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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande VP öppnar mötet lördagen den 28 september klockan 10:07.
§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 P
 S till sekreterare för mötet.
§4. Val av justerare för mötet
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja J H till justerare för mötet.
§5. Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa r östlängden till 7 personer.
Röstberättigade:
VP
PS
IF
RB
AD
EG
JH
§6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa dagordningen framlagd av VP och PS med följande förändringar:
§13. Policy för stipendienämnden och §14. Beslut om ledamöter för Stipendienämnden 2019/2020
flyttas och omdefinieras som §24. Policy för stipendienämnden och §25. Beslut om ledamöter för
Stipendienämnden 2019/2020; samt
§33. Uppdatering kring hemsidan flyttas i dagordningen och omdefinieras som §21. Uppdatering
kring hemsidan.
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Viktorija Pesic

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Joel Hultman

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-09-28 - 2019-09-29
Sida 3(25)

Övriga punktnummer korrigeras i enlighet med detta beslut.
§7. Beslut mellan möten
PS redogör för de beslut som styrelsen fattat sedan sitt senaste sammanträde (2019-08-17.18). Dessa
är följande:
att nominera Elliott Syrén (Förbundsordförande 2018/2019) till ledamot i styrelsen för Landsrådet för
Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 2020-2021.
att ansöka om verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin (FBA).
att fastställa en länsindelning för EUP Sverige i enlighet med ‘förslag 2’ i Simon Jernbergs rapport1
(se bilaga 1) med den enstaka förändringen att Halland fortfarande tillhör EUP Väst.
att nominera Noura Berrouba (Vice Förbundsordförande 2012/2013) till Vice Ordförande i styrelsen
för LSU 2020-2021.
§8. Ekonomiuppdatering
IF redogör för utgifterna i augusti och september och framställer att organisationen har haft
omfattande utgifter i denna tidsperiod. De omfattande utgifterna grundar sig i att stora projekt tagit
plats dessa månader, bland annat en ekonomisk utbildningshelg för de regionala styrelserna (RGS), en
Project Manager (PM) Summit, och en Board Academic Training (BAT). IF rapporterar att kostnaden
för BAT blev mer än budgeterat men att kostnaden för PM Summitt blev mindre än budgeterat. IF
anser att organisationen i nuläget har verksamhet i enlighet med den ekonomiska ram som budgeten
fastslagit.
IF berättar även att EUP Sverige “lagt ut” stora summor pengar för att betala deltagaravgifterna för
svenska delegationer utomlands. De relevanta skolorna faktureras av kansliet.
IF upplyser även styrelsen om att han upptäckt att hela inkomsten för Erasmus+ bidraget för Malmö
2019 - 15th National Session of EYP Sweden redovisades för 2018 istället för 2019. Detta medför att
det blir obalans i det ekonomiska resultatet eftersom en sådan stor inkomst redovisas på 2018 och
många utgifter från sessionen redovisas på 2019. VP berättar att förra styrelsen diskuterade detta och
IF förklarar att han kommer att kontakta Ebba Gustavsson (Förbundskassör 2018/2019) i förhoppning
om att skapa klarhet i situationen.

1

Simon Jernberg, ‘Förslag fördelning av län/landsting i EUP Sveriges Regioner’, 2019-09-03
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SJ berättar att verksamhetsbidragen inte har utbetalats till de regionala styrelserna eftersom processen
med att skapa bankkonton för dem har tar längre tid än först förväntat.
§9. Uppdatering kring FBA-ansökan
SJ redogör för den ansökningsprocess som föregick och att ansökan som lämnades in var av god
kvalité. Summan som ansöktes för uppgår till 200.000 SEK. I ansökan belystes det att EUP Sverige
önskar använda eventuellt beviljade medel till att kontakta nya målgrupper samt till att bekosta
Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden och de regionala sessionerna 2020.
SJ berättar att besked kring ansökan förväntas i januari.
AD anser att det har varit en lärorik ansökningsprocess och en investering i framtiden oavsett om
ansökan beviljas eller inte. Han redogör också för anledningen till varför 200.000 SEK (och inte mer)
ansöktes om. Detta är för att ett högre eventuellt beviljat bidrag hade medfört mer omfattande krav på
redovisning. I och med att detta är ett nytt bidrag för organisationen kändes det säkrare, enligt AD, att
först ansöka om en mindre summa med lägre krav på redovisning. SJ förtydligar dock att det
fortfarande är fullt redovisningskrav för de pengar som eventuellt beviljas organisationen.
SJ berättar även att Lina Elfvin (Generalsekreterare för EUP Sverige 2017-2019) skickade in ansökan
om organisationsbidrag till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) innan hon
avslutade sin tjänst. SJ berättar att denna behövde kompletteras i den föregående veckan och att dessa
kompletteringar skedde utan större problem. SJ betonar att han diskuterade alla kompletteringar med
Elfvin och VP.
§10. Uppdatering kring Erasmus+ ansökan
EG berättar att hon under den senaste tiden har arbetat med att finna internationella partnermandat för
Erasmus+ ansökan för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Hon redogör för att
det i nuläget finns 5 partnermandat varifrån det är beräknat att 21 internationella delegater kommer att
närvara på Göteborg 2020. Förhoppningsvis tillkommer ett partnermandat och 4 internationella
delegater denna helgen. Partnermandaten är i nuläget från EYP Finland, EYP Danmark, EYP
Grekland, EYP Irland och EYP Spanien.
PS redogör för processen med skrivandet och korrekturläsningar av Erasmus+ ansökan. Han berättar
att det har varit en bra process, att projektledarna lagt ner mycket tid och ett gediget arbete, samt att
ansökan preliminärt ser mycket bra ut. SJ instämmer med att ansökan ser mycket bra ut och att den
har förbättrats sedan tidigare år.
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PS tydliggör att förbundsstyrelsen inte ska “räkna med” att ansökan beviljas. Han förklarar även att ett
eventuellt beviljat bidrag är beräknat att bli mindre än för Malmö 2019. Anledningen till detta är av
teknisk karaktär i form av struktur av ansökan. Förra året skedde ansökan med en viss teknisk
skillnad, som inte var acceptabel enligt MUCF men som genererade ett större bidrag. PS avslutar med
att belysa att ett mindre bidrag inte förväntas medföra ekonomiska problem för sessionen. IF, AD och
SJ instämmer.
§11. Uppdatering kring NS 2020
AD berättar att det överlag inte skett några större utvecklingar i planeringen av Göteborg 2020 till
följd av den omfattande tid och energi som projektledarna investerat i Erasmus+ ansökan. Innan
arbetet med Erasmus+ påbörjades lades stort fokus på ansökningar till övriga stiftelser.
AD meddelar styrelsen att boende för sessionen har bokats sedan det senaste styrelsemötet.
PS berättar om mötet han deltog på med Arad (Projektledare, Göteborg 2020) den 16 september.
Mötet ägde rum på Stadsledningskontoret i Göteborg och gällde en eventuell lokal för
generalförsamlingen för sessionen.
AD redogör för arbetsprocessen med projektledarna. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit
plats men antecknar ej innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
Mötet ajourneras klockan 10:54.
§12. Likabehandlingsplan 2019-2021
Mötet återupptas klockan 11:12.
PS förklarar att organisationens likabehandlingsplan är i behov av uppdatering eftersom den senaste
antogs för verksamhetsåret 2016/2017 och därmed inte är formellt giltig i dagsläget.
Styrelsen för en omfattande diskussion kring den förra likabehandlingsplanen. En diskussion om
organisationens val av språk och arbete med outreach (aspekter av likabehandlingsplanen) utgår från
styrelsens vision om att göra organisationen så välkomnande som möjligt. Resultaten av diskussionen
förväntas att synas i den nya likabehandlingsplanen.
PS lyfter diskussionen om att det inte finns en mekanism i den förra likabehandlingsplanen som
behandlar hur EUP Sverige ska hantera situationer där likabehandlingsplanen inte respekterats. EG
anser att en strategi bör inkluderas i likabehandlingsplanen för hur sexuella trakasserier och liknande
situationer hanteras av organisationen.
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JH belyser att stora delar i den förra likabehandlingsplanen behandlar hur organisationen engagerar
fler och inte hur medlemmar behandlar varandra. JH anser att den borde fokusera mer på hur
medlemmar förväntas behandla varandra.
PS föreslår att styrelsen tillsätter en ansvarsgrupp för organisationens likabehandlingsplan bestående
av PS, RB och EG.
Styrelsen beslutade med acklamation
att tillsätta en ansvarsgrupp för organisationens likabehandlingsplan bestående av P
 S, RB och EG.
Utgångspunkten är att en ny likabehandlingsplan ska antas för verksamhetsåret 2019/2020 med enbart
vissa förändringar från den förra likabehandlingsplanen. Ansvarsgruppen ska sedan, i samstämmighet
med arbetet med strategin 2020-2022, föreslå en likabehandlingsplan inför Årsmötet 2020 som antas
för 2020-2022. Det är planerat att den mer långsiktiga likabehandlingsplanen ska genomgå en mer
omfattande arbetsprocess än den som enbart antas för detta verksamhetsår.
§13. Utvärdering PM Summit 2
PS redogör för de projektledare och utbildare som deltog under PM Summit. Han berättar att det var
ett lyckat event med god stämning på plats och som fått positiv feedback från deltagarna.
PS redogör för det ekonomiska resultatet från eventet.
JH berättar att han varit i kontakt med projektledarna från Region Syd och Region Nord som inte hade
möjlighet att delta under eventet. De kommer att få ta del av utbildningen som erbjuds under PM
Summit via JH.
§14. Utvärdering av BAT
JH berättar att BAT var ett kul och bra event. Mottagen feedback visar att deltagarna tycker att eventet
innebar en positiv upplevelse och att de inte hade något som de specifikt hade önskat se förbättring av.
Vidare visade feedback att deltagarna fick en klarare bild av deras engagemang under BAT. De var
nöjda med modulerna som förbundsstyrelsen erbjöd och nämnde specifikt att modulen om stadgar och
protokoll var användbar. Det har också framgått att deltagarna hade uppskattat en mer utförlig
genomgång av ambassadörsprogrammet, och hur det konkret kan utföras i praktiken.
JH fortsätter med att redogöra för eventets ekonomiska resultat. Resultatet överskred budgeten med
2,564 SEK. Anledningen till detta var omkostnader som ej kunde förutses vid tidpunkten då budgeten
fastställdes. IF inflikar, med bakgrund till redogörelsen av JH, att BAT dock är ett väldigt
“ekonomiskt” event.
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EG lyfter att det var tråkigt att en modul tvingades ställas in på grund av tidsbrist och uppger att
respekt för tider är ett problem i organisationen. PS förklarar att deltagare var sena i starten på dag 2
av eventet och att tid sedan försvann till följd av att två moduler tog längre tid än väntat. IF anser att
en större tidsbuffert hade givit styrelsen större möjligheter att hålla tidsschemat. PS instämmer men
håller inte med EG om att respekt för tider är ett övergripande problem i organisationen, utan menar
att BAT istället är en representation av ett enstaka fall där problemet uppstått. JH instämmer.
VP avslutar diskussionen med att betona att BAT oftast innebär ett intensivt program och anser att
mer flexibilitet i schemat hade varit positivt.
TB berättar att hon och Linn Wikner (Ordförande, EUP Väst) uppskattade utbildningen under BAT
och att den skapade djupare förståelse för deras respektive uppdrag. Gällande mängden utbildning
som erbjöds under BAT anser TB att det inte är föremål för invändingar.
MK beskriver att BAT var positivt för de regionala styrelserna men belyser även att det hade varit
gynnsamt att anordna BAT på en mer central plats i landet. Detta för att underlätta resorna för RGS
Nords styrelsemedlemmar till BAT. MK anser att BAT skapade goda förutsättningar för socialt utbyte
men föreslår att mer sociala aktiviteter hade kunnat inkorporeras i det officiella schemat.
RB inflikar i diskussionen om övriga funderingar kring BAT att det hade varit en bra idé att
strukturera sovsalarna på ett bättre sätt. Under helgen användes enbart två salar vilket medförde att
deltagare som eventuellt ville gå till sängs tidigare, inte kunde göra detta på grund av att andra
deltagare var vakna längre. RB uppger att i framtiden bör sovsalarna struktureras på ett sådant sätt att
“uppesittare” enbart befinner sig i en av sovsalarna.
Förbundsstyrelsen övergår till att diskutera samarbetet med Region Syd som stod som värd för BAT
2019. Representanterna från de regionala styrelserna ombeds att lämna rummet för denna
diskussionen. Protokollet noterar att denna diskussionen tagit plats men antecknar ej innehållet på
grund av dess känsliga karaktär.
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:50.
§15. Strategi för medlemsrekrytering
Mötet återupptas klockan 13:51.
AD presenterar den strategi för medlemsrekrytering som han arbetat med under de senaste veckorna.
Den utgår från den strategin som VP tog fram inom sin roll som Regional Koordinator i
Förbundsstyrelsen 2018/2019.
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Styrelsen diskuterar hur regionala styrelser kan inspireras och motiveras i medlemsrekryteringen. AD
föreslår i sin föreslagna strategi att någon slags tävling kan skapas för att sporra aktivitet i processen.
Styrelsen påbörjar en diskussion om tävlingens eventuella utformning. VP föreslår att den regionala
styrelse som procentuellt ökar sitt antal medlemmar mest, bör stå som vinnare i tävlingen. PS belyser
svårigheter med att mäta medlemsrekryteringen på ett sådant sätt. Detta eftersom ökningar i antal blir
mindre värd procentuellt i regioner som hade fler medlemmar under föregående verksamhetsår.
RB anser att tävlingen får utformas på ett sådant sätt att varje regional styrelse tävlar mot den
respektive föregående regionala styrelsens resultat. Alternativt anser RB att de regionala styrelserna
bör erhålla ett pris om de uppnår den målsättning för medlemsrekrytering som Strategin för
medlemsrekrytering föreskriver i deras region. Styrelsen är överens om att dessa är bra alternativ och
AD får möjlighet att avgöra exakt utformning för tävlingen i enlighet med diskussionen och Strategin
för medlemsrekrytering.
AD föreslår att Strategin för medlemsrekrytering antas som presenterad.
Styrelsen beslutade med acklamation
att anta s trategin för medlemsrekrytering som presenterad av AD (se bilaga 2).
IF föreslår att AD tilldelas uppdraget att fördela 7,000 SEK i syftet att bedriva medlemsrekrytering
2019/2020 i enlighet med strategin.
Styrelsen beslutade med acklamation
att tilldela AD uppdraget att fördela 7,000 SEK i syftet att bedriva medlemsrekrytering 2019/2020 i
enlighet med den antagna Strategin för medlemsrekrytering 2019/2020.
§16. Uppdatering skolrekrytering
AD redogör för arbetet med skolrekryteringen och att de regionala styrelserna hittills har uppnått
följande resultat:
RGS Nord: 4 skolor registrerade
RGS Öst: 6 skolor registrerade
RGS Väst: 5 skolor registrerade
RGS Syd: 4 skolor registrerade
AD berättar att målsättningen för skolrekryteringen har varit åtta (8) skolor per region och att den
målsättningen fortfarande eftersträvas. PS berättar att han erfarit ett högt intresse från skolor om att
delta i årets National Selection Process (NSP). Därmed anser PS att det är mycket möjligt för
organisationen att uppnå målsättningen som AD föreskrivit. VP instämmer.
Ordförande
Viktorija Pesic

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Joel Hultman

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-09-28 - 2019-09-29
Sida 9(25)

MK framställer att RGS Nord har i sin process för skolrekrytering kontaktat alla skolor som deltog på
Östersund 2018 - 6th Northern Regional Session of EYP Sweden. MK berättar att han har goda
förhoppningar om att målet om att rekrytera 8 skolor uppnås. TB berättar att RGS Väst har lyckats
rekrytera många nya skolor som inte deltagit i organisationen tidigare och har förhoppningar om att
fler kommer att anmäla sig, för att målsättningen ska uppnås.
AD förklarar att alla regionala styrelser utgått/utgår från en deadline om att färdigställa
skolrekryteringen senast 6 veckor innan regionens regionala session. RGS Nord har dock erbjudits en
förändrad deadline och förväntas färdigställa sin skolrekrytering senast 5 veckor innan den officiella
starten för RS Nord.
AD berättar även för styrelsen att han har arbetat med att hjälpa regionerna att utforma långsiktiga
strategier för skolrekrytering. RGS Väst och RGS Öst har producerat utkast av sina strategier och AD
har förhoppningar om att även RGS Nord samt RGS Syd påbörjar detta arbetet under året.
Mötet ajourneras klockan 14:47.
§17. Uppdatering RS
Mötet återupptas klockan 15:13.
Representanterna för de regionala styrelserna ombeds att lämna rummet för §17. Uppdatering RS.
JH redogör för volontärerna (“officials”) som antagits/inbjudits till att närvara vid de regionala
sessionerna. Den senaste tiden har editors, head of jury, chairs och vice-presidents valts, med
undantag för vissa individer som ännu inte är bekräftade. Förhoppningen är att nästa call, för
journalister och jurymedlemmar, ska öppna i nästa vecka.
JH berättar att han fortfarande har kontinuerliga möten med alla projektledare. JH framställer
samarbetet med projektledarna och deras processer. Protokollet noterar att denna framställning tagit
plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
JH berättar om samarbetet med de olika presidenterna för de fyra regionala sessionerna. Protokollet
noterar att denna berättelse tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga
karaktär.
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JH redogör för de logistiska förberedelserna som de olika sessionerna arbetar med. Han berättar att
arbetet har varit ännu mer effektivt sedan skolstarten och att han inte känner någon övergripande oro
för de regionala sessionernas förberedelser.
JH förklarar att alla projektledare har lagt ned mycket tid på fundraising. JH redogör för de regionala
sessionernas inkomster. Totalt uppgår dessa till 105.000 SEK exklusive förväntade deltagaravgifter. .
IF upplyser styrelsen om att, i det fall att målsättningen för skolrekryteringen uppnås, kan en
ytterligare inkomst om 80,000 SEK tillskrivas i deltagaravgifter. IF menar att den ekonomiska
situationen för de regionala sessionerna ser mycket positiv ut.
Styrelsen diskuterar reseersättningar för officials t ill de regionala sessionerna. IF berättar att det finns
12.000 SEK allokerat i budgeten som främst är tänkt till presidenterna för sessionerna. IF har i
uppdrag att fördela dessa pengar i samråd med PS och JH. PS vill lyfta en diskussion om att eventuellt
utdela reseersättningar till head of jury för sessionerna. Styrelsen når slutsatsen att det i andra hand
eventuellt uppstår en möjlighet att utdela reseersättning till head of jury. IF ska utreda denna
möjligheten.
RB redogör för processen med att bjuda in patrons/talare till de regionala sessionerna. Hon berättar att
de förhoppningsvis är bekräftade i mitten på oktober. RB berättar även att hon har börjat undersöka
möjligheten till att skapa ett externt medieintresse för de regionala sessionerna. Hon har framställt en
lista på lokal media i respektive region och kommer att fortsätta arbeta med denna processen under de
närmaste veckorna.
PS redogör för processen med att finna head of jury till de regionala sessionerna. Protokollet noterar
att denna redogörelse tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
PS föreslår att förbundsstyrelsen godkänner möjligheten att en ledamot från förbundsstyrelsen
eventuellt verkar som head of jury för Eskilstuna 2019 - 9th Eastern Regional Session of EYP
Sweden.
Styrelsen beslutade med acklamation
att godkänna att en ledamot från förbundsstyrelsen eventuellt verkar som head of jury f ör Eskilstuna
2019 - 9th Eastern Regional Session of EYP Sweden.
§18. Safe Person Concept NSP
PS förklarar att syftet med Safe Person Concept är att säkerställa att alla deltagare på en session
organiserad av EUP Sverige känner sig trygga, glada och är välmående. VP förtydligar att en Safe
Person inte bär ett medicinskt ansvar över sessionens deltagare.
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Styrelsen diskuterar vad ett gott representantskap innebär och vad organisationens eventuella juridiska
ansvar är gentemot sessionernas deltagare. Slusatsen nås att styrelsens uppdrag på sessionerna är att
vara behjälpliga vid lärarprogrammen, avlasta och stödja projektledarna samt att samtala med
deltagarna på sessionernas lärarprogram. Styrelsen är också överens om att ett professionellt agerande
är av oerhörd vikt och att det inte får glömmas att styrelsens beteende är en representation av
organisationen.
Styrelsen diskuterar följderna av ett brott mot organisationens Code of Conduct. PS förklarar att vid
ett brott mot Code of Conduct är det viktigt att presidenten, projektledarna och
förbundsstyrelse-representanterna samlas för att diskutera åtgärd i enlighet med policyn. De bör också
diskutera brottet med deltagaren som har begått det. PS är tydlig med att ett brott mot Code of
Conduct innebär uteslutning från en session med omedelbar verkan, i enlighet med policyn som
styrelsen ska tolka bokstavligt och strikt.
Styrelsen diskuterar även alkoholpolicyn i organisationen och vikten av att
förbundsstyrelse-representanter supporterar denna i eventuella diskussioner med övriga deltagare på
en session.
Mötet ajourneras klockan 16:59.
§19. Lärarprogrammet för de regionala sessionerna
Mötet återupptas söndagen 29 september klockan 10:10.
VP redogör för syftet med lärarprogrammet och hur det implementeras i sessionsverksamheten. Hon
redogör för det innehåll som har inkluderats i lärarprogrammet under de senaste åren.
PS påminner de regionala representanterna om att de förväntas planera lärarprogrammet för sina
respektive regionala sessioner. PS uppmanar de regionala representanterna att ta hjälp och stöd av
förbundsstyrelse-representanterna på plats vid varje session.
Vidare förklarar PS att de regionala styrelserna förväntas använda sina verksamhetsbidrag för att
motsvara kostnaden för lärarprogrammet. IF inflikar att de också har möjlighet att söka projektbidrag
för denna kostnaden. EM berättar att det eventuellt blir problematiskt för de regionala styrelserna att
bekosta lärarprogrammet eftersom hela verksamhetsbidraget i sådana fall används upp. VP förtydligar
att lärarprogrammet inte behöver medföra en särskilt omfattande kostnad.
AD uppmanar regionerna att kontakta lärarna för att undersöka vad de har intresse av att göra under
lärarprogrammet. PS belyser att det är möjligt att köra två parallella program; ett för lärare som
tidigare deltagit
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vid sessioner och ett för lärare som inte tidigare deltagit vid sessioner. AD uppmanar de regionala
representanterna att samla sina styrelser inom kort för att planera lärarprogrammet för deras respektive
regionala session.
VP är av åsikten att lärarprogrammet inte ska vara alltför mastigt. PS instämmer och uppger att det är
väldigt viktigt, i planeringen av programmet, att fundera igenom ordentligt vad lärarna innehar
intresse av att göra. Han betonar att lärare lägger ned mycket tid på att säkerställa att deras elever kan
delta i EUP. PS förklarar att utan engagerade lärare är organisationens verksamhet inte möjlig i det
gällande formatet. Därför är det viktigt att de känner sig uppskattade under sessionerna.
§20. Beslut om Selection Criteria för NSP 2019/2020
PS redogör för Selection Criteria för NSP 2019/2020.
Selection Criteria för NSP 2019/2020 är oförändrade sedan tidigare år men PS förklarar att head of
jury har tolknings- och implementeringsrätt av kriterierna. PS berättar att han och JH kommer att
genomföra möten med alla head of jury för att säkerställa att tolkningarna och implementeringarna av
kriterierna är regelrätta och inom ramen för rimlighet.
PS föreslår att Selection Criteria för NSP 2019/2020 godkänns av styrelsen.
Styrelsen beslutade med acklamation
att godkänna Selection Criteria för NSP 2019/2020.
§21. Uppdatering kring hemsidan
AZ presenterar den nya hemsidan för styrelsemötets deltagare. Det återstår enbart mindre detaljer
innan den nya hemsidan kan lanseras, förhoppningsvis nästkommande vecka, för organisationens
medlemmar och allmänheten.
Den nya hemsidans grafiska profil är baserad på färgerna i organisationens logotyp.
§22. Reseberättelse Summer Academy 2019
RB redogör för sin resa till Echternach i Luxemburg för att delta vid och representera EUP Sverige på
Summer Academy 2019. RB berättar att Summer Academy 2019 medförde ett akademiskt givande
utbyte och en fin upplevelse.
PS lyfter frågan om att det finns olika synpunkter kring värdet som EUP Sverige får ut av att delta vid
en Summer Academy. Detta eftersom EUP Sverige är en mer utvecklad organisation än flertalet andra
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nationalkomiteér. RB anser att många bra diskussioner tog plats och uppger att det fanns en hög grad
av informationsutbyte. Därmed menar hon att deltagandet var av högt värde för EUP Sverige.
§23. Nordic BAT
VP redogör för en Nordisk BAT som tog plats i Stockholm för ett antal år sedan. VP anser att det
hade varit en intressant möjlighet att bjuda in nordiska länder igen och välkomna dem till en Alumni
Weekend. RB berättar att EYP Danmark, EYP Finland och EYP Norge uttryckt intresse i informella
samtal under Summer Academy.
PS belyser att det är viktigt att en noga utredning om kostnaden föregår innan ett beslut kan fattas om
ett event för de nordiska länderna. VP påpekar att EUP Sverige eventuellt kan organisera eventet, med
SJ i spetsen, men att alla deltagande länder skulle behöva vara medfinansiärer. RB berättar att EYP
Finland har ett lika stort verksamhetsbidrag som EUP Sverige och därmed bör inneha goda
förutsättningar för att delta i finansieringen. VP uttrycker också att ifall organisationen beviljas
bidraget från FBA, då ökar eventuellt de finansiella möjligheterna för detta potentiella projekt.
SJ inflikar att det borde finnas goda möjligheter för att beviljas ett bidrag för projekt av denna
karaktären. Ett bidrag kan, enligt SJ, eventuellt även möjliggöra för att tillsätta en avlönad
projektledare.
PS återkommer till vikten av en utredning om en Nordisk BAT/Alumni Weekend och att denna måste
inkludera en diskussion om vad det långsiktiga värdet för organisationen är i projektet. Han är i
dagsläget osäker på vad det långsiktiga värdet är av ett sådant projekt. AD delar uppfattningen att en
ordentlig utredning måste föregå en intressekoll bland de nordiska länderna. VP instämmer med PS
och AD. RB anser att eventet hade varit av högre värde för organisationen om det är en BAT och inte
en Alumni Weekend. Detta för att det blir ett mer akademiskt event. RB berättar också att detta hade
medfört större möjligheter för att beviljas bidrag för projektet.
PS föreslår att styrelsen tillsätter en utredning med bakgrund till den föregående diskussionen. Han
föreslår att IF och ytterligare minst en ledamot leder utredningen. Med bakgrund till detta uttrycker
VP att IF bör leda utredningen om den ekonomiska aspekten och att SJ bör undersöka möjligheterna
för att beviljas eventuella bidrag. PS inflikar även att AD bör delta i ledningen av utredningen för att
pröva det kortsiktiga och långsiktiga värdet för organisationen i en Nordisk BAT/Alumni Weekend.
VP föreslår att styrelsen tillsätter en utredning, med IF, AD och SJ i ledningen, med syftet att
undersöka möjligheterna och värdet i en Nordisk BAT/Alumni Weekend.
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Styrelsen beslutade med acklamation
att tillsätta e n utredning, med IF, AD och SJ i ledningen, med syftet att undersöka möjligheterna och
värdet i en Nordisk BAT/Alumni Weekend.
§24. Policy för stipendienämnden
PS presenterar den policy för stipendienämnden som han har framställt under de senaste veckorna.
En diskussion tar plats inom styrelsen om hur pengar till stipendiater ska fördelas. PS föreslår att alla
stipendiater bör beviljas ett lika stort maximalt belopp, som de får möjlighet att använda för sina resor
till/från sessioner eller andra aktiviteter inom ramen för stipendiet. EG belyser att förslaget från PS
medför att Stipendienämnden inte kan ta i beaktning att stipendiater har olika omkostnader vid resor,
på grund av reslängd exempelvis. Hon anser att detta måste tas i beaktning vid fördelningen av pengar
mellan stipendiater. VP föreslår att pengarna kan fördelas på ett sådant sätt att alla stipendiater
erhåller stipendium om 80% av sina resekostnader, med en definierad maxgräns. EG föreslår att
Stipendienämnden bör få mandatet att fördela pengarna på ett jämlikt sätt. Styrelsen accepterar
förslaget från EG om att Stipendienämnden bör få förtroendet att fördela pengarna på ett jämlikt sätt.
PS jämkar sitt förslag på policy i enlighet med styrelsens konsensus.
RB påminner styrelsen om att policyn även kan revideras vid ett senare tillfälle, i det fall att det skulle
uppmärksammas att Stipendienämnden inte har underlag för att uppnå rättvishet vid fördelning av
pengar till stipendiater.
MK lyfter att det i policyn är föreslaget att stipendierna ska utbetalas retroaktivt. Han anser att detta
kan medföra problem för de med en mer socioekonomiskt utsatt bakgrund. MK förklarar att alla
medlemmar eventuellt inte har resurserna för att betala en resa och sedan invänta retroaktiv ersättning.
Styrelsen diskuterar detta och är överens om att den anställde (i nuläget förbundssamordnaren) har
möjlighet att diskutera en lösning med en stipendiat i det fall att speciella ekonomiska omständigheter
föreligger. SJ betonar att han kommer att diskutera alla sådana situationer med förbundsstyrelsen i det
fall att de uppstår.
PS föreslår att Policyn för stipendienämnden antas.
Styrelsen beslutade med acklamation
att anta Policyn för stipendienämnden (se bilaga 3).
Mötet ajourneras klockan 11:37
§25. Beslut om ledamöter för Stipendienämnden 2019/2020
Mötet återupptas klockan 12:09.
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PS redogör för att RB uppdrogs av förra styrelsemötet att finna medlemmar med intresse för att besitta
mandat i Stipendienämnden 2019/2020. PS och RB har samarbetat i denna processen och kandidater
har inlämnat motiveringar för att ta sig an uppdraget. Styrelsen tar del av ansökningarna och
diskuterar dessa. Protokollet noterar att denna process tagit plats men antecknar inte innehållet, eller
identiteterna på kandidaterna, på grund av processens känsliga karaktär.
PS föreslår att RB väljs till förbundsstyrelsens representant på Stipendienämnden 2019/2020.
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja RB till förbundsstyrelsens representant på Stipendienämnden 2019/2020.
RB föreslår att Anna von Gross (Medlem, EUP Sverige) väljs till ledamot i Stipendienämnden
2019/2020.
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja A
 nna von Gross till ledamot i Stipendienämnden 2019/2020.
VP föreslår att Michelle Brandt (Projektledare/Ledamot RGS Öst) väljs till ledamot i
Stipendienämnden 2019/2020.
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja Michelle Brandt till ledamot i Stipendienämnden 2019/2020.
§26. Diskussion kring EUP Sveriges inbjudningar till politiska partier
VP öppnar diskussionen med att belysa att organisationen är politiskt obunden i enlighet med dess
stadga. PS lyfter fram vikten av balans i stadgan. Han förklarar att 1 kap. §2. mom.5 samt 1 kap. §2.
mom.6 eventuellt kontrasterar varandra i relation till diskussionen som väntas följa och att balansen
mellan dessa moment i stadgan måste beaktas noggrant.
PS anser att EUP Sverige bör söka efter en partipolitisk balans vid inbjudningar av politiska partier,
men att Sverigedemokraterna (SD) bör och kan uteslutas ur ekvationen helt genom att ideologiskt
balansera inbjudningar till övriga riksdagspartier. Han uppger att det finns skolor i NSP som
antagligen inte skulle se positivt på ett närvarande från SD på organisationens aktiviteter. AD
instämmer med PS om att en inbjudan till SD inte behöver krävs i det fall att god partipolitisk balans
uppnås ändå. AD menar dock att i det fall att alla riksdagspartier bjuds in bör även SD inkluderas.
EG belyser att SD uppmäter ungefär 20% i opinionssiffror och är en del av demokratin. RB delar
uppfattningen att SD är en del av demokratin men betonar att en närvaro från SD på organisationens
aktiviteter har en negativ effekt på Public Relations (PR).
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SJ håller med PS om konflikten i stadgan, i relation till denna diskussionen, och att liknande debatter
förs i andra organisationer. Vidare uppger SJ att SD oftast tar med sig många anhängare vid
deltagande på event och att det eventuellt finns säkerhetsskäl till att ej bjuda in deras representanter
till EUP Sveriges arrangemang. SJ är också av åsikten att skiljaktiga värderingar på demokrati och
människors lika värde är acceptabla konsiderationer vid frågan om SD ska bjudas in. Han avslutar
också med att återkoppla till resonemanget av EG och att betona att 80% är demokratins majoritet
samt att 80% av opinionen inte tillhör SD.
VP berättar att LSU inte tillåter Ungsvenskarna, SDs ungdomsorganisation, att vara medlem. Hon
uttrycker även att en inbjudan till SD eventuellt bör beaktas i relation till det sammanhang som
inbjudan gäller. VP förklarar att representation från SD kan anses relevant vid en paneldebatt men att
det eventuellt inte är lika naturligt för SD att delta vid en session.
JH instämmer med VP om vikten av att skilja på inbjudningar till en session och inbjudningar till en
paneldebatt. Han återkopplar till PS resonemang om att skolor eventuellt inte skulle uppskatta närvaro
av SD men uppger att denna faktor inte gäller i fallen av paneldebatter, eftersom dessa arrangemang är
separata från skolverksamheten. JH berättar att han därmed ser det som naturligt att alla
riksdagspartier bjuds in till paneldebatter, men att det inte finns ett behov av att bjuda in SD till en
session. Han avslutar sitt resonemang med att uttrycka att organisationen bör kunna ta avstånd från
SD trots att den är partipolitiskt obunden och instämmer i den frågan med resonemanget från SJ. PS
instämmer med JH om att sammanhanget kan spela en roll i denna diskussion.
RB påpekar att alla talare från SD eventuellt inte bör beskrivas som extrema.
EM utvecklar diskussionen med att betona att anledningarna till varför en individ bjuds in till att delta
på organisationens aktiviteter eventuellt påverkar om inbjudan bör accepteras. För att förklara sitt
resonemang ger EM som exempel att en politiker studerade vid en skola, som en session tar plats på,
och att en inbjudan därmed kopplas till individens utbildningsplats snarare än politiska
ställningstaganden.
EG lyfter diskussionen om inbjudningar till Vänsterpartiet (V) och att dessa också kan ifrågasättas
med bakgrund till partiets eventuella skepticism till EU samt vissa demokratiska grunder. PS bemöter
detta med att svara att det är stor skillnad på värderingarna inom V och SD och att den allmänna
uppfattningen är högst annorlunda gentemot de respektive partierna. AD och IF anser att det är
irrelevant om V är positiva eller negativa till EU. JH instämmer med PS om att det inte är möjligt att
likställa V och SD och inflikar även att inbjudningar till V inte skickar samma kontroversiella
‘signaler’ externt. MK belyser att V inte tar med sig en liknande mängd anhängare som SD och att det
är en substantiell skillnad på partierna. EG anser att båda partierna är
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extrempartier. PS uttrycker att inbjudningar till V eventuellt är en relevant fråga men att det är viktigt
att behandla den frågan som separat till frågan om inbjudningar till SD. Detta på grund av partiernas
stora olikheter.
IF anser att en kontrovers i behandlingen av denna fråga kan undvikas i det fall att organisationen
undviker att bjuda in partier som beskrivs som extrema. Han är dock av åsikten att det är svårare att ta
avstånd från V än från SD ur ett PR perspektiv. IF förklarar att det är lättare att argumentera för att
avböja att bjuda in SD till organisationen aktiviteter. SJ inflikar att det är svårt att argumentera för att
V är lika extrema som SD i att eventuellt motsätta sig principen om människors lika värde.
VP uttrycker att båda ungdomsförbunden i SD och V kan anses relativt extrema och anser att just
ungdomsförbunden eventuellt kan likställas.
PS belyser att, oavsett vilka partier som bjuds in till att delta vid organisationens aktiviteter, är det
viktigt att deras representanter undviker att tala politik. VP och SJ instämmer. IF betonar att politikers
anföranden ofta faller på gränsen för detta. Han återkopplar även till diskussionen om ideologisk
balans mellan inbjudningar till politiska partier och uppger att denna kan vara svår att uppnå
konsekvent. Detta eftersom politiker i vissa fall tvingas ställa in med kort varsel. IF instämmer dock
om att den ideologiska balansen mellan inbjudningar bör eftersträvas.
Styrelsen avböjer, på rekommendation av presidiet, att fatta ett konkret beslut i frågan om vilka
politiska partier som kan bjudas in till organisationens aktiviteter. Presidiets rekommendation är
grundad i viljan att undvika att ett beslut fattas, som påverkar organisationens partipolitiska
obundenhet. Protokollet noterar dock att slutsatsen av diskussionen är att “ytterkantspartier” inte bör
bjudas in till sessioner. Med detta sagt bör organisationen trots allt bjuda in “ytterkantspartier” till
paneldebatter eller liknande forum dit övriga riksdagspartier är inbjudna. Protokollet noterar också att
anteckningarna ovan bör tas i beaktning som vägledning i det fall att en fråga inom ramen för denna
punkt uppkommer i framtiden.
§27. RGS uppdatering från regionala ordföranden
MK berättar att arbetet i RGS Nord fungerar bra och att det varit högst präglat av skolrekryteringen,
som har varit utmanande i och med den geografiska räckvidden i regionen. MK uttrycker också en oro
för nästkommande verksamhetsår med bakgrund till den i nuläget låga aktiviteten i regionen. Han
önskar utveckla metoder för att hantera den regionala styrelsens geografiska utspriddhet och arbetar
med att planera in ett fysiskt styrelsesammanträde. MK beskriver också att den regionala styrelsen
skapade sig en godare koll på dess arbete efter BAT och att han ser fram emot det resterande
verksamhetsåret. MK avslutar med att förklara att den regionala styrelsen även planerar att till
årsmötet föreslå revideringar av sina stadgar i enlighet med diskussionen på BAT. SJ berättar att
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stadgarna för RGS Nord måste revideras för att möjliggöra för den regionala styrelsen att beviljas ett
bankkonto.
Mötet ajourneras för lunch klockan 13:30.
Mötet återupptas klockan 14:45.
EM redogör för att RGS Öst arrangerade ett event igår (lördag, 28/9-2019) som överlag hade ett
lyckat resultat och utvecklade styrelsens erfarenhet i att arrangera event. EM förklarar att fokus hittills
har varit skolrekryteringen och att denna process fungerar bra. EM beskriver även att arbetet i den
regionala styrelsen fungerar bra när ledamöterna aktiverar sig i arbetet, men upplever emellertid att
presidiet behöver arbeta aktivt med att skapa internt engagemang. EM berättar även att RGS Öst
planerar att bjuda in medlemmar till en utbildning i hur de kan engagera sig i organisationen.
Avslutningsvis uttrycker EM att den regionala styrelsen planerar att arbeta med att engagera
medlemmar utanför Stockholm och att ta fram förslag till årsmötet på de stadgerevideringar som
diskuterades på BAT.
TB återger att RGS Väst arrangerade en in-school session på Donnergymnasiet i september och att
eleverna som deltog kan beskrivas som engagerade. Hon berättar även att IHGR genomförde sin
årliga in-school session i den senaste veckan. TB redogör för att hon och Linn Wiknér (Ordförande,
EUP Väst) har börjat undersöka hur stadgarna i RGS Väst kan föreslås till årsmötet revideras i
enlighet med diskussionen på BAT. TB rapporterar även att den regionala styrelsen inte innehaft
möjligheten till att sammanträda sedan den ekonomiska utbildningshelgen i Stockholm, på grund av
att flertalet varit bortresta på sessioner utomlands. Slutligen redogör TB för att arbetet med
medlemsrekrytering påbörjats.
AD framställer arbetet i RGS Syd eftersom en representant från RGS Syd inte hade möjlighet att
närvara under detta styrelsemöte. AD berättar att fokus för den regionala styrelsen varit på
planeringen av BAT och att arbetet just nu präglas av skolrekrytering. Han förklarar även att den
regionala styrelsen förväntas att i närtid utvärdera planeringen av BAT.
§28. Involvering av regionala styrelser i förbundet
VP redogör för den organisationsstruktur som EUP Sverige opererar under i nuläget.
PS lyfter en diskussion om frågan att i framtiden tillsätta “FS-representanter” i varje regional styrelse,
med syftet att skapa en starkare brygga mellan förbundsstyrelsen och de regionala styrelserna.
Exempelvis finnes sådana redan i andra ungdomsorganisationer. PS förklarar att den hypotetiska
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tanken med “FS-representanter” i regionala styrelser är att dessa ska inneha ett mandat på
förbundsstyrelsen och samtidigt verka som en del av en av de regionala styrelserna. PS berättar att
detta kan möjliggöra för förbundsstyrelsen att optimera sitt stöd till varje region och samtidigt minska
belastningen på Nationell Koordinator. AD beskriver för styrelsen att det är svårt att stödja varje
region på detaljnivå i deras utveckling, eftersom hans portfölj innebär ett lika stort ansvar gentemot
alla fyra regioner.
VP ställer sig initiellt kritisk till den organisationsstrukturen som skulle bli ett resultat av
tillämpningen av “FS-representanter” i de regionala styrelserna. MK anser att etableringen av en
sådan struktur är av intresse men anser samtidigt att en “FS-representant” på en regional styrelse bör
inneha erfarenhet av att ha medverkat i den respektive regionala styrelsen tidigare. EG belyser att
inrättandet av denna strukturen skulle försvaga ordförandens positioner i respektive regional styrelse.
VP förklarar sin kritik med risken för att en struktur med “FS-representanter” skulle motverka
decentraliseringen i organisationen. Hon ser detta som att förbundsstyrelsen skulle “dra ut sina rötter”
i de regionala styrelserna. VP anser att regionerna ska kunna växa utan att vara ihopknutna med
förbundsstyrelsen och att det är okej i det fall att regionerna växer i olika takt. PS är av åsikten att
organisationen ska fungera som en enhet och att den nuvarande strukturen kommer att behöva
anpassas i framtiden, för att säkerställa att organisationen effektivt kan operera med ett större
strategiskt ansvar hos de regionala styrelserna. PS tillförsäkrar också styrelsen om att idén med
“FS-representanter” är rotad i att stärka decentraliseringen i organisationen; inte motverka denna. PS
förklarar att stödet mot regionerna måste anpassas på detaljnivå för att optimera decentraliseringen.
VP anser att den nuvarande strukturen i organisationen fungerar och inte behöver ändras utan istället
få tid till att bli bemästrad samt mogna. SJ belyser distinktionen i diskussionen mellan att avlasta
Nationell Koordinator och att knyta samman regionerna i organisationen. SJ bedömer även att det är
vitalt att förbundsstyrelsen utreder hur organisationens storlek bäst kan hanteras innan strategin för
2020-2022 föreslås på Årsmötet 2020.
EM redogör för sin ståndpunkt och uttrycker att samarbetet mellan regionala styrelser och
förbundsstyrelsen fungerar bra i nuläget, där de regionala styrelserna får sporadiska möjligheter till att
delta på förbundsstyrelsens sammanträden. Hon anser att den vägen som idag är utstakad är den bästa
vägen framåt. PS instämmer med EM om att det är positivt med representation från de regionala
styrelserna på förbundsstyrelsens sammanträden, men lyfter samtidigt att det medför problematik
eftersom vissa diskussioner är exklusiva för förbundsstyrelsens förtroende. PS förklarar att en
“FS-representant” skulle inneha ett mandat på förbundsstyrelsen och därmed kunna ta del av all
information. VP uttrycker att förbundsstyrelsen kan anpassa sina sammanträden på ett sådant sätt att
känslig information är begränsad till enbart en del av sammanträden. Hon förklarar att detta skulle
motverka problematiken kring att regionala representanter måste lämna sammanträden emellanåt.
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EG anser att regionala styrelser måste erbjudas mer hjälp i att bära det strategiska ansvaret i deras
respektive regioner. Detta för att säkerställa att de i sin tur i framtiden kan stödja
medlemsföreningarna i ett operativt ansvar. AD förklarar att det är svårt att erbjuda mer hjälp till de
regionala styrelserna, inom ramen för hans portfölj, eftersom den är mycket omfattande. Samtidigt
lyfter AD att det kan bli svårt för en förbundsstyrelse att effektivt sammanträda i det fall att en
struktur med “FS-representanter” skulle inrättas. Detta på grund av det ökade antalet på
förbundsstyrelsen. PS bemöter detta med att påminna sammanträdet om att “FS-representaner” enbart
och eventuellt blir aktuellt i framtiden. PS förklarar att i det fallet att den diskuterade strukturen skulle
bli aktuell för organisationen förväntas det finnas ekonomiska möjligheter till att arvodera
förbundsstyrelsen. En arvoderad förbundsstyrelse skulle kunna krävas på ett större ansvar för
närvarande.
EM utvecklar ett resonemang om att funktionen av en förbundsstyrelse eventuellt urholkas i det fall
att “FS-representanter” i regionala styrelser skulle inneha mandat på förbundsstyrelsen.
PS har lyssnat in diskussionen och lyfter frågan till de regionala representanterna om de innehar
intresse av att delta oftare vid förbundsstyrelsens sammanträden. Förra verksamhetsåret deltog
regionala representanter vid två tillfällen och detta sammanträden är det första med regional
representation för verksamhetsåret 2019/2020. MK anser att det hade varit positivt att kunna
rapportera till förbundsstyrelsen en gång i månaden och menar att det är effektivare än att rapportera
till Nationell Koordinator.
RB föreslår att det eventuellt hade varit möjligt att rotera representantskapet i de respektive regionala
styrelserna vid förbundsstyrelsens sammanträden. Detta för att bidra till engagemang och inlärning.
EM bemöter detta med att uttrycka att det eventuellt är svårt att rotera representantskapet på grund av
förekommande bristande engagemang i regionala styrelser. SJ anser att båda dessa perspektiv är
nyttiga att ha i åtanke och uttrycker att intresset av representantskap måste vara ömsesidigt. SJ
förklarar att förbundsstyrelsen måste ge möjligheter till inlärning och engagemang, samtidigt som de
regionala styrelserna måste vara trygga i dess representant vid varje sammanträde. Med bakgrund till
denna diskussionen föreslår PS att de regionala styrelserna eventuellt kan rotera representantskapet
mellan deras ordförande och vice ordförande. IF anser att de regionala styrelserna bör tillåtas
möjlighet att internt besluta om representantskap och väga in relevanta faktorer i detta beslut.
PS framställer till deltagarna på sammanträdet att de regionala styrelserna eventuellt kan tillåtas
möjlighet att delta vid vartannat sammanträde som förbundsstyrelsen har. Detta skulle enligt PS
medföra en god balans mellan förbundsstyrelsens, de regionala styrelsernas och organisationens
intressen. TB, MK och EM uttrycker positivitet kring detta framställande. RB menar att det bör vara
möjligt för presidiet att planera mötena på ett sådant sätt att känsliga punkter, exklusiva för
förbundsstyrelsens förtroende, hanteras på morgonen eller kvällen. Detta för att göra det regionala
Ordförande
Viktorija Pesic

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Joel Hultman

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-09-28 - 2019-09-29
Sida 21(25)

representantskapet smidigt. VP lyfter även eventualiteten att regionala representanter enbart deltar en
av dagarna vid ett sammanträde.
VP och PS förväntas i närtid utreda frågan kring regionalt representantskap på förbundsstyrelsens
sammanträden.
§29. Genomgång och besut inför Autumn BNC 2019
VP föreslår att bordlägga §29. Genomgång och beslut inför Autumn BNC 2019 till nästkommande
styrelsemöte.
Styrelsen beslutade med acklamation
att bordlägga § 29. Genomgång och beslut inför Autumn BNC 2019 till nästkommande styrelsemöte.
§30. Samarbete Maktsalongen
VP redogör för att Maktsalongen har förhört sig om möjligheten för en representant från
förbundsstyrelsen, och en annan medlem, att diskutera ideellt engagemang inom ramen för ett projekt
som de arbetar med. Projektet syftar till att skapa en digital utbildning som är öppen för alla och
handlar om ideellt engagemang. VP berättar att den digitala utbildningen planeras att lanseras nästa år
(2020) och att hon kommer att behålla kontakt med Maktsalongen för att säkerställa att
förbundsstyrelsen är uppdaterad på projektet.
MK frågar om EUP Sverige haft ett samarbete med Maktsalongen tidigare. VP berättar att
organisationerna ej varit i samarbete tidigare men att Maktsalongen innehaft kontor på Slottsbacken 8.
VP framställer även att de, tillsammans med EUP Sverige och många andra organisationer, deltog i
“Den här gången röstar jag”-kampanjen inför valen till Europaparlamentet i 2019.
Mötet ajourneras klockan 15:49.
§31. Utvärderingshelg RGS tidigare ODW
Mötet återupptas klockan 16:00.
VP föreslår att bordlägga §31. Utvärderingshelg RGS tidigare ODW till ett senare styrelsemöte.
Styrelsen beslutade med acklamation
att bordlägga § 31. Utvärderingshelg RGS tidigare ODW till ett senare styrelsemöte.
§32. Diskussion om strategi för att vidhålla engagemang
PS redogör för att en utredning ledd av honom och SJ har påbörjats kring organisationens framtida
utveckling. Utredningen undersöker (i) hur EUP Sverige kan rekrytera fler medlemmar, (ii) hur EUP
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Sverige kan öka engagemanget hos befintliga och nya medlemmar, (iii) hur en “engagemangstrappa”
skapas för att säkerställa att medlemmar inte åtar sig de största uppdragen direkt utan istället stannar
längre i organisationen. PS och SJ önskar att utredningen skapar underlag för arbetet med
organisationens strategi för 2020-2022. PS framställer även att utredningen innebär att SJ intervjuar
tidigare medlemmar, skickar ut en enkät till de regionala styrelserna samt undersöker hur andra
ungdomsorganisationer, föreningar och förbund arbetar i relation till utredningens frågor. PS berättar
att utgångspunkten är att utredningen kommer att diskuteras vidare under styrelsens sammanträde i
december och att slutgiltiga resultat redovisas på styrelsens sammanträde i januari. PS önskar att
sammanträdet för en diskussion kring hur organisationen kan vidhålla engagemang. Detta för att
skapa ytterligare underlag i utredningen.
Styrelsen börjar med att definiera en aktiv medlem som en person som aktivt söker sig till
organisationen samt dess olika uppdrag.
RB menar att nya medlemmar behöver bemötas tidigt för att säkerställa att de får kunskap i hur de
aktivt kan ta del av organisationen. EM instämmer med detta och vidareutvecklar att organisationens
styrelser bär en central del i att dela denna kunskap. PS påminner sammanträdet om att syftet med
ambassadörsprogrammet, som tillsattes för ett antal år sedan, var att skapa en brygga mellan regionala
styrelser och nya medlemmar. Detta för att möjliggöra att dessa “slussas” in i organisationen. PS
medger dock att programmet hade blandade resultat och att det var svårt att motivera ambassadörer i
deras arbete, på grund av att de inte innehade ett egentligt ansvar genom förtroendeposter. TB
beskriver att anledningen till svårigheterna med att engagera ambassadörer eventuellt beror på
bristande kommunikation och information från de regionala styrelserna. Detta upplevde TB som
ambassadör i RGS Väst under föregående verksamhetsår.
AD förflyttar diskussionen från engagemang av medlemmar till den om rekrytering av medlemmar.
Han anser att organisationens faktiska målgrupp (den organisationen når via NSP) i dagsläget är
väldigt liten och att få tillåts möjligheter att delta i EUP Sveriges verksamhet. AD framställer att
organisationen bör utveckla sin verksamhet till en nivå där den inte enbart är baserad på sessioner. PS
instämmer med detta och belyser skillnaden mellan organisationens målgrupp och den grupp som den
största verksamheten riktar sig mot. PS förklarar att önskan i organisationen är att rikta sig till fler
ungdomar men att det i dagsläget främst finns verksamhet för gymnasieungdomar som deltar i NSP.
AD delar denna uppfattning och menar att det är svårt för en äldre ungdom att börja i organisationen
utan att ha varit i kontakt med den tidigare.
AD är av åsikten att organisationen skulle gynnas av att bredda sin verksamhet utöver sessionerna.
Han framställer vikten av att dag-sessioner och utbildningsevent tar plats för att minska avståndet
mellan att vara delegat och official. RB upplevde att det var svårt att förstå skillnaden mellan alla
roller inom sessioner och nationalkomiteér och beskriver vikten av att förtroendevalda nätverkar med
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delegater. Detta för att erbjuda förståelse för organisationen. AD instämmer med RB och anser att
förbundsstyrelsen kan anordna kvällsaktiviteter under sessioner för att skapa möjligheter för
nätverkande. PS påminner om den lyckade modulen av denna karaktär som anordnades av
förbundsstyrelsen 2018/2019 under Malmö 2019 i mars.
VP belyser att den första personen som en ny medlem knyter en kontakt med är dess chair och att
denne oftast inte har en koppling till EUP Sveriges nationella organisation och verksamhet. VP
instämmer med PS om att en lyckad modul för nätverkande tog plats under Malmö 2019 men att
liknande inslag krävs under de regionala sessionerna. RB inflikar att delegater eventuellt inte vågar
eller har energin för att besöka moduler under kvällarna och anser att det är effektivare med ett mer
“flytande” nätverkande.
PS återkopplar till diskussionen som AD introducerade om att EUP Sverige skulle gynnas av att
bredda sin verksamheten utöver sessionerna. Han anser att organisationen behöver anordna event som
är mer intressanta för allmänheten, än vad som i dagsläget är fallet. PS framställer att
individer/medlemmar antagligen inte har ett intresse av att delta på ett utbildningsevent om
organisationens olika roller om denna inte deltagit vid en session. AD inflikar med att belysa att det är
två olika projekt: ett i att skapa intresse för organisationen och ett i att stödja medlemmar i att bli mer
aktiva i organisationen. PS fortsätter sitt resonemang och betonar att det finns många organisationer
som EUP Sverige kan samarbeta med för att skapa mer intressanta event för allmänheten. VP, PS, SJ
och AD uttrycker att det finns flertalet organisationer som EUP Sverige kan komplettera samt
kompletteras av.
JH har lyssnat in diskussionen och anser att, även om det är viktigt att organisationens verksamhet
utvecklas till att bli mer intressant för allmänheten, måste organisationen också bli bättre på att fånga
upp de medlemmar som faktiskt har nåtts av verksamheten och vill engagera sig. JH upplever att det i
dagsläget finns många intresserade ungdomar som har en vilja att stanna i organisationen, men att det
inte finns en tydlig väg för att göra detta. Han framställer att de regionala styrelserna har en väldigt
viktigt roll i att tydliggöra vägen in i organisationen och beklagar att de inte fått en konkret roll på de
regionala sessionerna. EM instämmer med JH om att de regionala styrelserna bör tillåtas en tydligare
roll på regionala sessioner men belyser även det faktum att många av dess medlemmar även agerar
som officials, inom ramen för de regionala sessionerna. Som ett alternativ föreslår EM att
förbundsstyrelsen kan upprätta en informationsmonter under pauser i schemat på alla sessioner. PS
tillägger till denna diskussionen att det är viktigt att regionala ordföranden tar möjligheten att tala på
öppningsceremonin/avslutningsceremonin för sin respektive regionala session.
MK avslutar diskussionen med att framställa att det är ett problem i regionerna att ledamöter och
presidialer på regionala styrelser oftast inte önskar ställa upp för nyval. MK menar på att detta är
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grundat i utbränning. MK berättar att han har en vision om att utbilda ambassadörer i hur en in-school
session kan planeras. MK förklarar att engagerade ambassadörer kan avlasta de regionala styrelserna
och minska risken för utbränning.
Under tiden som diskussionen tagit plats har VP tagit anteckningar på en whiteboard-tavla kring vilka
insatser som kan göras, kortsiktigt och långsiktigt, för att arbeta med rekrytering och engagemang av
medlemmar. De antecknade insatserna är baserade på sammanträdets diskussioner. Protokollet noterar
att sammanträdet tagit del av denna informationen och antecknar att kortsiktiga insatser inkluderar
bland annat (i) utbildningsevent om roller i organisationen och ambassadörsprogrammet, (ii)
kampanjer i sociala medier, (iii) ökade möjligheter för RGS att synliggöras på sessioner, (iv) större
krav på förtroendevalda att nätverka på sessioner, (v) planeringen av ett mer omfattande event,
intressant för allmänheten, i varje region.
§33. Representantskap Kunskapskonferensen (MUCF) och LSU:s årsmöte
IF och EG lämnar mötet. VP ombeder styrelsen att uppdatera röstlängden eftersom IF och EG
lämnade mötet.
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa röstlängden till 5 personer.
Röstberättigade:
VP
PS
RB
AD
JH
VP påminner styrelsen om LSU.s årsmöte som tar plats i Stockholm mellan den 8-10 november. I
enlighet med strategin 2018-2020 förväntas förbundsstyrelsen ha en representant på plats. AD och VP
uttrycker att de innehar intresse av att delta vid LSU:s årsmöte. Representantskap fastställs vid senare
tillfälle när förutsättningar för deltagande hos VP och AD kontrollerats.
VP berättar även att styrelsen är inbjuden till att delta på Kunskapskonferensen, arrangerad av MUCF,
i Stockholm den 22 oktober. Konferensen inkluderar en paneldebatt med experter inom ämnena
engagemang och elitism. SJ och VP förmedlar sin vilja att delta vid Kunskapskonferensen och
ansvarar för den praktiska planeringen av deras representantskap.
§34. Övriga frågor
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PS framställer att den policy som finns för regleringen av deltagaravgifter för sessioner inom NSP är i
behov av uppdatering. Detta eftersom att den inte reflekterar de deltagaravgifter som tagits ut av
organisationen under de senaste verksamhetsåren och som förväntas tillämpas även under detta.
PS föreslår att PS får i uppdrag att uppdatera policyn i enlighet med nuvarande verksamhet och att
sedan ratificera denna via styrelsebeslut på mail.
Styrelsen beslutade med acklamation
att uppdra PS att uppdatera policyn i enlighet med nuvarande verksamhet och att sedan ratificera
denna via styrelsebeslut på mail.
--RB introducerar att hon önskar förändra datumen för styrelsemötet i januari, planerat till den 4-5
januari. VP förklarar att detta inte är möjligt med respekt för styrelsens övriga tidslinje.
--AD berättar om sin vilja att resa till Göteborg i januari för ett möte med projektledarna för Göteborg
2020. VP förklarar att AD får diskutera den ekonomiska aspekten med IF men att det inte bör medföra
några problem. SJ instämmer.
§35. Mötet avslutas
VP avslutar mötet klockan 17:01.
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Förslag fördelning av län/landsting i EUP Sveriges regioner
Av Simon Jernberg 2019-09-03

Bakgrund
I och med den organisationsstruktur som började implementeras under 2018 har EUP
Sverige delats in i fyra regioner: EUP Öst, EUP Väst, EUP Nord samt EUP Syd. För att beviljas
organisationsbidrag från MUCF behövs, utöver ett medlemsantal på över 1000 medlemmar,
en geografisk spridning på representation i fem län/landsting. Detta krav uppfyller EUP
Sverige. Det råder dock viss förvirring kring vilka landsting som tillhör vilken av de fyra
regionerna. Denna korta utredning ämnar råda bot på detta genom att föreslå en indelning
av Sveriges 21 län/landsting i EUP Sveriges fyra regioner.
Läget idag
Ett av problemen med att göra den här typen av indelning är att EUP Sverige inte har
stående medlemsföreningar i samtliga av Sveriges 21 landskap. Detta är inte så konstigt då
endast medlemmar kan skapa medlemsföreningar. Det skapar dock ett problem när nya
medlemmar ska registrera sig och de inte hittar en naturlig förening i sitt län. (Exempelvis
finns det säkerligen flera registrerade i EUP Stockholm som egentligen skulle höra hemma i
EUP Uppsala eller EUP Södermanland om dessa funnits). Med en uppdaterad
medlemsregistrering på hemsidan kan vi på sikt åtgärda detta.
I dagsläget har EUP Sverige medlemsföreningar i 6 län/landsting. Till detta tillkommer 9
skolföreningar (siffror baserade på 2018 års medlemsrevision).
EUP Nord: EUP Västerbotten och EUP Jämtland
EUP Öst: EUP Stockholm och EUP Kalmar
EUP Väst: EUP Västra Götaland
EUP Syd: EUP Skåne
Landsting blir regioner
Från och med 1 januari 2020 blir alla landsting i Sverige formellt regioner. Detta påverkar
inte själva indelningen (alla landsting byter namn till region) och inte heller EUPs arbete. Det
är däremot bra att ha med sig den vokabulären in i framtiden då det tex from valet 2022 inte
kommer gå att rösta i landstingsval utan att detta ersätts av regionval. Mer går att läsa här:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/allalandstingblirregioner.26062.html
För den intresserade finns bakgrunden här: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-3246.pdf?issuusl=ignore
Och utmaningar här: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-320-8.pdf?issuusl=ignore

Potentiella risker och möjligheter med EUPs regionala indelning
Att dela upp Sverige i regioner medför såklart risker men också möjligheter. Den stora
vinsten är att EUP Sverige får en större chans att växa. Genom att vara mindre centraliserade
och fördela ut mandat till RGS och arbete till medlemsföreningarna kan vi skapa mer
aktiviteter och på så sätt rekrytera fler skolor och medlemmar.
En av de potentiella riskerna med att ha endast fyra regioner är att en region blir väldigt stor.
En stor region kan göra det svåröverskådligt och mycket arbete för en regional styrelse. Tex
ser vi redan nu problem för EUP Nords styrelse att sammanträda fysiskt. Detta ställer extra
krav på att årsmöten och överlämning mellan styrelser (då alla är i samma rum) ser till att
inkludera alla dokument som ska skrivas på exempelvis.
Andra ungdomsorganisationers lösningar
Inget av Sveriges politiska ungdomsförbund har regional uppdelning. De har istället
landstings specifika lokalföreningar. Detta hänger ihop med att Sverige har en politisk
indelning som baseras på stat-landsting-kommun.
Sveriges elevkårer, Sveriges största medlemsorganisation, har inte heller en regional
uppdelning av sitt arbete. Deras arbete är mer centraliserat i och med att riksorganisationen
förser alla elevkårer med material och samtidigt bedrivs arbetet helt utifrån den kontext som
finns på just den skola som elevkåren finns på.
Equmenia, Sveriges största partipolitiskt obundna ungdomsorganisation, har valt att dela in
Sverige i sju regioner (se karta i länk). Fördelen med detta är att de kan undvika att vissa
regioner bli alldeles för stora och svårmanövrerade. https://equmenia.se/regioner/
Förslag på uppdelning av länen/landstingen
Nedan presenteras två förslag på hur vi kan dela upp länen/landstingen inom EUPs fyra
regioner. Båda förslagen presenteras med positiva effekter och utmaningar som dessa kan
ge. Vilket förslag som än antas kommer EUP Nord att ha ett stort geografiskt område. Detta
kan lösas genom en stark uppbackning från kansli och FS. Och samtidigt som det blir en stor
region geografiskt så rymmer EUP Öst en tredjedel av Sveriges befolkning. Med andra ord,
hur vi än vrider och vänder på det så blir det aldrig helt rättvist
Förslag 1 – baserat på var medlemsföreningar finns idag
EUP Nord – Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg
(Med andra ord Norrland).
EUP Öst – Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Kalmar, Västmanland,
Dalarna
EUP Väst – Västra Götaland, Värmland, Jönköping, Halland, Örebro.
EUP Syd – Skåne, Blekinge, Kronoberg
Positivt: vi behöver inte flytta runt existerande medlemsföreningar

Utmaning: Vissa regioner blir väldigt stora (EUP Öst), andra väldigt små (EUP Syd)
Förslag 2 – Geografisk indelning
EUP Nord – Samma som ovan
EUP Öst – Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland
EUP Väst – Västra Götaland, Värmland, Jönköping, Örebro, Dalarna
EUP Syd – Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland
Positivt: Mer jämnt fördelat mellan regionerna. Ingen region blir övermäktigt stor.
Utmaning: kan kräva lite jobb med att flytta runt medlemsföreningar. (Kalmar ligger idag i
EUP öst och skulle med detta flyttas till EUP Syd).
Effekter
Beroende på vilken av de två förslagen förbundsstyrelsen ställer sig bakom kan det få
kortsiktiga effekter kopplade till implementeringen. Dels behöver de regionala styrelserna
informeras och om förslag två väljs bör även de konsekvenser detta kan få för regionen
lyftas med dem.
På längre sikt kan det faktum att denna uppdelning slås fast få en stor positiv effekt i att
organisationen lättare kan skapa lokalföreningar i samtliga landskap. Med hjälp av en
förbättrad medlemsregistrering via hemsidan kan vi kartlägga var medlemmarna är bosatta
och på så sätt få dem att skapa medlemsföreningar i landsting som idag inte har detta.
En annan positiv effekt är att medlemsrekryteringen förenklas ytterligare då det finns en
förening ”närmare medlemmen”. På så sätt kan EUP Sverige komma att växa i
medlemsantal. Här blir det viktigt att det finns en enkel väg för nya medlemmar att kunna
skapa en ny medlemsförening även utanför sessionerna. Se som exempel Ungdomsrådets
sätt att hantera detta: http://www.sverigesungdomsrad.se/hitta-ungdomsrad
Med en tydlig uppdelning kan det även bli en positiv effekt på de regionala styrelserna.
Tydligheten kan göra att det blir lättare för dem att planera sin verksamhet och att
expandera densamma. EUP Väst kan inse att tex Värmland är ett outforskat landskap där de
under sitt kommande verksamhetsår vill göra en särskild satsning.
Rekommendation
Förbundssamordnare rekommenderar att gå på förslag 2. Det kommer att krävas lite arbete
dels med att flytta EUP Kalmar och dels att både EUP Syd och Öst ska informeras om detta.
Det är däremot den mest jämna uppdelningen av län och landsting som är möjlig.
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Nationell Strategi
EUP Sverige behöver rekrytera 1,000 unika medlemmar varje år för att kunna bli beviljade
organisationsbidraget från MUCF. 2019 har EUP Sverige målet att rekrytera 1,400 unika
medlemmar.
Förbundsstyrelsen förväntas skapa en mediekampanj i syftet att marknadsföra
organisationen till nya medlemmar. Förbundsstyrelsen förväntas rekrytera minst 100
medlemmar senast 31 december 2019.
Landstingsbidrag
Region öst och väst behöver 400 (öst) och 300 (väst) för att kunna söka landstingsbidrag.

Regional strategi per region
Totalt över alla fyra regioner förväntas minst tre skolkampanjer ta plats varje månad.
Minst två skolkampanjer förväntas arrangeras av varje regional styrelse i perioden 1
oktober-15 december. Varje regional styrelse förväntas skapa minst två mediekampanjer
med syftet att marknadsföra organisationen till nya medlemmar.
Målsättningar för rekrytering inom respektive regional styrelse
Öst: 400 medlemmar
Väst: 350 medlemmar
Syd: 350 medlemmar
Nord: 200 medlemmar

Målgrupp
EUP Sveriges målgrupp för medlemsrekrytering är ungdomar i åldern 16-25.
Regioner kan utöver den åldersspecifika universella målgruppen ha undergrupper för
målgruppsbeskrivning, exempelvis vill en viss region framförallt rekrytera i områden som
regionen inte har en utvecklad medlemsbas i. Undergrupper i målgruppsbeskrivningen är
upp till varje region att definiera efter behov och strävan.
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Medel
Rekryteringstävling medlemmar
En rekryteringstävling bland regionens medlemmar är ett effektivt sätt att göra
rekryteringen till en roligare process och ett av många sätt för den regionala styrelsen att
interagera med sina medlemmar. Tävlingens upplägg är upp till varje region, ett exempel
på ett upplägg kan vara att den medlemmen som då inte sitter i en regional styrelse eller
på annat EUP-relaterat förtroendeuppdrag som har rekryterat flest medlemmar fram till
årsskiftet får ett pris. Priset väljs också av den regionala styrelsen.
Förslag på olika priser:
● Resestipendium för en session (som sponsras av regionen)
● Presentkort
● Upplevelse
● EUP-merchandise
Denna person/styrelse ska dessutom (om samtycke ges av vinnaren) publiceras i sociala
medier som ett offentligt tack. Ett annat sätt att hålla en rekryteringstävling inom
regionen är att man gör den mer flödande genom att ha en “veckans rekryterare” som då
också kan belönas med mindre priser som exempelvis presentkort med mindre belopp än
den som skulle vara årets rekryterare. Den mer löpande rekryteringstävlingen blir ett sätt
ge fler möjligheten att synas och bidra till organisationen.
De olika tävlingstyperna fungerar olika bra bland olika regionala medlemsbaser. Det är
upp till den regionala styrelsen att göra en bedömning av vad som kan ge regionen mest
medlemmar. Förbundsstyrelsen bör bistå med finansiella medel för att säkerställa att det
finns priser till de som vinner rekryteringstävlingen/rekryteringstävlingarna. Dessa priser
kan innebära en upplevelse (exempelvis bowling, middag eller bio); alternativt
EUP-merchandise (exempelvis hoodies).
Rekryteringstävling mellan regionerna
EUP Sveriges nyligen implementerade medlemsbaserade verksamhetsbidrag innefattar i
enkla drag att desto fler medlemmar per region innebär desto mer bidrag per medlem.
Vilket i praktiken gör att de olika regionerna baserat på den medlemssiffra de avslutar
med vid årsskiftet kommer att påverka nästa års verksamhetsbidrag som delas ut av EUP
Sverige. Den region som procentuellt ökar mest från tidigare år kommer att
erkännas/offentliggöras i EUP Sveriges medier dessutom kommer den regionen ha
företräde att bli värd-region för ett nationellt medlemsevent som hålls under våren.
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Metoder
Kampanjer
Skolkampanjer är ett av de effektivaste sätten till medlemsrekrytering. Det går till på så
sätt att den regionala styrelsen (behöver inte nödvändigtvis vara styrelserepresentanter
det kan vara skolambassadörer eller medlemmar från regionen) kontaktar skolorna i
regionen och ber om att få ha bokbord på skolan. Där står representanter från regionen
och pitchar EUP till eleverna. Där ska fokus var både på mass-spridningen och den
koncentrerade rekryteringen. Det vill säga att både dela ut flygblad/visitkort till så stor
räckvidd av elever som möjligt. De som stannar till är de som är potentiella direkta
medlemmar som vill registrera sig på plats. För att få så många direkta registreringar är
det bra att ha någon lockelse, som antingen kan vara något konkret, som något sött som
finns på bordet, eller exempelvis att representanterna presenterar att de nyligen
registrerade medlemmarna är med i en tävling och att det vid senare tillfälle kommer
lottas ut ett pris och skickas med post eller dylikt.
Mediakampanjer är ett bra sätt att få stor räckvidd för sitt budskap. Där kan man
exempelvis betala en summa till facebook för att få ett inlägg sponsrat och få det att nå
betydligt fler än den vanliga målgruppen som tar del av det som publiceras. All typ av
kampanjande är ett sätt att göra reklam för organisationen, och den själva betydelsen av
ordet reklam är latin för “ropa högt gång på gång” och det är lättare uppnått med sociala
medier då ett och samma budskap kan nå vår målgrupp vid flertalet tillfällen genom olika
kanaler.
Event
Utforska möjligheten i regionen till att synas på samlingsevent såsom mässor,
Europadagar, EU-event. Vid sådana event finns möjlighet till stor räckvidd så länge
samlingseventet lockar till samma målgrupp som EUP.
Aktiviteter
Under denna rubrik syftar det till medlemsregistrering och medlemsrekryteringen till
regionens alla egna aktiviteter. Genom en specifik aktivitet som riktar sig till deltagare
som ännu inte är medlemmar så kan man vid deltagarregistreringen registrera nya
medlemmar till regionen (för att kunna delta på en EUP aktivitet krävs medlemskap).
Skolsessioner
Alla deltagare inom den givna målgruppen ska registreras vid en skolsession. Om
skolsessioner hålls i regionen är det den regionala styrelsens ansvar att se till att alla
deltagare registrerar sig som medlemmar.
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Material
Det materialet regionen har att tillgå för rekrytering är flygblad, roll ups, visitkort,
EUP-merchandise.

Finansiering
Medlemsrekrytering på regional nivå ska huvudsakligen finansieras av det tilldelade
verksamhetsbidraget med undantag om regionen håller en specifik aktivitet som då kan
finansieras av ett projektbidrag från EUP Sverige.

Registrering
Registrering av nya medlemmar ska endast ske via EUP Sveriges hemsida
https://eup.se/become-a-member/#register-member. Där är det viktigt att informationen
som medlemmen anger kontrolleras av den som rekryterar. Fullständig
medlemsinformation och/eller kryssade policydokument och riktlinjer ger oss fullständiga
medlemmar som blir bidragsgrundande för EUP Sverige.

Deadline
Perioden för medlemsrekrytering tar slut 15 december.

Mätning
Veckovisa uppdateringar av medlemssiffror kommer att ges av Nationell Koordinator per
region till respektive regional styrelse fram tills årsskiftet. Dessa siffror ska presenteras i
kalkylark eller i excel som delas med de regionala styrelserna.
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Policy för Stipendienämnden

Bakgrund och grundläggande bestämmelser
● EUP Sveriges förbundsstyrelse har i uppdrag av strategin 2018-2020 att ha en
aktiv Stipendienämnd.
● Förbundsstyrelsen ska genom Stipendienämnden erbjuda stipendier för resor
till/från sessioner eller andra akademiska aktiviteter i organisationen, vid två
tillfällen varje år.
● Stipendienämnden ska utdela stipendier till minst 2 medlemmar varje år.
● Medlemmar med mandat på förbundsstyrelsen får ej söka stipendier genom
Stipendienämnden.
● Stipendiater har 6 månader på sig att nyttja erhållet stipendium.
● Stipendier utbetalas retroaktivt vid stipendiatens redovisning av kvitton, i det
fall att inget annat avtalas med anställd.
Val av ledamöter till Stipendienämnden
● Ledamöter i Stipendienämnden behöver vara medlemmar i EUP Sverige.
● Förbundsstyrelsen är ansvarig till årsmötet för att en Stipendienämnd tillsätts
under verksamhetsåret.
● Förbundsstyrelsen väljer ledamöter till Stipendienämnden med en simpel
majoritet.
● Nuvarande ledamöter i Stipendienämnden bör tillfrågas av en nytillträdd
förbundsstyrelse om de vill kvarvara på sina poster.
● Stipendienämnden ska bestå av minst två medlemmar, varav minst och
maximalt 1 av dessa medlemmar behöver vara del av förbundsstyrelsen.
Arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen och Stipendienämnden
Stipendienämnden ansvarar för att:
● Utlysa stipendiet två gånger per år.
● Utlysningen av stipendiet når ut till organisationens medlemmar på ett sådant
omfattande och effektivt sätt som möjligt.
● Säkerställa effektiviteten av de frågor som ställs till kandidater.
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● Utse minst 1 stipendiat per omgång genom ett beslut inom Stipendienämnden
med simpel majoritet. Vid lika antal räknas inte förbundsstyrelse-representantens
röst.
● Fördela den summa pengar som förbundsstyrelsen avsatt till stipendier på ett
sådant jämlikhetssträvande sätt som möjligt.
● Skicka ett skriftligt beslut till förbundsstyrelsen för valen av stipendiater.
● Föreslå utveckling av konceptet till förbundsstyrelsen.
● Förhålla sig till denna policyn.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att:
● Tillsätta en stipendienämnd i början på varje verksamhetsår.
● Ta beslut om den summa pengar som finns tillgänglig för stipendier vid varje
utlysning av stipendiet.
● Stipendier (om minst 1000 SEK och maximalt 3000 SEK) utbetalas till stipendiater
efter att skriftligt beslut från Stipendienämnden inkommit
● Skicka ut diplom till stipendiater.
● Tilldela stipendiater en mall för deras reseberättelse.
● Publicera reseberättelsen på hemsidan i det fall stipendiaten accepterar detta.
● Ta beslut i samråd med Stipendienämnden om utvecklingen av konceptet.
● Förhålla sig till denna policyn.
Kriterier vid val av stipendiater
● Kandidat är medlem i EUP Sverige.
● Stipendiet har sökts för sessioner, trainings eller andra aktiviteter av akademisk
karaktär som är anordnade av EUP Sverige eller EYP i stort.
● Ansökan är komplett och innehåller motivering baserat på personliga och
professionella motiv.
● Kandidat accepterar att skriva en reseberättelse med tillhörande bilder till EUP
Sveriges förbundsstyrelse.
● Kandidat får inte inneha mandat på EUP Sveriges förbundsstyrelse (eller vara
adjungerad ledamot).
Obligatoriska delar av ansökan
Stipendienämnden ansvarar för att de frågor som ställs till kandidater ger dem tillräckligt
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. De har rätten att välja metod och
majoriteten av de frågor som ställs till kandidater. Förbundsstyrelsen förbehåller sig dock
rätten att kräva att följande punkter tillfrågas kandidater i ansökningsprocessen:
● Ålder på kandidaten
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● Personligt brev där kandidaten redogör för sina personliga och professionella
motiv med ett eventuellt stipendium.
● Redogörelse för vilken session eller aktivitet som stipendiet är tänkt att nyttjas för
(kan ändras senare av kandidaten).
● Redogörelse av kandidatens tidigare erfarenhet inom EUP eller liknande
verksamhet.
Övriga bestämmelser vid val av stipendiater
● En kandidat till stipendiat behöver inte tidigare inneha erfarenhet av
organisationens sessioner eller aktiviteter.
● I det fallet att en närstående (familj, partner) person till en ledamot i
Stipendienämnden söker stipendiet, ska den aktuella ledamoten avstå från att
deltaga i beslutet och en representant från förbundsstyrelsen ska tillfälligt fylla
platsen.
● I det fallet att en närstående (familj, partner) person till flera ledamöter i
Stipendienämnden söker stipendiet, ska Stipendienämnden kommunicera detta
till förbundsstyrelsen som behöver ratificera Stipendienämndens beslut om
kandidaten.
● Förbundsstyrelsens representant på Stipendienämnden ansvarar för att denna
policy efterföljs och att varje stipendiat möter kriterierna.

