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Elevrådsstadgar
Organisationen
Elevrådet på Pihlskolan är ett demokratiskt organ som representerar samtliga av skolans
inskrivna elever på Pihlskolan i Hällefors.
Pihlskolans elevråd är religiöst och politiskt obundet.
Organisationens syfte
Elevrådet på Pihlskolan skall ta till vara på samtliga elevers gemensamma intressen och
demokratiskt företräda dem gentemot skola, kommun och samhälle.
Pihlskolans elevråd är elevernas demokratiska organ för att påverka utbildningens innehåll,
pedagogik, skolans arbetsmiljö, samt andra frågor i samband med elevernas studiesituation.
Elevrådet på Pihlskolan ska förvalta och utveckla skolans elevtraditioner och ansvara för att
kunskapen om dem förs vidare.
Pihlskolans elevråd ska även verka för en god sammanhållning och gott kamratskap eleverna
emellan och stå för gemensamma sociala aktiviteter.
Representantskap
Varje elev på Pihlskolan är en del av elevrådet och äger därmed rätt att delta i samtliga
elevrådets aktiviteter.
Varje elev på Pihlskolan har rätt att genom sitt klassombud bli företrädd i elevrådet.
Varje elev har rätt att avstå från, delvis eller helt, att använda sig av sina rättigheter i
elevrådet.
Elevrådet ser helst att varje klass har två representanter som kan vara närvarande på alla
elevrådsmöten och föra sin klass talan.
Varenda klass på Pihlskolan har rätt till en röst när elevrådet ska ta ett beslut.
Organisationsstruktur – besluts- och valordning
Högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte som är stadgeenligt utlyst är alltid beslutande.
När inte årsmötet eller elevrådsmötet är samlat är elevrådsstyrelsen högsta beslutande organ.
Om inte annat föreskrivs i denna stadga fattas alla beslut inom elevrådet med enkel majoritet.
Vid lika röstetal i omröstning hålls en extra omröstning som föregås av debatt. Om lika
röstetal uppstår även därefter har ordförande utslagsröst.
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Ordförandeval
Vid ordförandevalet väljs ordförande och vice ordförande.
Ordförandevalet hålls i samband med årsmötet. Valberedningen är ansvarig för
ordförandevalet.
Kandidaterna får möjlighet att presentera sig och efter det följer omröstning där varje elev på
Pihlskolan har en röst.
Alla årskurser har rätt till att kandidera till ordförandeposten.
Kandidatur ska vara valberedningen skriftligen tillhanda senast två veckor innan.
Vid sex eller fler kandidater hålls en första valomgång där de tre kandidater med flest antal
röster går vidare till en andra valomgång.
Vid val där hälften av de avlagda rösterna är blankröster ogiltigförklaras valet och nytt val
utlyses inom två fulla skolveckor.
Även ordförande väljs med enkel majoritet.
Styrelseval
Ordförande, viceordförande, kassör och två ledamot ingår i styrelsen. Elevrådsstyrelsen
samlas varannan vecka och kallelse ska gå ut till styrelseledamöterna senast tre dagar innan.
Ordförande eller person som denne utser ansvarar för att kallelse kommer ut i tid.
Elevrådsstyrelsen har beslutanderätt då fler än hälften av de ordinarie ledamöterna är
närvarande, i vilka inräknas ordförande och vice ordförande.
Vid elevrådsstyrelsemöten har valberedningens representanter alltid närvarorätt.
Ledamot
Två stycken ledamot ska röstas fram av elevrådsrepresentanterna, där ordföranden har en
utslagsröst. Alla elevrådsrepresentanter har rätt till att ställa upp på ledamotval.
Representanter
Representanter är förtroendevalda inom klassen. Enkel majoritet räcker. Representanterna ska
framföra klassens talan.
Valberedning
Valberedningen tillkommer efter intresse från elevrådsrepresentanterna och de som är med i
elevrådet som inte tänker ställa upp i nästa val. Valberedningen ska bestå av ett ojämnt antal
elever.
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Valberedningens uppgift är att sammanställa förslag till beslut inför samtliga val, samt
intervjua till val nominerade personer.
Alla som ingår i valberedningen kan ej själva kandidera till poster som valberedningen lägger
förslag till. Elevrådsstyrelsen får ej ingå i valberedningen.
Valberedning fastställer tillsammans med elevrådsstyrelsen en tid då nomineringar till
förtroendeuppdrag senast skall inlämnas för samtliga val samt dela ut information om det.
Därefter kan endast valberedningen nominera.
Klassråd
Klassrådet är klassens möte för dess gemensamma intressen.
Varje klass har rätt till att delta med minst två elevrådsrepresentanter på elevrådets
elevrådsmöte.
Varje klass äger en röst på elevrådsmöte och årsmöte och denna framförs av klassens
demokratiska valda ombud.
Elevrådsmötet
Elevrådsmötet är klassernas sammanträde och högsta beslutande organ när inte årsmötet är
samlat.
Elevrådsmötet samlas minst en gång varannan vecka. Ordförande är ansvarig för att kallelse
utgår till elevrådsmöte. Elevrådsmöte är beslutande om kallelse utgått senast en vecka innan
elevrådsmöte och minst hälften av alla klasser representerade.
Närvaro- och yttranderätt tillkommer samtliga elever på skolan. Samtliga elever har även
förslagsrätt om mötet inte beslutar annat.
Årsmötet
Årsmötet äger rum första veckan i februari varje år.
Årsmötet är beslutande om elevrådsstyrelsen kallat till årsmöte senast två veckor innan
årsmötet, och minst hälften av klassombuden är närvarande.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer samtliga elever på skolan. Rösträtt tillkommer
ett demokratiskt valt ombud per klass.
På årsmöte skall behandlas:
• Fråga om årsmötes stadgeenliga utlysande
• Fastställande av röstlängd
• Behandling av till årsmötet inkomna förslag
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Fråga om ansvarsfrihet för avgående elevrådsstyrelsen
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Ekonomisk förvaltning
Elevrådsstyrelsen är ansvarig för att det finns en bokföring och ekonomisk administration
samt att det upprättas ett bokslut till årsmötet.
Elevrådets räkenskapsår är från och med den första februari till och med den sista januari året
därpå.
Elevrådets resurser skall användas på ett sätt som i alla lägen gynnar elevrådet och/eller
skolans elever.
Misstroendeförklaring
Alla personer valda till förtroendepost inom elevrådet kan misstroendeförklaras och avsättas
genom beslut av årsmöte eller elevrådsmöte med enkel majoritet.
Misstroendeförklaring skall väckas dagen innan kallelse ska utgå genom skriftlig anmälan till
ordförande.
Rätt att misstroendeförklara eller utestänga någon från verksamheten har endast årsmöte.
Stadgar
För samtliga stadgeändringar gäller ett årsmöte med enkel majoritet.
Råder oklarhet hur denna stadga ska tillämpas gäller tolkning av elevrådsstyrelsen i samråd
med ordförande tills frågan kan prövas av elevrådsmöte eller årsmöte.
Organisationens upplösande
Kommittéer

