Vedtekter for Akershus fylkeselevråd
Vedtatt i Fylkestinget 6. mai 2013, sak 36/13, endret i Fylkestinget 15. juni 2015, sak
60/15 og i Fylkestinget 18. september 2017, sak 86/17
§1 Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig
videregående opplæring, samt et rådgivende organ for skolene, fylkesadministrasjonen og
politiske organ og utvalg.
§2 AFE representerer elever og lærlinger i videregående opplæring og skal arbeide aktivt for å
ivareta deres interesser i Akershus. Dette gjøres gjennom å styrke elevers og lærlingers
medvirkning i det regionalpolitiske nivået, sikre elever og lærlinger medbestemmelse og
påvirkning i fylkeskommunale saker og gjennom å øke deres samfunnsengasjement.
§3 Alle de offentlige og private videregående skolene i Akershus skal være representert med
ett (1) medlem. Skoler med over 900 elevplasser får en ekstra representant. I tillegg skal det
være to medlemmer fra hver av fylkets regioner som representerer lærlingene. Alle
medlemmer skal ha en personlig vara. Elevorganisasjonen i Akershus (ved leder eller
nestledere) har rett til å stille med en observatør. Observatøren har tale- og forslagsrett.
§4 Det skal avholdes minimum 6 møter i fylkeselevrådet hvert år. Ved det første møtet skal
det utarbeides en møteplan (årsplan) og velges et styre for AFE.
§5 Innkalling til de forskjellige møtene i AFE skal skje skriftlig senest to (2) uker før møte.
Det skal føres referat fra alle møter i AFE.
§6 AFE er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er fylkeselevrådsleders stemme avgjørende.
§7 AFE velger et styre, som forbereder saker til møtene i AFE. Styret består av leder,
nestleder og fem (5) styremedlemmer. Styret bør møtes minimum en gang mellom møtene i
AFE, og ellers etter behov. Styret er forpliktet til å følge årsplanen og AFEs prioriteringer.
Styret kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker.
§8 Det forutsettes at fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som vil fungere som
en fast kontaktperson og skal bistå AFE i deres arbeid. Koordinatoren skal sammen med
fylkeskommunens Elev- og lærlingeombud følge opp at arbeidet skjer i trå med vedtektene,
blant annet kvalitetssikre valg.
§9 Det forutsettes at det avsettes penger til drift av AFE. Forslag til budsjett settes opp av
styret og vedtas av AFE.
§10 Valgprosedyrer
Del 1 – valg av representanter til fylkeselevrådet
Ved valg av representanter til AFE på de enkelte offentlige videregående skolene i
Akershus, skal følgende regler gjelde:
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1. Representanten(e) velges ved starten av skoleåret av og blant elevrådets
medlemmer.
2. Representanten(e) velges med alminnelig flertall og valget skal være skriftlig
dersom det er flere kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved
loddtrekning.
3. Representanten(e) og varaen(e) velges for et helt skoleår.
Del 2 – valg av styre
1. Ved valg av styre skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. Man bør
også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket.
2. Valget skjer ved alminnelig flertall og skal være skriftlig dersom det er flere
kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
3. Styremedlemmene velges hvert år på første møte i AFE, av og blant AFEs
medlemmer.
4. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, men gjenvelges ikke automatisk.
§11 AFE rapporterer årlig (i juni) til fylkestinget.
§12 Fylkeselevrådet kan gjøre endringer selv i §§ 4,5og 7.
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