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Plats och tid: Slack kl. 19:14.  
 
Närvarande Förbundsstyrelsen:  

VP Viktorija Pesic (Ordförande)  
PS Paul Stone (Vice Ordförande)  
IF Ivar Fagerfjäll (Kassör) 
RB Rebecca Byström (Ordinarie Ledamot) 
EG Elsie Gisslegård (Ordinarie Ledamot)  
JH Joel Hultman (Ordinarie Ledamot)  
 

 
Underskrifter: Paragrafer: §1.-§14. 
 
 
Sekreterare Paul Stone  

Åsa den 16/07-2019 

 
Ordförande Viktorija Pesic  

Belgrad den 19/07-2019  

 
Justerare Elsie Gisslegård  

Stockholm den 18/07-2019  

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Elsie Gisslegård 
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§1. Mötets öppnande  
Förbundsordförande VP öppnar mötet torsdagen 11 juli kl. 19:14. 
 
§2. Val av ordförande för mötet 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja VP till ordförande för mötet.  
 
§3. Val av sekreterare för mötet  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja PS till sekreterare för mötet.  
 
§4. Val av justerare för mötet 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja EG till justerare för mötet.  
 
§5. Fastställande av röstlängd  
Styrelsen beslutade med acklamation 
att fastställa röstlängden till 6 personer.  
 
Röstberättigade:  
VP  
PS  
IF  
RB  
EG  
JH 
 
§6. Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa den av VP och PS framlagda dagordningen med tillägg för §13. Övriga frågor och 
revidering av efterföljande numrering.  
 
§7. Beslut mellan möten  
Styrelsen har sedan sitt senaste sammanträdande (1 juli) fattat följande beslut:  
 
att fastställa den av PS och IF framlagda budgeten för Project Manager Summit 2 i September 2019.  

 
att uppdra EG att rösta ‘för’ förslagen presenterade av Governing Body i BNC Summer Online 
Voting 2019.  

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Elsie Gisslegård 
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att tilldela JH portföljen om Projektkoordinator.  
 
att tilldela Alexander Dürr (Ordinarie ledamot, frånvarande) portföljen om Regional/Nationell 
Koordinator.  
 
§8. Val av firmatecknare  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att återkalla firmateckningsrätten för Elliott Syrén (970908-7051) och Ebba Gustavsson 
(981105-2563).  
 
att återkalla firmateckningsrätten för Lina Elfvin (910821-0080) från och med söndagen den 1 
september 2019.  
 
att välja Viktorija Pesic (980910-2065) och Ivar Fagerfjäll (990224-0093) till föreningens 
firmatecknare.  
 
att välja Simon Jernberg (930127-3430) till firmatecknare för föreningen från och med söndagen den 
1 september 2019.  
 
att tilldela firmatecknarna full firmateckningsrätt var för sig  
att fastställa att firmateckningen gäller i samtliga fall för alla föreningens åtaganden.  
 
§9. Uppdatering av attesteringsordningen  
VP föreslår att attesteringsordningen tar följande form:  

● Ivar Fagerfjäll (990224-0093) attesterar Simon Jernberg (930127-3430). 
● Simon Jernberg (930127-3430) attesterar Ivar Fagerfjäll (990224-0093).  
● Ivar Fagerfjäll (990224-0093) attesterar Viktorija Pesic (980910-2065).  

 
Styrelsen beslutade med acklamation 
att fastställa attesteringsordningen i enlighet med förslaget.  
 
§10. Beslut om datum för NS 2020  
PS redogör att han har fört samtal med projektledarna för NS 2020 gällande datumen för sessionen. 
Tillsammans har de undersökt skolornas scheman under våren 2020 samt tagit i beaktning 
fördelaktiga datum ur synpunkten att gynna en eventuell ansökan om Erasmus+ bidrag. Med bakgrund  
till detta föreslår PS att datumen för Gothenburg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden (NS 
2020) fastställs till 19-23 mars 2020.  

 
Styrelsen beslutade med acklamation  

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Elsie Gisslegård 

                                                                



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)  
Styrelsemötesprotokoll  

 
Sammanträdesdatum 2019-07-11  
Sida 4(4) 

att fastställa datumen för NS 2020 till 19-23 mars 2020.  
 
§11. Presentation förbundssamordnare  
VP beskriver kortfattat den nyanställda förbundssamordnaren och förklarar vem han är och hur deras 
första möte upplevdes av henne. 
 
§12. Beslut om riktlinjer för dokument- och materialdelning 
RB fick i uppdrag under styrelsens senaste sammanträdande (1 juli) att ta fram ett dokument med 
riktlinjer för dokument- och materialdelning. Detta dokument har hon nu tagit fram och presenterades 
för styrelsen under mötet. Styrelsen föreslog mindre redaktionella ändringar samt att tidsramarna 
ändrades för att vara mer konsekventa till annat ramverk som styrelsen arbetar med. RB jämkade sig 
med styrelsens förslag.  
 
att anta det av RB framlagda dokumentet med riktlinjer för dokument- och materialdelning, inkluderat 
de mindre revideringarna som styrelsen gemensamt önskade.  
 
OBS: Dokumentet finns som bilaga längst ned i det här styrelsemötesprotokollet.  
 
§13. Övriga frågor  
VP berättar att EUP Sveriges kontaktuppgifter har uppdaterats på det internationella kontoret så att de 
är anpassade till den nuvarande förbundsstyrelsen.  
 
EG tar upp diskussionen om räckvidden för hennes mandat eftersom att vissa frågor kring detta 
uppstod inom styrelsen vid beslutet om hur EUP Sverige skulle rösta i BNC Summer Online Voting 
2019. PS förklarar att beslut om hur EUP Sverige ska ‘ställa sig’ i internationella frågor måste tas av 
styrelsen som helhet, men att EG (som internationell koordinator) har mandat att avlägga rösten å 
styrelsens vägnar. Därmed representerar hon förbundsstyrelsens vilja. PS förklarar också att 
internationell koordinator har i uppgift att bereda underlag för styrelsen så att denna kan ta beslut i 
internationella frågor. VP tillägger att i det fall att mindre beslut behöver tas snabbt under ett 
BNC-sammanträde så kan detta i vissa fall tas av internationell koordinator. VP tillägger dock att de 
beslut som kan tas av styrelsen innan ett BNC-sammanträde, bör tas av styrelsen som helhet.  
 
PS påminner att detaljerade portföljsbeskrivningar för varje portfölj kommer att tas fram innan nästa 
styrelsemöte för att skapa klarhet kring omfånget av varje portfölj.  

 
§14. Mötet avslutas  
VP avslutar mötet klockan 20:06 torsdagen 11 juli 2019.  

 

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Elsie Gisslegård 

                                                                


