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Ajournera

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

Avvikande åsikt

Om Elevriksdagen ERIK fattar ett beslut som 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 diskus-
sion, säg det. Debattera, debattera, debattera!

Delegater

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

EBL

Elevbladet EBL är en tidning som FSS ger ut. Tidningen utkommer 4  gånger i året.

ERIK

Elevriksdagen ERIK är FSS årsmöte och högsta beslutande organ. ERIK avgör vad förbundet 
kommer att jobba med under kommande verksamhetsår, hur arbetet kommer att göras och 
vem som får mandatet att utföra detta viktiga arbete.

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 studer-
andekårsstyrelse eller regeringen i Finland. FST leder förbundets verksamhet mellan två ERIK:ar 
och väljs av årsmötet Elevriksdagen ERIK. Styrelsen sammanträder ungefär sex gånger per verk-
samhetsår.

FU

Finansutskottet är ett konsultativt organ i ekonomiska frågor.

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder förbundet tillsammans med förbundsstyrelsen och personalen. 
Förbundsordförande är FSS ansikte utåt och ansvarar för förbundets politiska arbete och rep-
resentation.

Föredragningslista

Lista på ärenden som behandlas under ett möte.

IU

FSS internationella utskott. Ansvarar för det internationella samarbetet och bereder interna-
tionella ärenden.

Kansliet

FSS huvudkontor, den fysiska platsen där förbundets personal jobbar. Belägen på Kaserngatan 1 
D 65 –66, 00140 Helsingfors. Undrar du något kring skola, elev- eller studerandekårsverksamhet, 
studiekort eller utbildning? Kom via kansliet och diskutera över en kopp kaffe eller te, välkom-
men!
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Kommunikationskoordinator

Just nu är det Emil Widlund som har hand om FSS externa kommunikation, genom att planera 
marknadsföring, kommunicera om politiska ärenden och producera EBL. Kommunikationskoor-
dinatorn är en deltidstjänst, och Emil har jobbat på FSS sedan augusti 2018.

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-, ungdoms- 
och samhällspolitik. 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 mötesord-
förande 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. för-
bundsstyrelsen.

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 
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 
sakfråga är en ordningsfråga får den bryta en eventuell talarlista.

Stadgar

De juridiskt bindande reglerna för hur en förening eller ett förbund ska skötas kallas stadgar.

Streck i debatten

När en fråga har debatterats, diskuterats och gåtts igenom, och när inga nya åsikter eller invänd-
ningar framkommer, drar mötesordförande streck i debatten. Efter detta beviljas inga nya fler 
talturer gällande ärendet i fråga.

Servicekoordinator
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Just nu är det Frans Cederlöf som jobbar som servicekoordinator på FSS. I hans arbetsuppgifter 
ingår kontakten till skolor, utbildningar och framför allt medlemsärenden. Servicekoordinator 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. 

Verksamhetsledare

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. Verksam-
hetsledaren är en heltidstjänst och Malin har jobbat på FSS sedan september 2016.
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Tack
FSS vill tacka följande aktörer som möjliggjort Elevriksdagen 2019:

Hangö stad
Hangö gymnasium
Kaffa Roastery


