens beslut. Stödjande 253 
medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen. 254 
 255 
Medlem som önskar utträda ur förbundet bör meddela om utträde i enlighet med § 13 i föreningslagen. 256 
Medlemmen befrias därefter från och med utgången av verksamhetsåret från sina förpliktelser och rättigheter. 257 
 258 
§ 5 ÅRSMÖTET ELEVRIKSDAGEN 259 
 260 
1 Elevriksdagen 261 
Förbundets högsta beslutande rätt innehas av Elevriksdagen. Elevriksdagen hålls årligen mellan början av april och 262 
utgången av juni på ort och tid som förbundsstyrelsen fastställer. 263 
 264 
2 Extra ordinarie Elevriksdag 265 
Förbundsstyrelsen kan vid behov sammankalla extra ordinarie Elevriksdag och bör göra det om minst en tiondel 266 
(1/10) av röstberättigade medlemmar så kräver. För sammankallande av extra ordinarie Elevriksdag och dess 267 
beslutförhet gäller vad som i § 5 är bestämt om ordinarie Elevriksdag. 268 
 269 
3 Möteskallelse 270 
Kallelse till Elevriksdagen utfärdas genom annons i förbundets tidning eller i annan av förbundsstyrelsen fastställd 271 
riksomfattande svenskspråkig tidning minst 30 (trettio) dagar före Elevriksdagen. Elevriksdagen är beslutför då den 272 
är stadgeenligt sammankallad. 273 
 274 
4 Rösträtt 275 
Vid Elevriksdagen ägs rösträtt av varje medlem med studieförmåner och medlem utan studieförmåner som betalt 276 
läsårets medlemsavgift. 277 
 278 
5 Elevriksdagens uppgifter 279 
På Elevriksdagen behandlas följande ärenden: 280 
 281 

- Val av mötespresidium 282 
- Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 283 
- Val av två protokolljusterare 284 
- Val av behövliga utskott 285 
- Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 286 
- Föredragning av revisorns berättelse 287 
- Fastställande av bokslutet 288 
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga 289 
- Fastställande av förbundets medlemsavgifter för följande läsår 290 
- Behandling av medlemmarnas motioner 291 
- Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 292 
- Fastställande av budget för nästa verksamhetsår 293 
- Fastställande av förbundsordförandes arvode 294 
- Beslut om valförfarande 295 
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- Val av förbundsordförande 296 
- Val av förbundets två (2) viceordföranden 297 
- Val av fyra (4) till åtta (8) förbundsstyrelsemedlemmar 298 
- Val av revisor 299 
- Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden 300 

 301 
Förutom dessa kan Elevriksdagen behandla andra ärenden, propositioner och motioner i enlighet med 302 
föreningslagen. 303 
  304 
6 Motioner till Elevriksdagen 305 
Motion till ordinarie Elevriksdag kan framställas av förbundets medlem och skall för att bli upptagen till behandling 306 
på Elevriksdagen vara tillställd förbundsstyrelsen senast trettio (30) dagar före Elevriksdagen. 307 
 308 
§ 7 FÖRBUNDETS STYRELSE OCH DESS UPPGIFTER 309 
 310 
1 Medlemmar 311 
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och två viceordförande samt fyra (4) till åtta (8) ledamöter, av 312 
vilka samtliga bör vara medlemmar med studieförmåner vid tidpunkten för val till sin position för första gången. 313 
Återval kan ske en gång efter avslutat medlemskap med studieförmåner. 314 
 315 
2 Mandattid 316 
Styrelsens mandattid är 1.7–30.6. 317 
 318 
3 Möten och beslutsförhet 319 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande. 320 
Styrelsen kommer överens om sin egen möteskallelsepraxis i början av mandatperioden. 321 
 322 
4 Förbundsstyrelsens uppgifter 323 
Förbundsstyrelsens uppgifter är, förutom det som dessa stadgar och föreningslagen förutsätter, att 324 
 325 

- Leda, utveckla och övervaka förbundets verksamhet i enlighet med Elevriksdagens beslut och dessa 326 
stadgar 327 

- Förbereda de ärenden som ska behandlas på Elevriksdagen och sammankalla till Elevriksdagen 328 
- Representera förbundet 329 
- Bereda och styra förbundets politiska verksamhet 330 
- Besluta om ansökta medlemskap och föra medlemsförteckning 331 
- Ansvara för skötseln av föreningens ekonomi och egendom 332 
- Tillsätta nödvändiga arbetsgrupper, utskott och funktionärer 333 
- Anställa och säga upp förbundets anställda 334 
- Fastställa förbundets arbetsordning 335 
- Fastställa förbundets ekonomistadga 336 

 337 
§ 8 FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA 338 
 339 
Endast medlem med studieförmåner och medlem utan studieförmåner kan väljas till förtroendeuppdrag i 340 
förbundet. 341 
 342 
Förbundsordförande övervakar att förbundets verksamhet leds i enlighet med stadgarna, förbundets politiska 343 
linjedragningar och förbundsstyrelsens beslut. Vice ordförandena ersätter förbundsordförande då denne är 344 
förhindrad. Förbundsstyrelsen kan tillsätta nödvändiga arbetsgrupper, utskott och funktionärer. 345 
 346 
Förbundet har ett kansli, vars organisation förbundsstyrelsen fattar beslut om. Styrelsen anställer och avskedar 347 
förbundssekreteraren och förbundets övriga personal. Anställda kan inte inneha förtroendeuppdrag i förbundet. 348 
Förtroendevaldas och anställdas uppgifter fastställs i förbundsstyrelsens arbetsordning.  349 
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§ 9 TECKNANDET AV FÖRBUNDETS NAMN 350 
Förbundets namn tecknas av ordföranden och förbundssekreteraren var och en ensam. Rätt att teckna namnet 351 
har också en person, som förbundsstyrelsen skilt beviljar en sådan personlig rätt. 352 
 353 
§ 10 RÄKENSKAPS OCH VERKSAMHETSÅR 354 
 355 
Förbundets verksamhetsår varar från 1.7–30.6. Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår (12 månader). 356 
Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse bör uppgöras senast den 15 mars och omedelbart delges revisorn. 357 
Revisorn bör avge sin revisionsberättelse till Elevriksdagen senast den 31 mars. 358 
 359 
§ 11 ÄNDRING AV STADGARNA 360 
 361 
Dessa stadgar kan ändras vid Elevriksdagen om tre fjärdeldelar (3/4) av de avgivna rösterna understöder detta. 362 
Dock ska förslaget bordläggas, ifall en sjättedel (1/6) av de avgivna rösterna så kräver för att på nästa Elevriksdag 363 
avgöras med samma röstmajoritet 364 
 365 
§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 366 
 367 
För beslut om upplösning av förbundet erfordras vid två på varandra följande ordinarie Elevriksdagen minst 4/5 368 
majoritet av de på Elevriksdagen representerade rösterna. 369 
 370 
Om förbundet upplöses eller upplöser sig tillfaller dess tillgångar Svenska kulturfonden såsom skild fond, vilken, 371 
om ett nytt förbund med samma syftemål som förbundet grundas inom 10 år, överlåts till detta. I annat fall 372 
tillfaller fonden Svenska kulturfonden, att användas till ändamål som ligger förbundets strävanden nära. 373 
 374 
I övrigt följs gällande lag och allmän föreningspraxis.375 
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Likabehandlingsplan 2018–2020 1 

 2 

Inledning 3 
 4 
“Med jämlikhet och likabehandling avses, att alla människor är lika värda oberoende av deras kön, ålder, etnicitet, 5 
ursprungsland, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsa, sexuella läggning eller 6 
någon annan orsak som har att göra med personen.” - Inrikesministeriet 2010 7 
 8 
För att ännu fler ska delta i verksamheten, få vara med och påverka samt trivas i förbundet, behöver vi bli ännu 9 
bättre på att behandla alla lika och proaktivt verka för att alla ska trivas. Att verka i Finlands Svenska 10 
Skolungdomsförbund FSS ska vara lika tillgängligt för alla, oavsett hurdan utgångspunkt var och en av oss har. 11 
Jämlikhet och likabehandling är självändamål för förbundet, och ska genomsyra hela verksamheten. 12 
 13 
Likabehandlingsplanen är en påminnelse om vad vi kan bli ännu bättre på och hur vi kan inkludera ännu fler i 14 
verksamheten. Målen i denna plan ska kontinuerligt följas upp och åtgärderna i planen ska kontinuerligt 15 
utvärderas. 16 
 17 
Dokumentet berör varje medlem, aktiv, förtroendevald och anställd. Planens syfte är att ge verktyg för att verka 18 
och vara inom förbundet. Planen är i kraft 2 år från och med Elevriksdagen2018 till Elevriksdagen2020, då en ny 19 
plan godkänns. 20 
 21 

Evenemang och verksamhet 22 
 23 
Mål: FSS evenemang strävar till att vara tryggare rum 24 

- FSS evenemang inleds med utbildning om vad tryggare rum innebär 25 
- Gemensamma överenskommelser för hur vi beter oss uppgörs på evenemang och för utskott, styrelsen 26 

och arbetsgrupper 27 
 28 
Mål: Alla får, kan och vill uttrycka sina åsikter och värderingar. 29 

- Politiska programmet innehåll och betydelse i organisationen konkretiseras och öppnas upp, så att det är 30 
bekant för alla 31 

- FSS uppmuntrar och stöder respektfull diskussion och fostrar en god debattkultur 32 
 33 
Mål: Ingen lämnas utanför och vi gör vårt bästa för att alla skolungdomar trivs och känner 34 
sig välkomna på våra evenemang. 35 

- Alla evenemang inleds med gruppdynamiska övningar och möjlighet att lära känna varandra 36 
- Trivseln följs upp och utvärderas under året 37 

 38 
Mål: Deltagare kan uttrycka eller låta bli att uttrycka sin identitet utan att behöva vara 39 
rädda för diskriminering. 40 

- Könsmångfald och allas rätt att själv definiera sitt kön beaktas i all evenemangsplanering 41 
- Kulturell och religiös mångfald beaktas i evenemangsplaneringen 42 
- All diskriminering och misstankar om sådan tas på största allvar och reds ut av trakasseriombuden 43 

 44 
Mål: Förbundets evenemang är tillgängliga för alla skolungdomar 45 

- Funktionsnedsättningar tas i beaktande i verksamhetsplaneringen 46 
- Information om evenemangens tillgänglighet kommuniceras tydligt ut på förhand 47 
- Vi strävar till att använda ett inkluderande och tydligt språk, samt förklara termer och förkortningar  48 
- FSS evenemang och verksamhet är gratis att delta i eller har låga deltagaravgifter från vilka kan beviljas 49 

frihet på basis av socio-ekonomisk bakgrund 50 
- FSS ordnar regelbundet evenemang i hela Svenskfinland 51 

 52 
Mål: På evenemangen råder nolltolerans på diskriminering, mobbning och trakasserier. 53 

- Det finns trakasseriombud på alla evenemang 54 
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- På årsmötet Elevriksdagen ERIK följer likabehandlingsobservatörer med diskussionen och agerar enligt 55 
behov 56 

- Det finns möjlighet att anonymt berätta om diskriminering, mobbning och trakasserier under evenemang 57 
och under hela verksamhetsåret 58 

 59 

Förtroendevalda och aktiva 60 
 61 
Mål: Alla förtroendevalda och aktiva mår bra i FSS. 62 

- Det finns möjlighet att ge anonym respons om trivsel och välmående året runt 63 
- Styrelsen utvärderar inkommen respons och genomför nödvändiga åtgärder 64 
- Nolltoleransen mot diskriminering, mobbning och trakasserier kommuniceras till alla förtroendevalda och 65 

aktiva i början av verksamhetsåret 66 
 67 
Mål: Det är lätt för alla att komma med i förbundet och vara med och fatta beslut.  68 

- Förtroendevalda och aktiva får en ordentlig introduktion till sitt uppdrag 69 
- Mötestidpunkter väljs som så, att så många som möjligt kan delta  70 
- Det går att delta i alla möten på distans 71 

 72 
Mål: FSS beslutsfattande utgår från en positiv vision om att alla skolungdomar är jämlika 73 
och har rätt till den bästa utbildningen och skoltiden i världen. 74 

- Styrelsen och utskotten använder denna tanke som grund för sitt beslutsfattande 75 
 76 
Mål: Alla kan jobba respektfullt med varandra, oberoende av bakgrund. 77 

- Verksamhetsåret inleds med gruppdynamiska övningar  78 
- Vi upprätthåller en öppen diskussionskultur och bjuder vid behov in externa utbildare för att öka 79 

förståelse 80 
 81 
Mål: Alla medlemmar upplever att de kan ställa upp i val. Valkulturen är rättvis, 82 
demokratisk, tydlig och jämlik. 83 

- Information om FSS val når alla medlemmar i god tid 84 
- Det finns möjlighet att göra kampanj före styrelseval på många olika sätt 85 
- Det krävs inga ekonomiska medel för att kunna ställa upp 86 
- Valförfarandet är tydligt beskrivet för alla röstberättigade och kandidater 87 
- Gruppdisciplin, mutor och kränkande av valhemlighet är inte tillåtet 88 
- Personalen tar inte ställning i val 89 

 90 
Mål: Förtroendevalda och aktiva har den kompetens som behövs för att sköta och trivas i 91 
sitt uppdrag. 92 

- Verksamhetsåret inleds med introduktion för styrelsen och utskottsmedlemmar 93 
- Förbundets ledning och anställda stöder frivilliga att få den kompetensen som behövs för uppdraget, och 94 

följer upp att alla hänger med i beslutsfattandet 95 
 96 
Mål: Alla förtroendevalda och aktiva vet vart de ska vända sig i fall av diskriminering, 97 
mobbning eller trakasserier. 98 

- Det finns två trakasseriombud i styrelsen och ett i personalen  99 
- Det finns en anonym kommunikationskanal där trakasseriombuden nås av respons om diskriminering, 100 

mobbning och trakasserier 101 
- Trakasseriombuden har utbildats till att utreda fall av diskriminering, mobbning och trakasserier 102 

 103 

Kommunikation 104 
 105 
Mål: FSS kommunikation är up-to-date, anställda och förtroendevalda ges verktyg att 106 
hantera alla digitala verktyg som behövs. 107 

- FSS uppdaterar aktivt och målmedvetet sina mediakanaler 108 
- Vid behov ordnas eller utbildning i hantering av digitala verktyg och plattformar 109 
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- FSS tillhandahar utrustning med vilken kommunikationen kan förverkligas 110 
 111 
Mål: FSS kommunikation är tydlig, tillgänglig och når varje skolungdom. 112 

- FSS finns på de sociala medier som målgruppen använder 113 
- Sponsorerade inlägg når hela Svenskfinland jämlikt 114 
- Förkortningar och jargong undviks 115 
- Videoinnehåll har undertexter 116 

 117 
Mål: De finlandssvenska skolungdomarnas mångfald syns i FSS kommunikation. 118 

- Ofta förekommande demografiska faktorer utvärderas 119 
- AD:n för FSS-kalendern och EBL informeras om målsättningen 120 
- Målsättningen följs kontinuerligt upp av kansliet 121 

 122 

FSS som arbetsplats 123 
 124 
Mål Alla anställda behandlas likvärdigt och alla trivs på jobbet. FSS arbetsgemenskap är 125 
sparrande och stödjande, och alla får vara sig själv på jobbet. 126 

- Anställda har ändamålsenliga arbetsredskap 127 
- Anställdas löner motsvarar arbetsmängden och kompetenskraven 128 
- Utvecklingssamtal hålls minst två gånger i året 129 
- Anställda är medvetna om sina rättigheter och förmåner, och har möjlighet att påverka förbundets 130 

verksamhetskultur 131 
 132 
Mål: Anställda vet vart de ska vända sig i fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier. 133 

- Anställda vet om vem som är trakasseriombud 134 
 135 
Mål: FSS rekryteringsprocesser är rättvisa och positiva upplevelser för alla sökande. 136 

- Arbetsplatsannonser publiceras öppet och tillgängligt 137 
- I arbetsplatsannonserna ingår en utförlig arbetsbeskrivning samt information om lönen 138 
- Anställningsintervjuer ordnas så att alla sökande har möjlighet att delta139 
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Inkomna motioner 
 

Flytta sommarlovet framåt med två (2) veckor.  
 
Jag använder mig av samma motiveringar som Södra Finlands Rektorsförening gjort i sitt medborgarinitiativ. 
Medborgarinitiativet hittas på www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2691. 
 
“Försommaren i Finland är ofta kall och regnig, medan vädret är finare under sensommaren. Genom att skjuta 
fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren. 
Detta skulle ha en gynnsam inverkan på elevernas och deras vårdnadshavares möjligheter att återhämta sig. 
Behovet av att åka till sol och värme på sydligare breddgrader under läsårets arbetsdagar skulle också minska, 
vilket direkt skulle minska elevernas frånvaro och de således skulle vara mera frekvent på plats och ta del av den 
högkvalitativa undervisning som vi har i våra skolor.  
 
Då avslutandet av läsåret skjutits upp med två veckor kommer sommarlovet i Finland i högre grad att sammanfalla 
med sommarlovet i de övriga nordiska länderna och det övriga Europa. I dessa områden avslutas skolåret i regel 
efter första eller andra veckan i juni. Som en del av den europeiska integrationen är det önskvärt att läsårstiderna 
inom EU i hög grad sammanfaller med varandra. Under sommarlovet infaller många internationella evenemang, 
som också våra finländska ungdomar i så fall i högre grad kunde ta del i.  
 
Då vårdnadshavarna i regel anpassar sina semestrar efter skolornas sommarlov inleder de oftast sitt arbete efter 
semestern senast i medlet av augusti, medan största delen av övriga Europas arbetande befolkning ännu har 
semester.  
 
Höstterminen upplevs ofta som lång och tung av såväl elever som skolans personal. Under vårterminen finns fler 
naturliga avbrott än under höstterminen. En förkortad hösttermin skulle sålunda ändra på det och både elevers 
som de vid skolorna anställdas ork i arbetet skulle förbättras.  
 
Lagförändringen skulle i slutändan leda till bättre resultat i skolarbetet och ett större välmående i våra skolor. 
Detta skulle i sin tur sänka kostnaderna för sjuk- och hälsovården i vårt land.” 
 
Förslag till beslut 
FSS jobbar aktivt för att flytta sommarlovet framåt med två (2) veckor. Sommarlovet skulle börja vecka 24 istället för 22, 
som det står om i lagen, och sluta två veckor senare.  
 
Valter Mårtenson 
Styrelseledamot i Finlands Svenska Skolungdomsförbund 
Ordförande för Grankulla ungdomsfullmäktige 
Vice ordförande för Gymnasiet Grankulla Samskola:s studerandekårsstyrelse 
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Verksamhetsplan 2018–2019 1 

 2 

Inledning 3 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som riktar sig till 4 
svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i grundskolans övre klasser i 5 
Finland. FSS fungerar som elevernas och de studerandes intresseorganisation och verkar nära elevkårerna i 6 
Svenskfinland. 7 
 8 

Hur verksamhetsplanen blev till 9 
I sammanställningen av den nya verksamhetsplanen togs i beaktande styrelsens, utskottens och personalens 10 
idésessioner, en utvärdering av verksamhetsåret 2016–2017, det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet 11 
och ungdomspolitiken 2017 - 2019, samhällstrender och -fenomen för det kommande verksamhetsåret. 12 
 13 
Vi har definierat följande fokusområden för verksamheten 2018–2019: 14 

- Förbundet har aktiva utskott där det är givande och roligt att vara med 15 
- Förbundet utvecklas 16 
- Förbundet är aktivt i hela Svenskfinland 17 
- Förbundets intressebevakning är aktiv, planerad och förverkligas väl 18 

 19 
Dessa fokusområden styr förbundets verksamhet inom medlemsservicen, verksamheten, evenemangen och 20 
intressebevakningen. 21 
 22 

Verksamhet 2018–2019 23 
 24 
Förbundets verksamhet delas in i medlemsservice, verksamhet i form av evenemang och utskottsarbete, 25 
intressebevakning och övrig relevant verksamhet. Vi har definierat åtgärder inom våra fokusområden i varje helhet 26 
av verksamheten. 27 
 28 
Medlemsservice (tjänster och service till medlemmar och skolor) 29 
 30 
Förbundet utvecklas 31 

- Vi utvecklar medlemsrollen och vad medlemskapet i FSS innebär 32 
- Vi genomför en medlemsenkät för att kartlägga medlemmarnas önskemål, intressen och åsikter 33 
- Vi ger ut studiekort och läsårsdekaler till alla förbundets medlemmar 34 
- Vi utreder möjligheter att erbjuda digitala studiekort 35 

 36 
Förbundet är aktivt i hela Svenskfinland 37 

- Vi ordnad prepkvällar inför studentskrivningarna på hösten i Helsingfors och Vasa 38 
- Vi ordnad prepkvällar inför studentskrivningarna på våren i Helsingfors, Vasa och Åbo 39 

 40 
Förbundets intressebevakning är aktiv, planerad och förverkligas väl 41 

- Vi skickar ut ett informationspaket till alla skolor i början av höst- och vårterminen 42 
- Vi skickar regelbundet ut medlemsbrev till alla förbundets medlemmar 43 
- Elevbladet EBL utkommer 4 gånger i året 44 
- Elevbladets redaktionsråd träffas regelbundet 45 
- Vi producerar FSS-kalendern och distribuerar den till alla förbundets medlemmar 46 

 47 
Verksamhet (utskott, evenemang och utbildningar) 48 
 49 
Förbundet har aktiva utskott där det är givande och roligt att vara med 50 

- Vi erbjuder styrelsemedlemmar och utskottsmedlemmar inspiration och stöd för personlig utveckling 51 
- Vi introducerar alla styrelsemedlemmar till deras uppdrag 52 
- Vi introducerar alla utskottsmedlemmar till deras uppdrag 53 
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- Förbundets intressebevakningsutskott stöder intressebevakningen 54 
- Förbundets verksamhetsutskott deltar i planerandet och förverkligandet av evenemangen 55 
- Förbundets internationella utskott planerar förbundets internationella verksamhet och representerar 56 

förbundet internationellt 57 
 58 
Förbundet utvecklas 59 

- Vi definierar utskottens uppdrag, roll och uppgifter i förbundet 60 
- Vi utvecklar distansdeltagande som metod för utskottsmöten 61 
- Vi utvecklar hur styrelsen, utskotten och personalen kommunicerar om sitt arbete inom organisationen 62 

 63 
Förbundet är aktivt i hela Svenskfinland 64 

- Vi ordnar en kick-off för aktiva i augusti i Åbo 65 
- Vi ordnar en kick-off för aktiva januari i Vasa 66 
- Vi marknadsför möjligheten att beställa en utbildning för elev- och studerandekårer till alla skolor 67 
- Vi utbildar elev- och studerandekårer i skolor runtom i Svenskfinland 68 
- Vi arrangerar debattforum i samarbete med Svensk Ungdom 69 
- Vi arrangerar Debattävlingen i samarbete med Svensk Ungdom 70 

 71 
Förbundets intressebevakning är aktiv, planerad och förverkligas väl 72 

- Vi utvecklar stödmaterial för elev- och studerandekårer 73 
- Vi ordnar en utbildningshelg för elev- och studerandekårsordförande i svenskspråkiga skolor hösten 2018 74 

 75 
Intressebevakning (synlighet och samarbeten) 76 
 77 
Förbundet utvecklas 78 

- Vi implementerar den nya grafiska profilen i förbundets verksamhet 79 
- Vi uppdaterar skolungdom.fi enligt förbundets nya grafiska profil 80 
- Vi deltar på Suomi Areena med en delegation 81 
- Förbundsstyrelsen gör en studieresa till Köpenhamn 82 

 83 
Förbundet är aktivt i hela Svenskfinland 84 

- Vi håller oss uppdaterade med vad som sker i skolorna i Svenskfinland och reagerar när det behövs 85 
- Vi gör en ringrunda till alla rektorer i Svenskfinland för att berätta om förbundets verksamhet 86 

 87 
Förbundets intressebevakning är aktiv, planerad och förverkligas väl 88 

- Vi jobbar för att aktivt synas i media 89 
- Vi följer med samhällsdebatten och för proaktivt fram förbundets åsikter 90 
- Vi påverkar enligt förbundets politiska program och synliggör teman i det politiska programmet 91 
- Vi stärker samarbeten med andra ungdomsorganisationer inför riksdagsvalet 92 
- Vi synliggör viktiga teman för förbundets målgrupp inför riksdagsvalet 93 
- Vi deltar aktivt i verksamheten för de förbund och takorganisationer vi hör till, t.ex genom att medverka i 94 

arbetsgrupper, projekt och styrelsearbete 95 
- Vi uppdaterar och upprätthåller förbundets kanaler på sociala medier 96 
- Vi definierar syfte och målgrupp för @skolungdom på sociala medier 97 
- Vi deltar aktivt i OBESSUs arbete 98 
- Vi deltar aktivt i NSSNs arbete 99 

 100 
Övrig relevant verksamhet (utvecklingsarbete i organisationen) 101 
 102 
Förbundet har aktiva utskott där det är givande och roligt att vara med 103 

- Vi tar i bruk G-Suits arbetsverktyget i förbundsstyrelsens och utskottens arbete 104 
- Vi tar i bruk ett nytt verktyg för snabbkommunikation inom förbundets organisation (Slack) 105 

 106 
Förbundet utvecklas 107 

- Vi uppdaterar organisationens reglementen (arbetsordning, ekonomistadga) 108 
- Vi förtydligar arbetsfördelningen mellan de olika organen i förbundet 109 
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- Vi implementerar förbundets likabehandlingsplan i verksamheten 110 
- Vi inleder arbetet med förbundets långtidsplan, strategi och värderingar 111 
- Vi uppdaterar förbundets personalpolitiska linjer 112 
- Vi genomför en alumnenkät för att kartlägga alumnernas intressen 113 
- Vi ser över förbundets IT lösningar och söker vid behov nya leverantörer 114 

 115 
Förbundets intressebevakning är aktiv, planerad och förverkligas väl 116 

- Vi arrangerar FSS-glöggen i december 117 
- Vi arrangerar den 53:e Elevriksdagen ERIK2019 i Hangö 118 
- Vi deltar i arrangemanget av Kulturkarnevalen 119 
- Vi lägger grunden för FSS 100-årsjubileum 2021 120 
- Vi samarbetar med Svenskt Stöd i produktionen av 100-årshistoriken 121 

  122 
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Händelsekalender 2018–2019 
 

VAD NÄR VAR 

Maj 2018 

Introduktion för nya styrelsemedlemmar 4–6.5 Helsingfors 

Juni 2018 

Sommarevenemang: picnic 6.6 Helsingfors 

Helsinki Pride 29–30.6 Helsingfors 

Juli 2018 

Suomi Areena 16–20.7 Björneborg 

Augusti 2018 

Kick-off höst 25–26.8 Åbo 

Samhällslära prepkväll 30.8 Vasa 

September 2018 

Samhällslära prepkväll 3.9 Helsingfors 

Samhällslära skrivningar 21.9 Nationellt 

Oktober 2018 

EKS och SKS toppmöte 6-7.10 Tammerfors 

November 2018 

Kulturkarnevalen 8-11.11 Mariehamn 

December 2018 

FSS glöggen 12.12 Helsingfors 

Januari 2019 

Debattävling final januari Helsingfors 

Februari 2019 

Kick-off vår 2–3.2 Vasa 

Mars 2019 

Samhällslära prepkväll 7.3 Vasa 

Samhällslära prepkväll 11.3 Helsingfors 

Samhällslära prepkväll 14.3 Åbo 

Samhällslära skrivningar 28.3 Nationellt 

April 2019 

Riksdagsval 14.4 Nationellt 

Maj 2019 

Elevriksdagen ERIK 17–19.5 Hangö 
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Budget 2018–2019 
 

KOSTNADSSTÄLLE KOSTNADSTYP 
BUDGET 

2018 
BOKSLUT 

2017 
BOKSLUT 

2016 
10 Seminarier 1 Ordinarie verksamhet intäkter  404,00  

 2 Ordinarie verksamhet kostnader -1000,00 -957,19  

 3 Personalkostnader    

 5 Kanslihyra och -skötsel    

 6 Förvaltning  -481,13  

10 Seminarier kostnader  -1000,00 -1438,32  

10 Seminarier totalt  -1000,00 -1034,32  

12 En dags evenemang 1 Ordinarie verksamhet intäkter  784,76  

 2 Ordinarie verksamhet kostnader -4000,00 -3115,97 -1305,48 
 3 Personalkostnader    

 5 Kanslihyra och -skötsel  -415,00  

 6 Förvaltning  -177,65 -561,68 

12 En dags evenemang kostnader  -4000,00 -2923,86 -1867,16 

12 En dags evenemang totalt  -4000,00 -2134,22 -1867,16 

15 Vårevenemang 1 Ordinarie verksamhet intäkter  270,00  

 2 Ordinarie verksamhet kostnader -2000,00 -1943,53 -783,4 
 3 Personalkostnader  -150,00 -74,30 
 7 Medelanskaffning   1000,00 

15 Vårevenemang kostnader  -2000,00 -2093,53 -857,70 

15 Vårevenemang totalt  -2000,00 -1823,53 142,30 

17 Höstevenemang 1 Ordinarie verksamhet intäkter   150,00 
 2 Ordinarie verksamhet kostnader -4000,00  -3077,40 
 3 Personalkostnader -500,00   

 5 Kanslihyra och -skötsel   -597,00 
 7 Medelanskaffning   1000,00 

17 Höstevenemang kostnader  -4500,00  -3674,40 

17 Höstevenemang totalt  -4500,00  -2524,40 

19 Skolbesök 2 Ord. verks. kostnader -1500,00 -875,02 -421,79 

19 Skolbesök kostnader  -1500,00 -875,02 -421,79 

19 Skolbesök totalt  -1500,00 -875,02 -421,790 

20 Medlemstidningen Elevbladet 1 Ordinarie verksamhet intäkter 800,00  800,00 
 2 Ordinarie verksamhet kostnader -10000,00 -8941,73 -12650,56 
 3 Personalkostnader -4500,00 -3566,4 -3566,40 
 6 Förvaltning -50,00 -46,78 -33,68 
 7 Medelanskaffning 10000,00 10000,00 10000,00 

20 Elevbladet kostnader  -14550,00 -12554,91 -16250,64 

20 Elevbladet totalt  -3750,00 -2554,91 -5450,64 

22 Hemsida och online-medier 2 Ordinarie verksamhet kostnader -500,00 -128,79 -106,68 
 3 Personalkostnader  -445,8  
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22 Hemsida kostnader  -500,00 -574,59 -106,68 

22 Hemsida totalt  -500,00 -574,59 -106,68 

25 Information och materialförmedling 2 Ordinarie verksamhet kostnader -3000,00 -1176,42 -823,72 
 3 Personalkostnader  -148,60 -148,60 

25 Information och materialf. kostnader  -3000,00 -1325,02 -972,32 

25 Information och materialf. totalt  -3000,00 -1325,02 -972,32 

28 Elevkårsutbildning 2 Ordinarie verksamhet kostnader -1450,00 -159,00 -215,29 

28 Elevkårsutbildning kostnader  -1450,00 -159,00 -215,29 

28 Elevkårsutbildning totalt  -1450,00 -159,00 -215,29 

40 FSS kalendern 1 Ordinarie verksamhet intäkter 1000,00  1825,00 
 2 Ordinarie verksamhet kostnader -9000,00 -8408,54 -9013,57 
 3 Personalkostnader -1000,00 -1040,20 -1040,20 
 6 Förvaltning -350,00 -352,16  

 7 Medelanskaffning 8000,00 8000,00 8000,00 

40 FSS-kalendern kostnader  -10350,00 -9800,90 -10053,77 

40 FSS-kalendern totalt  -1350,00 -1800,90 -228,77 

45 Internationell verksamhet 1 Ordinarie verksamhet intäkter 1800,00 2093,59 1845,63 
 2 Ordinarie verksamhet kostnader -4500,00 -4559,84 -3343,43 
 6 Förvaltning -1800,00 -1800,00 -1822,70 

45 Internationell verk. kostnader  -6300,00 -6359,84 -5166,13 

45 Internationell verksamhet totalt  -4500,00 -4266,25 -3320,50 

50 Studiekort 2 Ordinarie verksamhet kostnader -8000,00 -7291,39 -7317,32 
 6 Förvaltning -2000,00 -2420,96 -1866,25 
 7 Medelanskaffning 21000,00 18973,86 18388,47 

50 Studiekort kostnader  -10000,00 -9712,35 -9183,57 

50 Studiekort totalt   11000,00 9261,51 9204,90 

60 Elevriksdagen 1 Ordinarie verksamhet intäkter 3000,00 1787,75 1873,97 
 2 Ordinarie verksamhet kostnader -15000,00 -13717,62 -11770,26 
 3 Personalkostnader -1000,00 -1468,70 -1144,29 
 5 Kanslihyra och -skötsel -1000,00  -700,00 
 6 Förvaltning -300,00 -314,34 -3460,86 
 7 Medelanskaffning 1000,00 1000,00 5500,00 

60 Elevriksdagen kostnader  -17300,00 -15500,66 -17075,41 

60 Elevriksdagen totalt  -13300,00 -12712,91 -9701,44 

70 Förbundsstyrelsen 2 Ordinarie verksamhet kostnader -4000,00 -4105,71 -1217,28 
 6 Förvaltning -500,00 -152,00 -1591,78 

70 Förbundsstyrelsen kostnader  -4500,00 -4257,71 -2809,06 

70 Förbundsstyrelsen totalt  -4500,00 -4257,71 -2809,06 

75 Presidiet 2 Ordinarie verksamhet kostnader -500,00 -533,16 -1109,06 
 3 Personalkostnader -36500,00 -33781,06 -35959,80 
 6 Förvaltning -1000,00 -282,65 -1653,43 

75 Presidiet kostnader  -38000,00 -34596,87 -38722,29 

75 Presidiet totalt  -38000,00 -34596,87 -38722,29 
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77 Utskott 2 Ordinarie verksamhet kostnader -1000,00 -763,52 -303,38 
 6 Förvaltning -100,00  -54,42 

77 Utskott kostnader  -1100,00 -763,52 -357,80 

77 Utskott totalt  -1100,00 -763,52 -357,80 

80 Kansliet 1 Ordinarie verksamhet intäkter 800,00 811,58  

 2 Ordinarie verksamhet kostnader -3000,00 -3142,79 -5548,27 
 3 Personalkostnader -75000,00 -68651,7935 -78152,36 
 5 Kanslihyra och -skötsel -9500,00 -9884,24 -9343,08 
 6 Förvaltning -8000,00 -4780,17 -8726,43 
 8 Finansnetto -30,00 -30,64 -29,92 

80 Kansliet kostnader  -95530,00 -86489,63 -101800,06 

80 Kansliet totalt  -94730,00 -85678,05 -101800,06 

90 Gemensamma kostnader 2 Ordinarie verksamhet kostnader -1500,00 -1777,17 -648,61 
 3 Personalkostnader 0,00 5307,70 8259,31 
 4 Avskrivningar -300,00 -118,30 -157,74 
 6 Förvaltning -10000,00 -11413,07 -9218,55 
 7 Medelanskaffning 72000,00 71000,00 60000,00 
 8 Finansnetto -20,00 8,46 -15,94 
 9 Allmänna bidrag 108000,00 103000,00 100000,00 

90 Gemensamma kostnader  -11820,00 -13308,68 -1781,53 

90 Gemensamma totalt  168180,00 166007,62 158218,47 

KOSTNADER TOTALT  -227400,00 -203519,17 -211315,60 

RESULTAT  0,00 19922,67 -932,53 
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Elevriksdagen ABC 
 

TERM FÖRKLARING 

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

Avvikande åsikt 

Om Elevriksdagen 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. Debattera, debattera, debattera! 

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

EBL 
EBL är FSS tidning och språkrör. Tidningen utkommer 4 gånger i året och 
görs av skolungdomar för skolungdomar. 

ERIK 

Elevriksdagen 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, 

Evenemangskoordinator 

Just nu jobbar Sofia Wahlroos med att koordinera våra evenemang och en 
del övrig verksamhet. Hon fixar roliga aktiviteter, artistiska snacks och 
färggranna lappar, allt det där som gör att stämningen är hög på alla FSS 
evenemang! Evenemangskoordinatortjänsten är en deltidstjänst, och Sofia 
har jobbat på FSS sedan juni 2016, först heltid och sedan deltid. 

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 elev- eller studerandekårsstyrelse eller regeringen i 
Finland. FST leder förbundets verksamhet mellan två ERIK:ar och väljs av 
årsmötet Elevriksdagen. Styrelsen sammanträder omkring sex gånger per 
verksamhetsår. 

FU Finansutskottet är ett konsultativt organ i ekonomiska frågor. 

Förbundsordförande 
Förbundsordförande leder förbundet tillsammans förbundsstyrelsen och 
personalen. Förbundsordförande ansvarar för förbundets politiska arbete 
och representation, och är FSS ansikte utåt. 

Förbundssekreterare 

Just nu är det Malin Lindholm som jobbar med förbundets administration, 
ekonomi, medlemsärenden och en hel del övrig verksamhet. Hon fungerar 
som förman för förbundets andra anställda och stöder förbundsordförande 
och förbundsstyrelsen i deras arbete. Förbundssekreteraren är en 
heltidstjänst och Malin har jobbat på FSS sedan september 2016. 

Föredragningslista Lista på ärenden som behandlas under ett möte. 

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

Kansliet 

FSS huvudkontor, den fysiska platsen därifrån förbundets verksamhet 
utförs. Belägen på Kaserngatan 1 D 65¬66, 00140 Helsingfors. Undrar du 
något kring skola, elevkårsverksamhet, studiekort eller utbildning? Kom via 
kansliet och diskutera det hela över en kopp kaffe eller te, välkommen! 
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Motioner FSS medlemmars förslag till ERIK, ärenden som medlemmarna specifikt vill 
att 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. 

Politiska programmet 
FSS politiska program är FSS officiella linje i frågor som behandlar skol-, 
utbildnings- och ungdomspolitik. Det politiska programmet fastställs av ERIK 
och FST arbetar enligt det under verksamhetsåret. 

Presidium 

I Elevriksdagens presidium ingår mötesordförande, som ordför ERIK, en 
protokollchef som fungerar som sekreterare för ERIK och skriver 
mötesprotokollet, och dessutom en vice mötesordförande och en vice 
protokollchef. Förbundet FSS presidium består av förbundsordförande och 
viceordförandena. 

Proposition Förslag till förbundets verksamhet skrivna av förbundsstyrelsen. 

Protokolljusterare Går igenom protokollet efter mötet och kollar att det överensstämmer med 
det som bestämdes under ERIK. 

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 och rapporterar resultat från röstningar. 

Sakfråga Begäran om sakupplysning. Se punkten ”Sakupplysning”. 

Sakupplysning 

Sakupplysning är ett svar på en ordningsfråga man använder sig av om 
någon bett ERIK om en information för att förstå ett ärende bättre. 
Mötesdeltagare kan även begära sakupplysning vilket innebär att hen 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 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. 

Tjänsteutvecklare 

Just nu är det Frans Cederlöf som jobbar som tjänsteutvecklare på FSS. I 
hans arbetsuppgifter ingår kontakten till skolor, utvecklandet av skolbesök 
och utbildningar samt en del medlemsärenden. Tjänsteutvecklaren är en 
deltidstjänst, och Frans har jobbat på FSS sedan september 2017. 

Utskottsarbete Diskussion i mindre grupper för att förbereda de ärenden som ska 
behandlas och beslut som ska fattas i plenum.  
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Elevriksdagens delegatbingo 
 

Någon föreslår att 
nästa ERIK ordas på 

Åland 

Någon frågar när det 
är mat 

Någon nämner 
Österbotten-turnén 

Någon sover i 
plenum 

Vild debatt om: 
skolsvenskan 

Någon säger ”Fake 
news” 

En funkkis springer in 
och ut ur salen 

Vild debatt om: 
Religion 

Någon säger: 
“I min skola...” 

Rösträknarna 
kommer till olika 

resultat 

Regionala 
skillnader 
diskuteras 

Någon kritiserar 
regeringen 

Någon hänvisar till 
ett tidigare FSS 

evenemang 

Debatten fastnar 
mellan två 
delegater 

Mobiltelefonparkeri
ng diskuteras 

Mötes-ordförande 
tappar bort sig 

Vild debatt om: 
Vegetarisk/ 

vegansk mat 

Någon säger: 
“kompetens” 

Någon tar en selfie 
i plenum 

Någon glömmer 
helt bort 

yrkesskolorna 

Någon nämner 
lärarutbildningen 

Mötespowerpointen 
hänger inte med 

Någon lovar att 
återupprätta 
PED/HECO 

Vild debatt om: 
Skolmat 

Någon nämner 
Trump 

 
Elevriksdagen 2018 bucket list 
 
Under Elevriksdagen ska jag… 
 

 Bli kompis med en delegat du inte träffat förut 

 Ställa en fråga av en funkkis 

 Krama en styrelsemedlem 

 Dra en energizer 

 Hålla ett brandtal i talarstolen 

 Ställa en styrelsekandidat en fråga 

 Komma med ett ändringsförslag 

 Ställa en ordningsfråga då jag inte hänger med 

 Bli medlem i ett av utskotten 

 Ge ett äppel till mötesordförande 

 Lägg upp en bild med hashtaggen #ERIK2018 

 Dansa vilt på guldhattsgalan 

 
Om du gör fem av uppgifterna under Elevriksdagen kan du hämta en liten belöning av personalen :) 


