
Välkommen till Elevriksdagen 

Bästa delegat, 
 
Välkommen på Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK 2020! 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 ERIK. 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 ditt delegatnummer och 
delegatkort, samt röstsedlar. 
 
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, det betyder inte automatiskt att hen har rätt. 

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

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 #ERIK2020 på Instagram och Twitter, 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. 
 
Välkommen med! 
 
Emilie Jäntti förbundsordförande emilie.jantti@skolungdom.fi / 050 301 2456 
Ellinor Juth, verksamhetsledare ellinor.juth@skolungdom.fi / 050 354 5951 
Melina von Kraemer kommunikatör / politisk sakkunnig melina.vonkraemer@skolungdom.fi / 050 4058 539 

 


