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Organisation
Elevkårens makt utgår medlemmarna med styrelsen som verkställande del. Det är
därför essentiellt att styrelsen arbetar för att skapa engagemang hos medlemmarna.
Styrelsen har föreningar, utskott och kommittéer till hjälp att genomföra
medlemmarnas önskan. Att bevara samt utveckla utskott och kommittéer,
exempelvis serviceutskottet, påverkansutskottet och studentkommittéen är av
största vikt. Elevkåren bör även göra det med attraktivt att medverka och hjälpa till.

Medlemmar
Elevkårens vision är att alla elever på skolan ska bli medlemmar. Således ska
elevkårsstyrelsen arbeta för att skapa en större vinning för dess medlemmar, dvs. att
så många elever som möjligt ska påverkas så positivt som möjligt av verksamheten.
Elevkåren ska även tydligt förmedla detta värde vilket görs exempelvis i samband
med stora rekryteringsevent, exempelvis ettornas dag, mössutdelning och
biljettförsäljning.

Elevkåren ska även verka för:
● Att nå en anslutningsgrad på minst 100%.
● Att medlemmarna ska kunna ta del av rabatter och andra förmåner.
● En ökad transparens gentemot medlemmar, exempelvis genom publicerade

mötesprotokoll och fler frågestunder.
● Att vara mer tillgänglig för icke-svensktalande elever, genom att

informationen som går ut till medlemmar även finns på engelska.

Föreningar
Elevkåren ska fortsätta gagna och understödja skolans föreningsliv. Att främja detta
är en av kårens mest väsentliga uppgifter och ska tas på stort allvar.

Elevkåren bör:
● Utveckla kanalen mellan elevkårsstyrelsen och föreningarnas representanter.
● Anordna minst två föreningsträffar per år för att främja samarbete mellan

föreningar och elevkårsstyrelsen.
● Göra det enklare för föreningar att söka bidrag och hjälp av kåren samt göra

det lättare för enskilda medlemmar att skapa en ny förening.
● Arbeta för att uppmärksamma föreningslivet på skolan genom att utnämna

Månadens förening.
● Verka för att skapa ett gemensamt forum som uppmärksammar utbudet av

föreningar på Hvitfeldtska.
● Samarbeta med föreningar för att arrangera events som bidrar till

sammanhållning och skolanda.

Aktiviteter



Elevkårens mål med evenemang och aktiviteter bör vara att alla medlemmar ska ha
möjlighet att delta vid intresse. Eventen ska vara varierade samt verka för en större
sammanhållning och skolanda.

Elevkåren ska:
● Utveckla redan etablerade event och traditioner som Poängjakten,

Insparksfesten och diverse studentaktiviteter.
● Tillsammans med elevhälsa och skolledning ta fram aktiviteter som bildar och

ökar förståelsen för aktuella samhällsfrågor.
● Ha ett aktivt engagemang i att sätta guldkant på skoltiden i form av mindre

event så som godisregn, filmkvällar och temadagar.
● Elevkåren bör arrangera skolfester i samarbete med exempelvis

Studentunderhållning.
● Samarbeta med föreningar för att arrangera events som bidrar till

sammanhållning och skolanda.
● Elevkåren bör bidra till sammanhållning och skolanda genom att ha minst ett

gemensamt evenemang med andra skolor, exempelvis en tävling.

PR och kommunikation
Elevkåren ska fortsätta att marknadsföra sina aktiviteter genom olika
informationskanaler. Detta för att nå ut till så många elever och medlemmar som
möjligt. Elevkåren ska stärka sin närvaro på redan etablerade
kommunikationsplattformar såsom Facebook, Instagram, PIM, Kårkortet och
hemsidan samt fortsätta effektivisera dem, och även hitta nya vid behov. Elevkåren
ska även använda sig av sin grafiska profil för att få en enhetlig och slagkraftig
spridning av sin verksamhet och sitt varumärke.

Elevkåren ska:
● Ha en tydlig marknadsföring i sociala medier.
● Utveckla de befintliga marknadsföringsstrategierna och vid behov utveckla

nya.
● Ha fortsatt fokus på att nå ut till alla elever på skolan.
● Fortsätta leta utvecklingspotential och användningsområden för det digitala

medlemskapet på Kårkortet.

Påverkansarbete
Elevkåren ska verka för att stärka medlemmarnas inflytande över skolgången,
genom att driva medlemmarnas åsikter i frågor rörande skoltiden. Elevkåren ska
fortsätta arbeta med påverkansutskottet för att undersöka och utreda samt föra
elevers talan mot skolledning, elevhälsa och andra grupper i skolan. Elevkåren ska
verka för att påverkansarbetet blir mer tillgängligt för eleverna.
Elevkåren ska även föra elevernas talan gällande verksamhetsmässiga frågor.

Elevkåren ska också
● Verka för att inkludera medlemmarna i påverkansarbetet.



● Medverka i Prideparaden samt främja de föreningar som vill arbeta för
mänskliga rättigheter och allas lika värde.

● Bedriva ett projekt som ligger inom medlemmarnas intresse.

Stöd till medlemmar
Elevkårens viktigaste uppgift är att finnas där för sina medlemmar. Genom den
stödfond som upprättades verksamhetsåret 2015-2016 har Hvitfeldtska elevkår en
unik möjlighet att bidra till att alla elever på skolan får en så jämlik och givande
skoltid som möjligt.

Elevkåren ska:
● Förenkla möjligheten att söka bidrag av kåren för de som är i behov.
● Vid lämpliga tillfällen påminna om möjligheten till ekonomiskt stöd.
● Utveckla arbetet med elevhälsan så att stödfonden blir en naturlig del av

båda parters dagliga verksamhet.

Styrelsen föreslår årsmötet:
att bifalla ovanstående proposition i sin helhet som verksamhetsplan 2021- 2022.
att propositionen börjar gälla med omedelbar verkan från att den antas på
årsmötet.


