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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande VP öppnar mötet lördagen 14 december klockan 08:45.
§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 RB till justerare för mötet.
§5. Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa röstlängden till 7 personer.
Röstberättigade:
VP
PS
IF
RB
AD
EG
JH
§6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa d agordningen i enlighet med det uppdaterade förslaget av VP och PS med förändringarna
att (i) §12. Utvärdering av de regionala sessionerna och §13. Beslut hantering av internationella
delegationer utomlands byter plats; (ii) §28. Regionala sessioner i framtiden och §30. diskussion om
plats för Årsmötet 2020 byter plats; samt (iii) §25. Samtal med Noura Berrouba flyttas fram till att
bilda §32. Efterföljande punktnummer anpassas i enlighet med detta beslut.
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§7. Övergripande utvärdering juli-december 2019
Förbundsstyrelsen samlas i en mer informell miljö klockan 08:52 för att diskutera övergripande
personliga tankar kring det föregående halvåret. Detta inkluderar bland annat personliga målsättningar
som uppfyllts samt reflektioner om tidshantering och rollerna inom förbundsstyrelsen. Protokollet
noterar att denna övergripande utvärdering och stund för reflektion tagit plats och avslutades klockan
11:15, men antecknar ej innehållet på grund av dess irrelevans för verksamheten som helhet.
Mötet ajourneras klockan 11:15.
§8. Beslut mellan möten
Mötet återupptas klockan 11:28 och RM och JT ansluter till mötet.
PS redogör för de beslut som förbundsstyrelsen fattat sedan sitt senaste sammanträde (2019-10-19).
Dessa är följande:
att anta “ Policyn för deltagaravgifter för sessioner inom NSP” (se bilaga 1).
§9. Uppdatering från kansliet
SJ redogör för att han spenderat mycket tid utanför kontoret i Stockholm under den senaste månaden
på grund av hans deltagande vid samtliga regionala sessioner i november. Han delar sin positiva
upplevelse med deltagandet på sessionerna och att sessionerna fungerat bra. VP gratulerar SJ för hans
fullkomliga representation vid de regionala sessionerna.
SJ förklarar att de senaste dagarna har hans arbete fokuserats på bidragsansökningar. Han berättar att
besked om verksamhetsbidraget från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF)
förväntas den 20:e december 2019. SJ berättar att det i dagsläget och som väntat inte finns ett besked
om ansökan för verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin (FBA). Vidare redogör SJ för att
Arthur Spinelli Priset ansökts för och att besked väntas hösten 2020. Han framställer även att han
diskuterat med JH att ansöka om Karlspriset retroaktivt för de regionala sessionerna 2019. Besked om
en eventuell ansökan för Karlspriset förväntas i mars 2020 och en eventuell utbetalning i april 2020.
SJ framhåller även vikten av organisationens representation i civilsamhället. Han berättar att han
nyligen tillsammans med VP deltog vid utdelningen av stipendiet för Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Minnesfond. SJ presenterar att projektledarna för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP
Sweden i nuläget arbetar på en ansökan till denna stiftelse.
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SJ redogör för att PS förväntas intervjuas av MUCF inom den kommande tiden för att tilldela
myndigheten en inblick i den typen av organisation samt verksamhet, som EUP Sverige representerar.
SJ delger att han tillsammans med IF nyligen deltog vid ett möte med den auktoriserade revisorn
Grant Thornton (GT). SJ berättar att representanterna från GT varit mycket ackommoderande mot
organisationen och noggranna i sin revision.
SJ påminner förbundsstyrelsen om den nya faktureringsadressen för organisationen och det nya
systemet som upprättats. Det nya systemet innebär att fakturering inte längre sker direkt till EUP
Sveriges kansli i Stockholm utan istället ill:
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige
LIN 3997 Scancloud
83197 Östersund
SJ redogör för att organisationen har 30 medlemsföreningar efter de avslutade regionala sessionerna.
RB frågar om organisationen förväntas rekrytera 1,000 bidragsgivande medlemmar innan
kalenderårets slut. SJ svarar affirmerande på detta och framhåller vikten av att 1,000 bidragsgivande
medlemmar rekryterats innan 1 januari 2020.
VP berättar att hon nyligen representerade organisationen i det ungdomspolitiska rådet i Stockholm.
Hon delger att hon tog del av information kring vad för stöd som finns för organisationer som EUP
Sverige och att kultur- och demokratiminister Amanda Lind deltog vid sammanträdet.
JT och RM som tidigare anlände till mötet presenterar sig själva och sin roll i organisationen som
verksamhetsrevisorer.
§10. Ekonomiuppdatering och diskussion budget 2020
IF uttrycker sin tidigare förhoppning om att inneha en tydligare bild av organisationens ekonomi vid
denna tidpunkten. Han förklarar att bokföringen för det fjärde kvartalet inte är färdigställd och att
detta genererar svårigheter för IF att delge ett exakt kapitalvärde. Baserat på de utgifter och inkomster
som förväntas innan det ekonomiska årets slut estimerar IF och SJ att ingående kapital 2020 blir ca
350,000 SEK. IF berättar att en mer exakt bild kommer att kunna delges vid förbundsstyrelsens
sammanträde i januari 2020.
IF redogör för att organisationen burit större utgifter än vid första taget estimerat och budgeterat för.
Detta beror delvis på att de regionala sessionerna blev dyrare än budgeterat men de hade samtidigt
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högre inkomster än budgeterat för. Vidare förklarar IF att kostnaderna för tjänsterna hos GT inneburit
högre kostnader än förväntat. Revisionskostnaderna för det senaste knappa halvåret uppgår enligt IF
till ca 70,000-80,000 SEK. IF påpekar dock att denna investering i samarbetet med GT inneburit stora
fördelar för organisationen. SJ inflikar att de stora kostnaderna för GT inte förväntas till samma nivå i
framtiden, utan framhåller att de omfattande kostnaderna enbart krävs i uppstartsperioden.
VP förklarar att kostnaden för GT representerar en viktig investering för ekonomisk förvaltning. Hon
belyser att organisationen ej kan förvänta sig att kompetensen för ekonomihantering ska finnas till
fullo internt. VP beskriver att samarbetet med GT förenklar arbetet med ekonomin för
förbundskassören, förbundsordföranden och förbundssamordnaren i EUP Sverige.
EG tillfrågar styrelsen om kostnaden för tjänsterna från GT är försvarbar. IF förklarar att det är svårt
att påverka kostnaden nu i efterhand och att det är viktigt att inneha i åtanke att offerter eventuellt
överstigs. VP berättar att det är viktigt att förstå att många av organisationens kostnader är av
omfattande karaktär och framhåller vikten av ekonomisk prioritet för större projekt och kansliets
kostnader. PS påminner styrelsen och EG om att SJ förklarar att kostnaden antagligen är en
engångskostnad och förhoppningsvis inte behöver bäras på längre sikt. VP avslutar med att belysa att
samarbetet med GT innebär en trygg och långsiktig lösning för organisationens ekonomiska
förvaltning.
IF berättar att förbundsordförandens arvode inte beskattats under föregående verksamhetsår och att
detta belysts av GT. GT påpekade även att organisationens rutiner för redovisning varit felaktiga och
att kostnader bokförts inkorrekt. Detta har inneburit att vissa utgifter som ej är avdragsgilla har gjorts
avdrag på. IF talar om att organisationens process för bokföring ska ändras för att generera en
tydligare överblick över organisationens ekonomi. Han planerar även att framställa nya strategier och
policys för ekonomin under nästkommande halvår.
IF fortsätter med att redogöra för att landstingsbidraget för RGS Öst, som inkom 2018 verksamhetsår,
ej borde ingå i EUP Sveriges bokföring enligt GT. IF är osäker på om denna analys av GT är korrekt
eftersom avtal skrevs under mellan RGS Öst och EUP Sverige om hur ett eventuellt landstingsbidrag
skulle fördelas mellan organisationerna. Bland annat skulle en del av bidraget föras till kansliets
kostnader. IF planerar att diskutera detta igen med GT senare under verksamhetsåret. RM inflikar att
sådana avtal som IF beskriver som befintliga mellan RGS Öst och EUP Sverige är vanligt
förekommande i andra organisationer.
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JH belyser att IF tidigare framhållit ett eventuellt problem med bokföringen av bidraget från
Erasmus+ för Malmö 2019 - 15th National Session of EYP Sweden. IF berättar att denna situation
missuppfattats och hade bokförts korrekt.
PS frågar IF när budgeten för 2020 förväntas fastställas. IF framställer att budgeten för 2020 förväntas
fastställas under förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2020.
§11. Uppdatering kring Erasmus+ ansökan
SJ kungör att besked ännu inte tillkännagivits av MUCF om det ansökta Erasmus+ bidraget för
Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden.
SJ redogör för att representanter från MUCF varit i kontakt med kansliet kring teknikaliteter i
ansökan. Inga kommentarer från MUCF har inkommit kring ansökans innehåll men kansliet med VP
har hanterat vissa tekniska ändringar i partnermandaten och deltagarlistan i ansökan. Exempelvis har
MUCF förhört sig om EUP Sveriges tolkning av medföljande vuxna till sessionen. SJ anser att EUP
Sverige har en bredare tolkning av medföljande vuxna än MUCF och att detta eventuellt är
anledningen till MUCF:s fundering. SJ uttrycker att ansökningar för bidrag innebär kontinuerliga
lärdomar vid varje tillfälle.
Styrelsen diskuterar de tekniska förutsättningarna för deltagarlistan som förväntas signeras av
sessionens deltagare i mars. VP framhåller att under föregående år hade MUCF ett intresse av inblick i
vilka volontärer (internt benämnda som officials) som deltog och varifrån de kommer. RM bekräftar
att detta även skedde på en session i Estland som mottagit Erasmus+ bidrag. PS påpekar att volontärer
inte finns med i den officiella deltagarlistan i ansökan men att projektledarna varit väldigt tydliga med
deras närvaro och bidrag till sessionen.
IF berättar att besked om bidraget antagligen förväntas den kommande veckan. PS inflikar att besked
för föregående Erasmus+ ansökan, den för Malmö 2019 - 15th National Session of EYP Sweden,
inkom till kansliet den 19 december 2018.
§12. Beslut hantering av internationella delegationer utomlands
VP redogör för de diskussioner hon fört med PS och SJ om att kansliet ska överta kontakten med
skolor om deras deltagande på sessioner utomlands. EG inflikar med sin åsikt att detta är positivt. VP
förklarar att skolorna ofta har många frågor vid internationellt deltagande och att en anställd är mer
tillgänglig för att besvara dessa. VP tydliggör att EG fortsatt sköter fördelningen av delegationer till
sessioner utomlands men att administration och kommunikationen med skolor övertas av SJ.
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RB påpekar att överlämningen mellan internationella koordinatorer i dagsläget eventuellt genererar ett
glapp i skolkontakten. Därmed anser hon att det är bra med en anställd som administrerar
internationella delegationer utomlands eftersom den erbjuder en kontinuerlig kontaktpunkt. IF belyser
vidare att det är positivt med att skolor får färre kontaktpunkter.
JH frågar om kontakten med skolor kring deltagande vid nationella sessioner hanteras av SJ. VP
svarar affirmerande på detta.
VP föreslår att kontakten med skolor och administration kring svenska delegationer utomlands
tilldelas som uppgift för kansliet
Styrelsen beslutade med acklamation
att tilldela k ansliet uppgiften att sköta kontakten med skolor och administrationen kring svenska
delegationer utomlands.
VP tar tillfället i akt för att redogöra för en förfrågan som inkommit från EYP Finland om att skicka
svenska delegater till Lapland 2020 - 1st International Forum of EYP Finland. Hon berättar att det
finns 18 tillgängliggjorda platser för svenska delegater. Tanken är att vissa av de delegationer som ej
uttas till Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden istället tilldelas möjligheten att
närvara vid sessionen i Finland.
EG anser att EUP Sverige bör erbjuda fler delegater möjligheten att delta vid sessioner utomlands.
Hon berättar att en skola som erbjöds en session utomlands efter föregående NSP och som inte kunde
delta vid deras tilldelade session, nu erbjudits deltagande på en session i Slovenien.
PS påpekar att deltagande vid ett internationellt forum är av högt värde och något som vanligtvis
möjliggörs genom en mycket god prestation på EUP Sveriges nationella session. Han belyser att lärare
eventuellt kan ha olika syn på att delegater som inte uttas till den nationella sessionen, kringgår den
långa urvalsprocessen och skickas direkt till ett internationellt forum framför delegationer som
presterade bättre på den regionala sessionen. PS framhåller dock att det andra perspektivet är att
delegationer som deltar vid Gothenburg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden ändå inte
kunnat delta vid Lapland 2020 - 1st International Forum of EYP Finland. Detta på grund av den korta
tiden mellan sessionerna.
RB uttrycker att det är viktigt att EUP Sverige representeras väl internationellt och att det därmed
eventuellt är problematiskt att skicka delegationer som inte uttagits till en nationell session från de
regionala sessionerna. JH framhåller att det finns delegationer av hög kvalité, bland annat de som ej
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var fulltaliga i de regionala sessionerna och därmed inte valbara för den nationella sessionen, som
eventuellt kan representera EUP Sverige väl vid sessionen i Finland. PS inflikar att vissa sessioner
hade en hög lägstanivå för delegationer.
RB frågar om vi EUP Sverige kan skicka “wildcard” delegater till sessionen i Finland. VP förklarar att
svaret på denna frågan beror på disponeringen av delegationer från de regionala sessionerna.
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:26.
§13. Utvärdering av de regionala sessionerna
Mötet återupptas klockan 13:33.
JH inleder med att berätta att han anser att processen med de regionala sessionerna varit givande och
att det har varit kul för honom att se sessionerna ta plats under den senaste månaden. JH tackar SJ för
hans stöd under samtliga sessioner.
JH redogör för de aspekter av de regionala sessionerna som utvärderas i hans presentation. Dessa har
tidigare diskuterats med PS. Aspekterna som är föremål för utvärdering är: (1) övergripande
organisatorisk kvalité, (2) lokaler, (3) mat, (4) coffee breaks, (5) kvällsaktiviteter, (6) projektledare +
organising team, (7) budget, (8) chairs team, (9) media team, (10) jury team samt (11) svar från
delegater, volontärer och lärare i deras respektive formulär för utvärdering. JH berättar att IF hanterar
utvärderingen av sessionernas budgetar.
JH börjar med att utvärdera Umeå 2019 - 7th Northern Regional Session of EYP Sweden. Han
berättar att det organisatoriska arbetet fungerade väl under sessionen och att tidsplanen efterföljdes. SJ
inflikar att det var en fin gemenskap mellan sessionens deltagare. JH menar att lokalerna för
sessionerna var av god kvalité men att det eventuellt var kallt för deltagarna att sova i den utvalda
lokalen. Han framställer att det fanns bra tillgång till näringsrik mat under sessionen. JH belyser att all
mat var vegansk. Och ett problem var att för mycket mat beställts till sessionen. Han anser att coffee
breaks var oproblematiska men med önskemål om tillgänglighet till frukt. JH berättar att
kvällsaktiviteterna under sessionen bestod under den första dagen av en aktivitet anordnad av media
team och den andra kvällen av EYP Cafe (liknande ett påverkanstorg). Han redovisar att det, i de
utvärderingsformulär som fyllts i av delegater, volontärer och lärare, framgått rekommendationer om
att servera alternativ till vegansk mat. JH beskriver även att kommentarer mottas kring den låga
temperaturerna i en av lokalerna samt icke-tillgängligheten till frukt på coffee breaks. JH utvärderar
även projektledare, organising team, chairs team, media team samt jury team. Protokollet noterar att
denna utvärdering tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
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JH fortsätter med att redogöra för Eskilstuna 2019 - 9th Eastern Regional Session of EYP Sweden.
Han delegerar utvärderingen till VP och RB som representerade förbundsstyrelsen på plats. VP
berättar att det organisatoriska arbetet under sessionen fungerade bra överlag men uttrycker även att
detaljplaneringen kunde varit mer genomgående. Hon berättar att kommunikation skapade vissa
problem under sessionen för volontärernas arbete. VP förklarar att lokalerna för sessionen var fina och
enbart en transfer krävdes. VP framställer att maten och coffee breaks var av god kvalité samt erbjöd
frukt och variation. Hon framhåller att kvällsaktiviteten Eurovillage v ar en stor succé på sessionen.
Under den andra kvällen stod mock GA p å agendan. JH berättar att det, i de utvärderingsformulär som
utgått, påvisats att maten önskades till högre kvalité. JH utvärderar arbetet med projektledaren inför
sessionen. VP och RB utvärderar arbetet som genomförts av projektledaren, organising team, chairs
team, media team samt jury team u nder sessionen. Protokollet noterar att dessa utvärderingar tagit
plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
Mötet ajourneras klockan 14:51.
Mötet återupptas klockan 15:09.
JH vidtar att redovisa för Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of EYP Sweden. Han
berättar att sessionens program var välplanerat och genomfördes väl. Gällande lokaler framställer JH
att de var av en övergripande god kvalité, med extra framhållen positivitet kring lokalen för
generalförsamlingen. Under sessionen sov delegaterna hemma eftersom projektledarna upplevt
svårigheter med att finna boende. JH presenterar att han och PS diskuterade denna situationen på
förhand och genomförde en riskanalys. Enligt denna framgick riskerna att (1) samhörigheten bland
delegaterna eventuellt skulle minska och (2) delegaterna inte skulle vara i tid till sessionens program.
JH upplever att dessa risker inte förverkligades eftersom att delegaternas boende hemmavid inte
påverkade sessionen. PS instämmer. JH anser att maten och coffee breaks u nder sessionen var av god
kvalité, men eventuellt förbättringsområde är att erbjuda frukt. JH berättar att kvällsaktiviteterna
under sessionen var lyckade överlag och bestod av Eurovillage samt EYP Talks. Han delger även att
det, i de utvärderingsformulär som utgått, framhållits att vissa lokaler hade låg temperatur. JH avslutar
med att utvärdera projektledarna, organising team, chairs team, media team samt jury team.
Protokollet noterar att denna utvärdering tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess
känsliga karaktär.
JH avslutar sin utvärdering av de regionala sessionerna med Malmö 2019 - 9th Southern Regional
Session of EYP Sweden. Han berättar att det organisatoriska arbetet överlag fungerade bra och ett
initialt problem med delegering av uppgifter inom organising team å tgärdades snabbt. JH framställer
att lokalerna var av god kvalité men menar även att det var kallt för deltagarna att sova i den
etablerade lokalen för boende. Han anser att maten under sessionen var av god kvalité, var nyttig samt
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erbjöd variation till deltagarna. JH uttrycker stor positivitet kring innehållet och kvalitéten i de coffee
breaks som serverades. JH berättar att den första kvällsaktiviteten bestod av Eurovillage som han
berättar var ett fullt acceptabelt genomfört moment. RB inflikar att lokalen eventuellt erbjöd
förbättringsområde. RB berättar att under den andra kvällen på sessionen anordnades lekar för
deltagarna att ta del av. JH framställer att det, i de utvärderingsformulär som utgått, bland annat
presenterats att det var kallt att sova i den använda lokalen för boende, att frukt hade varit uppskattat
under coffee breaks samt att det var lite bristfällig information till volontärer innan sessionens start.
JH utvärderar projektledarna, organising team, chairs team, media team samt jury team. Protokollet
noterar att denna utvärdering tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga
karaktär.
Mötet ajourneras klockan 16:39.
Mötet återupptas klockan 16:46.
SJ redogör för de ekonomiska resultaten för de regionala sessionerna. Han drar förbundsstyrelsens
fokus till den omfattande kostnaden för mat och boende under Umeå 2019 - 7th Northern Regional
Session of EYP Sweden. Han presenterar en resultaträkning samt redogör för följande totala kostnader
för de regionala sessionerna:
Umeå 2019: ca 60,000 SEK
Eskilstuna 2019: ca 49,000 SEK
Göteborg 2019: 60,000 SEK
Malmö 2019: ca 46,500 SEK
SJ och IF ombeder förbundsstyrelsen att notera att Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of
EYP Sweden var mycket kostnadseffektiv med bakgrund till att boende behövde bokas för volontärer
på ett hostel, samt att sessionen välkomnade det största antalet delegationer av samtliga regionala
sessioner 2019. SJ påvisar även att kostnaden för Malmö 2019 - 9th Southern Regional Session of
EYP Sweden egentligen kunde inneburit mindre skala, men belyser att ett bidrag som sessionen givits
var tvunget att fullt användas för att ej behöva återbetalas.
IF berättar att organisationen visar ett positivt ekonomiskt resultat från årets regionala sessioner men
förtydligar även att vissa kostnader, av mindre skala, eventuellt fortfarande kan tillkomma från alla
sessioner förutom Umeå 2019 - 7th Northern Regional Session of EYP Sweden. Han betonar med
positivitet att sessionerna samlade in mycket pengar från stiftelser och menar att detta är anledningen
till att sessionerna inte överskridit det budgeterade anslaget. SJ anser att det var en “succé” att inför
årets nationella uttagningsprocess fokusera fundraising på stiftelser.
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IF introducerar att arbetet med budgetering och ekonomi för de regionala sessionerna har fungerat bra.
Han framhåller dock även att han önskat mer frekvent kontakt med sessionernas respektive
projektledare. SJ menar att arbetet med budgeten för Malmö 2019 - 9th Southern Regional Session of
EYP Sweden var exceptionellt bra och belyser att det finns en koppling mellan detta och sessionens
fina ekonomiska resultat.
EG avslutar utvärderingen av de regionala sessionerna med att redogöra för arbetet med att erbjuda
internationella delegationer att närvara vid sessionerna. EG lyckades inte med att finna internationella
delegationer till sessionerna. Hon menar att EUP Sverige använde sina möjligheter till samarbeten
med andra nationalkomiteér i samband med insamlingen av partnermandat för Erasmus+ ansökan, å
Göteborg 2019 - 16th National Session of EYP Sweden:s vägnar. Hon beskriver även att ett antal
skolor i Schweiz innehar policies om att inte göra flygresor och menar att detta är en del i
svårigheterna med att finna internationella delegationer. EG berättar även att hennes arbete inte varit
av god struktur samt belyser att överlämningen från föregående internationell koordinator inte var fullt
lyckad. PS uttrycker att processen med att finna delegationer till de regionala sessionerna behöver
påbörjas under våren. Detta för att säkerställa och möjliggöra fokus på partnermandat till eventuella
Erasmus+ ansökningar under hösten. AD instämmer.
I enlighet med den strategi som finns framtagen är förbundsstyrelsen i uppdrag att säkerställa
närvarandet av minst en (1) internationell delegation vid varje regional session. EG berättar att hon
planerar att förklara och försvara arbetet mot denna punkt i strategin på nästkommande årsmöte. PS
menar att årsmötet önskar se att förbundsstyrelsen tagit hänsyn till strategin men belyser även att
årsmötet förväntas ha viss förståelse för att allt ej kan uppnås under alla omständigheter. IF instämmer
med PS och anser att värre skeenden har inträffat än att internationella delegationer inte närvarar vid
de regionala sessionerna. SJ betonar att i det fall att arbetet med att finna internationella delegationer
till de regionala sessionerna 2020 påbörjas under våren, i enlighet med det som PS föreslår, kommer
årsmötet kunna ta det i beaktning också.
§14. Diskussion om Safe Person Concept/National Safe Person
VP redogör för den policy som finns inom det internationella nätverket om välmående och säkerhet,
(Policy on Safeguarding Safety and Dignity in the EYP) och att denna kravställer nationalkommiteér
att utse en National Safe Person. Hon berättar att många nationalkomiteér i nätverket redan har utsett
en National Safe Person och att denna ska finnas utanför förbundsstyrelsen. Detta för att uppnå
objektivitet. VP förklarar att hon därför kommer att föreslå att SJ blir EUP Sveriges National Safe
Person. Hon beskriver även att undersökningar i det internationella nätverket visat att klagomål
uttryckts till en National Safe Person som annars inte uttryckts till nationalkommiteérs
förbundsstyrelser.
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PS berättar att han fört diskussioner med Weronika Betta, Chair för Safe Core Team, om vad en
National Safe Person förväntas bidra med och hur den skulle kunna implementeras i EUP Sverige.
Han berättar att han förstått från deras diskussioner att utnämningen av en Nationell Safe Person inte
nödvändigtvis behöver medföra att det nuvarande Safe Person Konceptet i EUP Sverige behöver tas
bort. EG uttrycker att det fungerar att inneha båda koncepten i nuläget men att det i framtiden inte
kommer att vara tillåtet för medlemmar på förbundsstyrelsen att agera “safe person” på sessioner. Hon
anser att det därför är bättre att ta bort det nuvarande Safe Person Konceptet helt till förmån för
implementeringen av National Safe Person, för att undvika att vidare steg behöver vidtas i framtiden.
PS anser det som negativt att EUP Sveriges Safe Person Koncept eventuellt behöver tas bort till
förmån för National Safe Person konceptet. Han beskriver hur det nuvarande konceptet mottagits
positivt av deltagarna under de senaste årens nationella uttagningsprocesser. PS betonar att han förstår
anledningarna till implementeringen av en Nationell Safe Person men att han hellre hade kompletterat
det nuvarande systemet än avlägsnat det. IF påpekar att det nuvarande systemet är ohållbart eftersom
personerna som är högst beslutande på en session samtidigt agerar “safe persons”. JH belyser att
förbundsstyrelsens roll som stöd inte urholkas helt enbart för att en National Safe Person byter ut Safe
Person Konceptet.
SJ frågar vem som blir “safe person” på en session om National Safe Person inte kan vara på plats. PS
berättar att det antagligen blir National Safe Person som får besluta kring det och forma sin grupp i
enlighet med dennes vilja. VP betonar att förbundsstyrelsen inte kommer att kunna välja “safe
persons” och JH inflikar att det är naturligt att National Safe Person kommer att behöva delegera till
en grupp av “safe persons”, eftersom denna inte förväntas närvara vid varje session.
VP förklarar att förbundsstyrelsen fortfarande kommer att behöva vara på plats på sessioner och att
representanter från förbundsstyrelsen kommer behöva koordinera med “safe persons”. Detta eftersom
det är förbundsstyrelsen som kan agera vid eventualiteten att något inträffar. EG inflikar att
förbundsstyrelsens avlägsning som “safe persons” skulle skydda organisationen mot risken att
opålitliga personer automatiskt tilldelas rollen “safe person”, på grund av sitt mandat på
förbundsstyrelsen.
JT berättar att han diskuterat implementeringen av en National Safe Person i verksamheten med RM.
Han framhåller möjligheten för verksamhetsrevisorer att agera National Safe Person och förklarar hur
detta skulle förankra rollen i verksamheten på ett bättre sätt. IF uttrycker att verksamhetsrevisorerna i
nuläget redan innehar uppgiften att granska förbundsstyrelsens arbete och att detta därmed skulle
kunna integreras fint. JH anser att desto mer verksamhetsrevisorer kan integreras i organisationens
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verksamhet; desto bättre är det. EG beskriver det som positivt att verksamhetsrevisorer skulle agera
National Safe Person med bakgrund till att de också är valda till sin post av medlemmarna.
RB framställer att i det fall att förbundssamordnaren ska agera National Safe Person kan detta
medföra problematik eftersom att denna är anställd av organisationen, som företräds av
förbundsstyrelsen. Hon anser att detta eventuellt kan placera förbundssamordnaren i en jobbig
situation i det fall att en medlem i förbundsstyrelsen blivit anklagad för undermåligt beteende. VP
uttrycker att undermåligt beteende rapporteras av National Safe Person till nätverket och inte till
förbundsstyrelsen. JH betonar att det dock ändå kan innebära svårigheter för den anställde att ta del av
arbetsgivarens beteenden. SJ påpekar att det finns en poäng i att placera ansvaret som National Safe
Person på de som är förtroendevalda.
AD frågar om den exakta rollen och de krav som ställs på en National Safe Person. PS berättar att det
finns dokument och policys som besvarar denna frågan.
VP avslutar diskussionen med förhoppningen att förbundsstyrelsen överväger olika alternativ till
nästkommande sammanträde där detta förväntas diskuteras igen.
§15. Utvärdering lärarprogrammet RS
AD redogör för förberedelserna i RGS Syd inför lärarprogrammet på Malmö 2019 - 9th Southern
Regional Session of EYP Sweden. Han berättar att det var få lärare som deltog i programmet och att
detta eventuellt berodde på att det planerats sent och att kommunikation med lärare skett i ett sent
skede. AD förklarar att han mottagit uppgifter från RGS Syd om att lärarprogrammet var färdigställt
när detta egentligen inte var fallet. AD beskriver att lärare inte uttryckt direkt missnöje kring
lärarprogrammet men betonar att det är ett trevligt moment som hade varit bra att nyttja, för att knyta
kontakt med lärarna i Region Syd. RB frågar om lärarna som deltog under sessionen tidigare deltagit i
organisationens aktiviteter. AD framställer att samtliga närvarande lärare på sessionen innehar tidigare
erfarenhet i organisationen. JH uttrycker att ett inkomplett lärarprogram genererar ett missat tillfälle
för lärare att delge sina perspektiv på verksamheten.
AD beskriver att lärarprogrammet på Eskilstuna 2019 - 9th Eastern Regional Session of EYP Sweden
var lyckat. Han berättar att han hade god insyn i planeringen av programmet via kontakt med
ordföranden i RGS Öst. SJ anser att lärarprogrammet fungerade bra och ser positivt på att Head of
Jury på sessionen hade möjlighet att delta. RB berättar att en lärare uttryckt till henne positiva
kommentarer kring programmets utformning.
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AD framställer att lärarprogrammet på Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of EYP
Sweden var ett mycket lyckat inslag i sessionen. Han berättar att programmet var välplanerat och de
inkluderade aktiviteterna var relevanta för sessionens tema och organisationens verksamhet. SJ delger
att diskussionerna med lärarna under programmet var av mycket hög kvalité och att han och PS tog
många anteckningar från de diskussionerna. SJ berättar även att sessionens President, Editor o ch
Head of Jury deltog under diskussionerna med lärarna. PS instämmer med kvalitetén på
diskussionerna och programmet. Han förklarar att ordföranden i RGS Väst gjort ett mycket bra jobb
med att koordinera programmet och att tillåta alla relevanta aktörer att delta i planeringen. JH inflikar
att lärare uttryckt i utvärderingsformulär att de önskat mer information om lärarprogrammet innan
sessionen.
AD avslutar med att berätta om lärarprogrammet på Umeå 2019 - 7th Northern Regional Session of
EYP Sweden. Han beskriver att detta var ett program som sett till omständigheterna med RGS Nord
och planeringen fungerade bra. AD anser att det relativt lyckade resultatet till stor del beror på det fina
representantskapet från förbundsstyrelsen och SJ på sessionen. AD förklarar att detta fått beröm från
lärarna som närvarade. SJ berättar att det framkom under lärarprogrammet att lärare vill se mer av
EUP Sverige i regionen. JH uttrycker att lärare vill ha en indikation på datum för den regionala
sessionen redan under våren innan. VP anser att detta är något som vi kan bistå med.
AD summerar att lärarprogrammen på sessionerna var lyckade överlag. Han delger att det finns
förbättringsområden men förklarar även att ansvaret för planeringen finns hos ordföranden i de
regionala styrelserna. AD betonar att placeringen av ansvar i vissa fall medfört svårigheter för honom
att ha insyn i planeringen av lärarprogrammen och att detta kan behöva ändras för framtiden. Han
anser överlag att kommunikationen med lärare kan förbättras till nästkommande sessioner. AD belyser
även att hans prioritet på den utdragna skolrekryteringen påverkat det engagemang han kunnat
investera, i att stödja regionerna i planeringen av lärarprogrammen.
Mötet ajourneras klockan 17:46.
§16. Utvärdering skolrekryteringen till RS
Mötet återupptas klockan 18:56.
AD beskriver att de målsättningar som uppställdes för skolrekryteringen var mycket ambitiösa och
inkluderade bland annat att alla skolor skulle rekryteras senast sex (6) veckor, innan den respektive
regionala sessionens officiella öppning. AD berättar att denna målsättning ej möttes.

Ordförande
Viktorija Pesic

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Rebecca Byström

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-12-14 - 2019-12-15
Sida 15(45)

AD framställer att det överlag fanns omfattande interna problem i RGS Nord och RGS Syd som
medförde att processen inte uppfyllde sin potential i de regionerna. Han berättar att dessa interna
problem fanns i kommunikationen, inom styrelsen men också till honom. AD uttrycker även att den
geografiska omfattning i Region Nord genererar svårigheter för skolrekrytering i regionen. AD
redogör i detalj för processen i alla regionala styrelser. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit
plats men antecknar inte innehållet på grund av dess exklusivitet för förbundsstyrelsens förtroende.
AD redogör för att det finns en strategi för skolrekrytering. Han planerar att stödja de regionala
styrelserna i att skriva regionbaserade strategier för skolrekrytering, under nästkommande halvår.
Denna förväntas inkludera strategi för rekrytering av både nya- och tidigare medverkande skolor.
VP anser att processen för skolrekrytering eventuellt bör påbörjas under våren och att datumen för de
regionala sessionerna bör annonseras tidigare. AD instämmer och förklarar att detta även skapar mer
tid för lärare att identifiera delegater till de regionala sessionerna. Även PS instämmer med VP men
tillägger att förbundsstyrelsen bör vara medveten om att skolrekrytering under våren, innebär att
nuvarande regionala styrelser genomför två processer för skolrekrytering. En som tagit plats hösten
2019 och en som eventuellt tar plats våren 2020. Han benämner detta som en övergångsfas som
behöver genomföras snarare eller senare och som kommer med den positiva effekten att processen blir
mindre intensiv, än vad dagslägets förutsättningar presenterar.
AD framställer problematiken i att RGS medlemmar deltar som volontärer i den respektive regionala
sessionen. Han förstår att detta dock är något som förbundsstyrelsen kan påverka eftersom det dubbla
engagemanget är en effekt av svårigheter med att engagera fler i organisationen. RB uttrycker att i det
fall att skolrekryteringen påbörjas under våren uppstår inte samma problematik. Detta eftersom arbetet
som volontär påbörjas senare och att dubbla engagemanget inte blir ett faktum. EG föreslår att
delegater som medverkat vid den nationella sessionen kan nyttjas i skolrekryteringsprocessen, i det
fall att denna påbörjas i samband med den nationella sessionen.
JH berättar att många lärare önskar att EUP Sverige tillkännager grundläggande information om de
regionala sessionerna, såsom datum, redan under våren. SJ bekräftar detta.
§17. Redogörelse medlemsrekrytering
AD berättar att han upprättat tävlingar inom förbundsstyrelsen, internt i de regionala styrelserna och
för de regionala styrelserna i jämförelse med föregående verksamhetsårets regionala styrelser. AD har
även uppmuntrat de regionala styrelserna att introducera tävlingar inom deras regioner för att sporra
medlemsrekrytering. Utöver detta har han ombett de regionala styrelserna att kontakta delegater från
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deras respektive regionala sessioner för att uppmuntra dessa att rekrytera medlemmar och delta i
möjligheten att vinna ett pris.
AD beskriver att han och SJ varit i kontinuerlig kontakt med samtliga regionala styrelser med
uppdateringar om deras resultat i medlemsrekryteringen. Denna kontakt har skett nästintill varje dag
under den senaste tiden. AD anser att medlemsrekryteringen fungerat mycket bra i RGS Öst och RGS
Väst, men att samma kapacitet inte återfunnits i RGS Nord och RGS Syd.
SJ redogör för att det i dagsläget finns 1125 medlemmar i regionen. Han berättar att det inte finns full
koll på hur många av dessa som är grundande för verksamhetsbidraget från MUCF. SJ delger att i den
senaste kontrollen för bidragsgrundande medlemmar uppfyllde ca 30 personer inte MUCF:s krav. Han
estimerar att det i dagsläget finns 40-50 medlemmar, av de totala 1125, som ej är bidragsgrundande.
SJ redovisar följande medlemsantal för organisationens regioner:
Region Nord: 94 medlemmar
Region Öst: 385 medlemmar
Region Väst: 363 medlemmar
Region Syd: 282 medlemmar.
VP berättar att förbundsstyrelsen rekryterat 146 medlemmar.
RB förklarar att hon arbetat med marknadsföringen i samband med medlemsrekryteringen. Det
sponsrade inlägget som hon skapat på Facebook har haft positivt resultat. Hon berättar att ca 600
personer använt länken i det sponsrade inlägget och att 27,000 personer nåtts av annonsen. EG frågar
om kostnaden för det sponsrade inlägget. RB svarar 2,000 SEK. RB fortsätter med att redogöra för att
annonsen är inställd för att nå ut till organisationens målgrupp och att individer gillat EUP Sveriges
officiella Facebook-sida som ett resultat av annonsen.
AD avslutar sin redogörelse med att förklara att medlemsrekrytering bör påbörjas ordentligt redan
under våren. Detta för att avlasta de regionala styrelserna under hösten och för att rekrytera fler
medlemmar. AD planerar därmed att påbörja processen för medlemsrekrytering under våren igen. SJ
berättar att han varit i kontakt med RGS Öst och RGS Öst som meddelat att de i dagsläget redan
planerar att påbörja medlemsrekryteringen under våren. Han delger även att de informerat honom om
deras vilja att ansöka om projektbidrag för att bedriva medlemsrekryteringen. IF estimerar att i det fall
att organisationen värvar ca 100 medlemmar per månad, bör det med god marginal vara tillräckligt.
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VP framställer att den nya hemsidan fungerat bra som verktyg för medlemsrekrytering men att det
funnits en del problem med saknade postkoder. Hon berättar att dessa problem åtgärdats av Anass
Zaki (Tekniker, EUP Sveriges hemsida). RB framhåller att vissa postkoder fortfarande inte fungerar.
VP förklarar att RB bör kontakta Zaki eller VP för åtgärd.
VP anser att det varit effektivt att etablera medlemsdatabasen i Google Drive. Hon delger att Zaki
arbetar med att skapa algoritmer för att underlätta sorteringen av medlemmar för godare överblick
över medlemsbasen.
§18. Redogörelse Autumn BNC 2019
EG berättar att hon arbetar på att framställa en rapport kring de policys som godkänts i beslut på
Board of National Committees (BNC). Hon redogör för att följande policys godkändes på Autumn
BNC 2019:
NC Recognition Policy (revidering)
Policy on Evaluation and Feedback (revidering)
Policy on Safeguarding Safety and Dignity in EYP (revidering inom “Safe Person and Safe
Core Team”)
Charter of the EYP (revidering för att introducera “Compliance and NC Support”)
Mechanisms in the Network
Policy on the Selection of IS Officials
Abolishing the Teacher Quota
EG förklarar att revideringen av Policy on Safeguarding Safety and Dignity eventuellt innebär att
EUP Sverige kravställs att använda den internationella Code of Conduct i framtiden. EG beskriver
även hur revideringen av Policy on Evaluation and Feedback möjliggör för individer inom rollen
Trainer nu kan tilldelas en utvärdering på sin profil på Members’ Platform. Hon redogör för att
revideringen av Policy on Safeguarding Safety and Dignity in the EYP belyser skillnaden mellan
“reporting” och “complaint”. EG berättar att Charter of the EYP reviderats för att inkludera
beskrivning av “guidelines” och inte enbart “policys”. Enligt EG är detta ett resultat av försök att
betona skillnaden mellan de två begreppen och deras etablering. EG delger även att Abolishing
Teacher Quota medför att lärare inte längre innehar en inkvoterad plats på Governing Body (GB).
EG framställer att revideringarna av Charter of the EYP tilldelar GB starkare mandat och medel för att
hantera nationalkommiteér som inte efterlever internationella regelverk och policys. Hon uttrycker
med bakgrund till ökat mandat och medel att GB nu har större möjligheter till att “derecognise”
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1

(återkalla) en nationalkommitteé . EG analyserar att detta medför att EUP Sverige eventuellt inte kan
upplösas som organisation. Därmed anser EG att EUP Sveriges stadga behöver revideras för att de ej
ska strida mot de internationella bestämmelserna och för att säkerställa att organisationen kan
upplösas. Hon önskar därför att en proposition om stadgeförändringar utgår till nästkommande
årsmöte. RM betonar att mandat och medel för GB inte påverkar EUP Sveriges möjligheter till
upplösning. PS instämmer med RM och tillägger att stadgan inte ska ändras till förmån för
internationella bestämmelser såvida det inte är strikt nödvändigt. PS föreslår dock att han och EG kan
se över stadgan i relation till internationella bestämmelser i nästa halvår. EG instämmer. VP tillägger
att verksamhetsrevisorerna och SJ även bör ta del i denna process. VP uttrycker att denna process bör
slutföras i tid till förbundsstyrelsens sammanträde i februari.
AD frågar vad GB har för medel och mandat att återkalla en nationalkommiteé. EG svarar att GB har
möjlighet att, i det fall att en nationalkommiteé blir återkallad, kräva att den upphör med efterliknande
verksamhet. Hon uttrycker även att de kan återkalla licensen för användandet av logotypen för
European Youth Parliament, ta bort närvarorätt på BNC samt platser för delegater på de
2
internationella sessionerna .
EG avslutar med att berätta att en ny internationell strategi planeras att skrivas av nätverket det
kommande halvåret. Den nya internationella strategin väntas omfatta de närmaste fyra (4) åren.
§19. Utvärdering regionala styrelser
AD redogör för sin utvärdering av de regionala styrelserna. Förbundsstyrelsen diskuterar de regionala
styrelserna och de situationer som AD introducerar. Protokollet noterar att denna redogörelse och
diskussion tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess exklusivitet för
förbundsstyrelsens förtroende.
Mötet ajourneras klockan 20:15.

Mer information. Under Autumn BNC 2019 diskuterades och beslutades om de processer som finns/bör finnas
för hur GB förväntas arbeta med nationalkommitteér som återkallats eller tillfälligt uteslutits. Inga beslut
fattades kring ett mer omfattande mandat till GB kring att återkalla/tillfälligt utesluta nationalkommittéer.
2
Protokollet ombeder läsaren att notera att en nationalkommitteé enbart kan återkallas genom att BNC, med en
⅔ majoritet, röstar för ett sådant förslag samtidigt som GB med en majoritet röstar för ett sådant förslag. GB kan
därmed inte på eget bevåg återkalla en nationalkommitteé. Detta är per artikel 6 i Charter of the EYP. En
nationalkommitteé kan däremot tillfälligt uteslutas från dess rättigheter per artikel 5 i Charter of the EYP av GB
i upp till 6 månader. BNC behöver därefter, med en ⅔ majoritet, ratificera uteslutningen som i det skedet
omvandlas till en återkallning. Detta är per artikel 7 i Charter of the EYP. Protokollet hänvisar till artikel 5 i
Charter of the EYP f ör läsarens förståelse kring vilka rättigheter som försvinner vid återkallning/tillfällig
uteslutning.
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§20. Uppdatering om utredningen om engagemang i EUP Sverige
Mötet återupptas klockan 08:38.
SJ redogör övergripande för den utredning om engagemang i EUP Sverige som han arbetat med under
hösten. Han förklarar att den slutgiltiga versionen av utredningen förväntas utgå till förbundsstyrelsen
den 20 december och att den planeras att diskuteras mer i detalj under nästkommande styrelsemöte. SJ
framhåller även att en “workshop” kommer att ta plats om utredningen under nästkommande
styrelsemöte. Han betonar att förbundsstyrelsen inte förväntas diskutera utredningen under detta
styrelsemöte, utan syftet med hans presentation är att delge en mindre inblick i arbetet med
utredningen.
SJ börjar med att berätta om bakgrunden till utredningen. Denna är att skapa ett underlag inför arbetet
med strategin 2020-2022, som förväntas presenteras i proposition till nästkommande årsmöte, och för
att ställa strategiska frågor som kan nyttjas i det arbetet. SJ förklarar att utredningen inte besvarar de
strategiska frågorna utan presenterar olika valmöjligheter, som sedan bör studeras och slutligen väljas
mellan av förbundsstyrelsen.
SJ fortsätter med att beskriva utredningens uppbyggnad. Utredningen bygger på forskning och
erfarenheter i civilsamhället, djupintervjuer mer tidigare aktiva medlemmar i EUP Sverige (dessa
varade ca 40-60 minuter), enkäter till de regionala styrelserna, samtal med ordföranden/ledamöter i
regionala styrelser, diskussioner under förbundsstyrelsens sammanträde i september 2019 samt
observationer och samtal med regionala representanter samt aktiva medlemmar under de regionala
sessionerna 2019. SJ betonar att han utredningen inte introducerar personliga åsikter från SJ utan
inkluderar enbart material som andra medlemmar introducerat.
SJ redogör för att utredningen diskuterar vad organisationen sköter bra samt vilka
förbättringsområden som finns. SJ förklarar att fokus för utredningen är på vart organisationen önskar
befinna sig i 2022. Han berättar att utredningen bland annat visar att förutsättningarna för
organisationen att växa “aldrig varit större” än de är i dagsläget. Utredningen framställer att det
tidigare varit svårt för förbundsstyrelsen att tänka strategiskt, men med en relativt stabil ekonomi och
tillväxt finns denna möjlighet i större utsträckning idag. SJ beskriver att utredningen visar att med en
bra strategi 2020-2022 finns det god tillförsikt på framtiden.
SJ delger att utredningen framhåller fyra centrala fokus. Dessa är (1) verksamhetsutveckling, (2) EUP
Sveriges roll i det unga civilsamhället, (3) att “göra EUP” eller att “bli EUP” samt (4) EUP utöver
NSP. Han ombeder förbundsstyrelsen att fundera kring dessa centrala fokusområden till styrelsemötet
i januari.
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EG anländer till mötet.
SJ delger mer detaljerade beskrivningar inom fokusområdena för utredningen. Detta inkluderar
redovisning av att utredningen diskuterar implementering av den nuvarande organisationsstrukturen,
hur organisationen kan bygga en grund för mer lokal verksamhet, hur lokal verksamhet kan utvecklas
på bästa sätt, konsten att vara politisk utan att vara politiska, vikten av representation av
organisationen i civilsamhället, valet mellan att mobilisera många för att nå många eller att organisera
få för att nå många samt att ett konsensus uppfattas i organisationen om att organisationen ska erbjuda
mer än den nationella uttagningsprocessen.
§21. Arbetsdokument NSP
PS redogör för det arbetsdokument som framtogs i utvärderingen från den nationella
uttagningsprocessen 2018/2019 av projektledarna och förbundsstyrelsen 2018/2019. Han berättar att
syftet med dokumentet var att samla tankar om arbetet med den nationella uttagningsprocessen och
projektledning samt att detta skulle uppdateras kontinuerligt mellan åren. PS delger att
arbetsdokumentet inte är fullständigt eftersom förbundsstyrelsen 2018/2019 inte slutfört dess
utvärdering av den nationella uttagningsprocessen 2018/2019. Han berättar att han diskuterat detta
med den förbundsstyrelsens presidium och att de nått samförstånd i att arbetsdokumentet istället bör
uppdateras med den nuvarande förbundsstyrelsens utvärdering, i slutet av årets nationella
uttagningsprocess.
Med bakgrund till detta framställer PS att han planerar att delge dokumentet med projektledare som
rekryteras till den nationella uttagningsprocessen 2020/2021 och att de sedan får en uppdaterad
version efter utvärderingshelgen för den nationella uttagningsprocessen 2019/2020.
§22. Urval av delegationer till NS 2020
PS presenterar ett förslag på vilka delegationer som bör väljas till att delta på Göteborg 2020 - 16th
National Session of EYP Sweden. Han delger även de rapporter som PS och JH tagit del av från
sessionernas Head of Jury. Det är med bakgrund till dessa rapporter som förslaget framtagits.
Styrelsen diskuterar att förslaget enbart inkluderar tre (3) skolor från Region Nord. RB framhåller att
detta eventuellt är negativt för aktiveringen av regionen i organisationen. PS instämmer men menar
samtidigt att det är viktigt att delegaterna som deltar på en nationell session är redo för den
utmaningen.
VP påminner att den föreslagna fördelningen, som inte medför att fem (5) skolor deltar från varje
region, kräver att Erasmus+ ansökan uppdateras i enlighet med den egentliga representationen.
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PS föreslår att följande skolor väljs till att delta på Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP
Sweden:
Jämtlands Gymnasium Wargentin
Minervagymnasiet
Skvaderns Gymnasieskola
Enskilda Gymnasiet
Hersby Gymnasium
Internationalla Engelska Skolan Södermalm (IEGS)
Kungsholmens Gymnasium
S:t Eskils Gymnasium
Västerviks Gymnasium
Gymnasieakademin
Göteborgs Högre Samskola
Klara Teoretiska Gymnasium
Ingrid Segerstedts Gymnasium
International High School of the Gothenburg Region (IHGR)
Sigrid Rudebecks Gymnasium
Haganässkolan
Malmö Borgarskola
Malmö Idrottsgymnasium
Procivitas Malmö
St Petri Gymnasieskola
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja s kolor till att delta på Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden:
Jämtlands Gymnasium Wargentin
Minervagymnasiet
Skvaderns Gymnasieskola
Enskilda Gymnasiet
Hersby Gymnasium
Internationalla Engelska Skolan Södermalm (IEGS)
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Kungsholmens Gymnasium
S:t Eskils Gymnasium
Västerviks Gymnasium
Gymnasieakademin
Göteborgs Högre Samskola
Klara Teoretiska Gymnasium
Ingrid Segerstedts Gymnasium
International High School of the Gothenburg Region (IHGR)
Sigrid Rudebecks Gymnasium
Haganässkolan
Malmö Borgarskola
3
Malmö Idrottsgymnasium
Procivitas Malmö
St Petri Gymnasieskola
§23. Uppdatering NS 2020
AD berättar att PS hanterar dagens uppdatering om Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP
Sweden. AD överlämnade kontakten med projektledarna för sessionen till PS, efter överenskommelse,
för att säkerställa fokus på medlemsrekrytering.
PS redogör för att Maja Ahlberg och Arad Aslrousta (Projektledare, Göteborg 2020 - 16th National
Session of EYP Sweden) undersökt stiftelser som de önskar ansöka till. Han berättar att de i nuläget
arbetar med en ansökan till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Minnesfond. PS presenterar även att ett
budgetmöte ägt rum med projektledarna och IF i november månad.
PS berättar om det arbete som projektledarna genomfört och fortfarande genomför med lokaler till
sessionen. De har undersökt alternativ på gymnasieskolor i regionen, länsstyrelsen och
landshövdingen. Han förklarar att extra fokus infunnit sig på att finna en Committee Work l okal. I
nuläget ser detta ut att ta plats på Handelshögskolan i Göteborg, vars rektor uttryckt initial positivitet
kring lokalernas användning. PS framställer även de svårigheter som projektledarna upplever med att

Senare under kvällen uppdagades att felaktig information utgått i samband med urvalet av delegationer från
Region Syd till Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Detta medförde att förbundsstyrelsen
uppdaterade sitt beslut och att Hässleholms Tekniska Gymnasieskola upptar platsen som Malmö
Idrottsgymnasium tidigare tilldelats på sessionen. Förändringen presenteras i djupare detalj inom ramen för
nästkommande styrelsemötesprotokoll.
3

Ordförande
Viktorija Pesic

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Rebecca Byström

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-12-14 - 2019-12-15
Sida 23(45)

finna en lokal för Eurovillage/ EuroConcert. Detta efter avslag från Göteborgs Konserthus kring
användningen av Stenhammarsalen och problematik med att säkra Schillerska Gymnasiets samarbete.
PS förklarar att representanter på Schillerska Gymnasiet upprördes av en situation i samband med
Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of EYP Sweden, där en preliminär bokning
missuppfattats som en faktisk bokning. JH beskriver situationen i detalj och delger att projektledarna
för Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of EYP Sweden förhört sig om priset för
lokalernas användning och att Schillerska Gymnasiet tog tid på sig för att besvara förfrågan. JH delger
att när förfrågan inte besvaras inom rimlig tidsram fortsatte projektledarna med andra alternativ. Han
beskriver sedan att Schillerska Gymnasiet återkom till förfrågan när projektledarna redan bokat ett
annat alternativ. Enligt PS medförde detta att skolan fick bekosta lokalernas användning om ca 7,000
SEK eftersom bland annat personal anlitats av Schillerska Gymnasiet för sessionen. PS berättar även
att projektledarna för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden uttryckt önskemål om
att kompensera Schillerska Gymnasiet för dessa kostnader. Detta för att möjliggöra större chanser att
tillåtas lokalernas användning på den nationella sessionen. SJ förmedlar att Schillerska Gymnasiet inte
kan boka in organisationen på deras lokaler, utan att ha uttalat ett exakt pris, och att bokningen
därmed enbart kunde inneha högst preliminär status.
PS beskriver hans uppfattning om projektledarnas välmående. Protokollet noterar att denna
redogörelse tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess känsliga karaktär.
PS förklarar att det under den senaste tiden skett urval av volontärer till sessionen och att han deltog i
ett leadership möte i november månad. Han förklarar att PS skött förbundsstyrelsens representation i
urvalsgrupperna för chairs o ch jury members samt att RB gjort detta för editorial assistants och
journalists. PS delger förbundsstyrelsen om att diskussioner ägt rum med projektledarna kring valet
av jury members till den nationella sessionen. EG frågar PS vad dessa diskussioner behandlade. PS
berättar att diskussionerna gällde delade meningar kring urvalsgruppens sammansättning. RM frågar
PS om urvalen för den nationella sessionen varit anonymiserade. PS svarar nej.
PS avslutar med att presentera att den närmaste tiden fokuseras på att färdigställa bokningar av lokaler
för sessionen. Han berättar att besked också väntas inom kort kring det ansökta Erasmus+ bidraget
och att detta kommer att ha stor påverkan för projektets fortsatta riktning. PS framställer även att ett
nytt möte i leadership förväntas ta plats inom kort.
§24. Fastställande kalendarium januari-juli 2020
VP redogör för hennes förslag på kalendarium för nästkommande halvår. Förslaget är enligt nedan:
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4-5 januari: Styrelsemöte
12-15 januari: Folk och Försvars Rikskonferens (enbart VP och PS)
8-9 februari: Styrelsemöte
22-23 februari: Project Manager (PM) Summit
7-8 mars: Styrelsemöte
19-23 mars: Göteborg 2019 - 16th National Session of EYP Sweden
17-19 april: BNC
18-19 april: NSP utvärderingshelg
2-3 maj: Styrelsemöte
30-31 maj: Årsmötet 2020
6-7 juni: Nordisk Board Academic Training (BAT)/Organisational Development Weekend (ODW)
27-28 juni: Förbundsstyrelsens överlämning
VP presenterar även en alternativ tanke om att PM Summit kan ta plats i april månad. JH anser att PM
Summit bör ta plats i februari månad eftersom processen bör påbörjas så snart som möjligt. Han
uttrycker att det inte är acceptabelt gentemot projektledarna at rekrytera dem och sedan inte starta
processen med planeringen. JH betonar att en tidigare start för processen skapar möjligheter för
tidigare rekrytering av sessionernas President o ch färdigställning av Academic Preparation Kit. JH
uttrycker att det inte är ansvarigt av förbundsstyrelsen att inte ta de möjligheterna. PS förklarar att
materialet är färdigställt inför PM Summit och att dess tidigare placering, än vad som vanligen varit
fallet, inte förväntas innebära en extra börda arbetsmässigt.
IF framställer att placeringen av PM Summit beror på förbundsstyrelsens senare beslut kring när
ansökningsperioden för projektledning planeras ta plats. RM presenterar att verksamhetsrevisorerna
funderar kring förslaget (som diskuteras senare) om att flytta fram ansökningsperioden. Hon belyser
att detta eventuellt skapar svårigheter för nuvarande delegater i den nationella uttagningsprocessen att
ansöka, efter att enbart ha deltagit vid en regional session. PS svarar att detta övervägts men att
förbundsstyrelsen bör fokusera på en annan målgrupp, med lite äldre medlemmar. Han berättar även
att enligt hans analys bör det finnas medlemmar som eventuellt väntas ansöka. JH instämmer.
JT noterar att en ODW oftast tar plats i samband med att en ny strategi eller verksamhetsplan
framställs i en organisation. Han föreslår att förbundsstyrelsen eventuellt kan överväga att flytta fram
ODW:n för att inkludera resultaten i arbetet med strategin 2020-2022.
JH betonar att i det fall att en ODW anordnas förväntas ingen Alumni Weekend ta plats. PS belyser att
förbundsstyrelsen i dagsläget inte fattat ett beslut om att planera en Nordic BAT. RM framhåller att
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många nordiska nationalkommitteér byter ut sina förbundsstyrelser under sommaren och att detta bör
noteras för syftet med eventet.
RB frågar vilka som ska vara på NSP utvärderingshelg. PS svarar att alla som arbetat med den
nationella uttagningsprocessen bör närvara vid helgen. Han förklarar att under föregående
verksamhetsår deltog alla medlemmar i den dåvarande förbundsstyrelsen.
IF berättar att GT påbörjat sin revision och att denna förväntas färdigställas i början på maj månad, i
god tid till årsmötet.
VP föreslår att fastställa kalendariet i enlighet med det som presenterats.
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa kalendariet i enlighet med förslaget från VP (se ovan).
Mötet ajourneras klockan 10:16.
§25. Visionsformulering januari-juli 2020
Mötet återupptas klockan 10:28.
Förbundsstyrelsen uttrycker grundläggande personliga målsättningar samt målsättningar för
organisationens arbete inför nästkommande halvår. Protokollet noterar att denna process tagit plats
men antecknar inte innehållet på grund av dess översiktlighet.
§26. Samtal med verksamhetsrevisorer
JT berättar att verksamhetsrevisorerna planerar att presentera sin halvårsredovisning. Han förklarar att
denna redovisning omfattar tre övergripande aspekter: (1) arbetet överlag, (2) förbundsstyrelsens
mötesprotokoll och formalia samt (3) innehåll i förbundsstyrelsens mötesprotokoll.
JT anser att den övergripande revisionen visar att förbundsstyrelsen genomför det arbete som den
förväntas genomföra. Han menar att förbundsstyrelsen följer det mandat som årsmötet tilldelat och de
policys som finns internationellt. JT uttrycker att förbundsstyrelsen påvisat sin vilja att följa strategin
och verksamhetsplanen. Han belyser också med positivitet den starka dynamik som finns mellan
förbundsstyrelsens medlemmar. JT uppfattar även att förbundsstyrelsen talar om medlemmar med
omsorg och delar perspektiv som förklarar olika beteenden. JT avslutar med att delge att
förbundsstyrelsen kombinerar väl de operativa- och strategiska förhållningssätten, trots att denna
balans är svår att uppnå.
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Med bakgrund till den övergripande revisionen ställer RM frågor till förbundsstyrelsen. RM frågar
styrelsen varför den inte fanns representerad på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers
(LSU:s) årsmöte i november. VP svarar att hon planerade att delta men var sjuk dessa dagar. RB
tillägger att förbundsstyrelsen hade svårt att finna alternativ för representantskapet eftersom Umeå
2019 - 7th Northern Regional Session of EYP Sweden pågick samma helg. JT frågar om
förbundsstyrelsen fått tillgång till materialet från LSU:s årsmöte. VP svarar med affirmation på detta
och förklarar att hon har god insyn i LSU från bland annat hennes deltagande i deras
ordförandenätverk. JT betonar vikten av representation i samband med LSU:s aktiviteter.
RM frågar förbundsstyrelsen varför denna inte etablerat anonyma urval för volontärer på sessionerna
under året. PS svarar att förbundsstyrelsen inte avstod från anonyma urval som ett resultat av ett aktivt
val. Han förklarar även att de har en vilja av att tilldela stor frihet till leadership vid urval och att detta
inte varit något som de önskat. JH instämmer med PS och betonar att förbundsstyrelsen önskat att ha
en tillbakadragen roll i samband med urval för sessionerna. PS avslutar med att uttrycka att anonyma
urval kan utvärderas till nästkommande verksamhetsår.
RM övergår till att diskutera den andra övergripande aspekten av halvårsrevisionen:
förbundsstyrelsens mötesprotokoll och formalia. RM belyser att hon och JT uppskattat att få tillgång
till kallelser och mötesprotokoll och påminner presidiet om att delge kallelser för eventuella
Skype-möten i fortsättningen. RM önskar också tillgång till budgeten och likviden. IF uttrycker att
denna ska anordnas. RM betonar att anledningen till den önskade tillgången till budgeten är
verksamhetsrevisorns roll i att granska ekonomiska prioriteringar.
RM uttrycker en önskan om tillgång till det material som markerats som känsligt i förbundsstyrelsens
mötesprotokoll. Hon föreslår att PS skriver två protokoll; ett som inkluderar den känsliga
informationen. PS svarar att verksamhetsrevisorerna kan få tillgång till det känsliga materialet som
finns nedskrivet, men att en del känsligt material inte finns antecknat såsom exempelvis urval för
sessionerna som publiceras på Members’ Platform istället.
JT belyser att förbundsstyrelsens mötesprotokoll är väldigt långa. Han uppmanar PS att fundera kring
syftet med protokollen och att den omfattande storleken på protokollen eventuellt motverkar deras
uppfattade tillgänglighet. PS svarar att han prioriterat hög transparens till medlemmarna, i rollen som
sekreterare, och att han därför hyst en vilja att inkludera allt material som är möjligt. Han uttrycker
dock även förståelse för att det kan innebära mycket information för medlemmar att processa. JT
framställer att den omfattande storleken på protokollen eventuellt även beror på de många punkterna
som hanteras förbundsstyrelsens möten. VP instämmer om denna korrelationen och tillägger att
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mängden punkter på dagordningen sammankopplas till den omfattande verksamheten i
organisationen.
JT presenterar att förbundsstyrelsen har många punkter för information på dagordningarna. Han
föreslår att styrelsen funderar kring möjligheten att skicka ut underlag innan mötena för att möjliggöra
kortare diskussioner och mer tid. Han ombeder förbundsstyrelsen att reflektera kring fördelningen av
punkter för information, diskussion och beslut. JT anser att det eventuellt är bra med mer diskussioner
och beslut. Han belyser att underlag för information kan delges på förhand och betonar vikten av tillit
till att sådant underlag också tas del av varje medlem i förbundsstyrelsen på förhand. VP instämmer
med JT och förklarar att arbetet med underlag etablerades delvis i början av verksamhetsåret men att
detta fallit bort. Hon uttrycker att fokus på underlag bör introduceras igen. PS frågar
verksamhetsrevisorerna om underlag för information också borde nå organisationens medlemmar. JT
svarar att detta antagligen inte behövs och RM inflikar att det är viktigare med transparens kring
beslut.
IF instämmer med JT om att underlag för information kan skickas ut på förhand (innan ett
styrelsemöte). Han ser utvärderingarna för de regionala sessionerna som ett exempel där underlag
kunde skickats ut innan styrelsemötet. JH anser att det borde finnas mer tid för diskussion och beslut
på styrelsemöten. Han förklarar att det är ineffektivt nyttjande av tiden att ledamöter antecknar, delar
på styrelsemötet och att sedan PS antecknar det som sägs i ett protokoll. JH betonar att detta innebär
tre (3) steg istället för ett (1).
JT övergår till tredje och sista aspekten av halvårsrevisionen: innehåll i förbundsstyrelsens
mötesprotokoll. Han delger att verksamhetsrevisorerna inte har kommentarer på protokollen för
förbundsstyrelsens sammanträden i juli månad. JT förstår att under styrelsens sammanträde i augusti
skedde en omfattande diskussion om de regionala styrelserna. Hans intryck är att nationell koordinator
har mycket ansvar för de regionala styrelserna och JT uppmanar förbundsstyrelsen att finna andra
verktyg för att deras arbete ska fungera. JT belyser att när de regionala styrelserna fått självständig
ekonomi krävs verktyg som försiktighetsåtgärder i det fall att situationer i relation till de regionala
styrelserna inträffar. Han betonar att förbundsstyrelsen bör överväga de verktyg som i dagsläget finns
och fundera hur förbundsstyrelsen ska arbeta med de autonoma regionala styrelserna.
RM uppskattar att förbundsstyrelsen i augusti beslutade om och implementerade en resepolicy. Hon
anser att det är positivt att EUP Sverige kommer ikapp andra ungdomsorganisationer i reglering av
miljöpåverkan. RM beskriver den antagna resepolicyn som rimlig, omfattande och tydlig.
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JT belyser att verksamhetsrevisorerna önskar insyn i förbundsstyrelsens konversation om samarbetet
med RGS Syd i samband med utvärderingen av BAT 2019. Konversationen var markerad som känslig
i det tillgängliga protokollet. Styrelsen delger en sammanfattning av konversationen. PS förklarar att
anledningen till att konversationen inte antecknats i det publika protokollet är för att en utvärdering av
en regional styrelse inte kan publiceras. JT förstår att det finns goda grunder för sekretess och
förklarar att verksamhetsrevisorerna enbart frågade för att tilldelas denna insyn.
RM välkomnar att förbundsstyrelsen antog en ny likabehandlingsplan under dess sammanträde i
oktober månad. Hon kommenterar på det faktum att likabehandlingsplanen inkluderade etableringen
av en översättningsgrupp. RM belyser att en sådan tidigare funnits men att deras arbete innebar
mycket tung belastning. RB förklarar att den antagna likabehandlingsplanen är mycket lik den
föregående och att en mer genomgående revidering planeras i tid till nästkommande årsmöte. EG
inflikar att översättning av dokument enbart förväntas finnas tillgängligt vid förfrågan från
medlemmar.
JT berättar att arbetet med den tidigare likabehandlingsplanen genomfördes av en arbetsgrupp
bestående av medlemmar, som valdes via en öppen ansökningsprocess. Han belyser, med bakgrund
till att den nuvarande arbetsgruppen enbart består av medlemmar på förbundsstyrelsen, att det bör
övervägas i framtiden att inkludera externa individer i arbetsgrupper. JT anser att detta är extra viktigt
i sakpolitiska frågor där det troligtvis finns medlemmar med högt intresse för specifika frågor. Han
betonar att det kan vara viktigt att fånga upp detta intresse och tillåta deltagande i arbetsgrupper. PS
instämmer och uttrycker att förbundsstyrelsen kan se över arbetsgruppen för likabehandlingsplanen
inför den mer omfattande revideringen av likabehandlingsplanen i vår. JT svarar att förbundsstyrelsen
i alla fall kan tilldela möjligheten för externt engagemang i ansvarsgrupper och att det sedan är öppet
för medlemmar, att manifestera sitt intresse för deltagande. VP belyser för JT att det finns två (2)
externa individer som deltar i Stipendienämnden. RM inflikar att förbundsstyrelsen inte bör vara
försiktiga med att inkludera fler externa medlemmar i arbetet. Hon tror att detta skulle uppskattas av
medlemmarna.
RM anser att EUP Sverige eventuellt bör inneha en person på förbundsstyrelsen med renodlat ansvar
som sekreterare. Hon beskriver denna roll som omfattande av arbete med dokumentation, policys,
protokoll och översättning.
JT avslutar halvårsrevisionen med att meddela upprepa för förbundsstyrelsen att denna genomför ett
mycket bra arbete.
Mötet ajourneras klockan 11:22.
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§27. Postkodstiftelsen
Mötet återupptas klockan 11.36.
SJ öppnar punkten med att förklara korrelationen mellan mer pengar och mer verksamhet. Han
berättar samtidigt att med eventuellt mer pengar ökar kraven på verksamheten. SJ anser att
Postkodstiftelsen är en stiftelse som eventuellt varit mycket bra för organisationen att ansöka om. Han
önskar därmed förhöra sig om förbundsstyrelsens syn på att SJ eventuellt undersöker den närmare.
SJ berättar att Postkodstiftelsen är en undergren till Postkodföreningen. Postkodföreningen tilldelar
mycket pengar till exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset. Postkodstiftelsen hanterar de pengar
som inte disponeras av Postkodföreningen. SJ berättar att Postkodstiftelsen oftast tilldelar pengar till
ett (1) eller två (2) årsverksamhet med en tydlig budget för hur pengarna ska användas. Han
framställer att stiftelsen mäter effektmetoder och relevans samt att ansökningsprocessen är lik den
som genomfördes för verksamhetsbidraget från FBA. SJ beskriver att snittbeloppet som utdelas av
Postkodstiftelsen är ca 2,000,000 SEK. Därmed belyser SJ att det är ett bidrag som bör undersökas i
det fall att organisationen önskar expandera sin verksamhet. Han betonar att detta eventuellt inte är
relevant för att ansöka om innan 2021. SJ förklarar också att stiftelsen ansöks om för projekt och inte
som verksamhetsbidrag men att Postkodstiftelsens definition av projekt är mycket bred.
SJ presenterar att kriterierna för att beviljas bidraget inkluderar svensk relevans, allmännyttighet och
anknytning till Förenta Nationernas (FN:s) globala målsättningar. Beslut grundar sig i en
helhetsbedömning av ett projekt. SJ förklarar även att stiftelsen inte utdelas om en mindre summa än
500,000 SEK och menar därför att en ansökan först blir aktuell inför 2021.
RB frågar om pengar från stiftelsen kan nyttja för att skicka delegationer utomlands. SJ svarar med
affirmation med bakgrund till att stiftelsen kan sökas för “allt” som är kopplat till
sessionsverksamheten (exempelvis). RM frågar om pengar från stiftelsen skulle kunna användas för
att anställa en avlönad verksamhetsutvecklare. SJ svarar med affirmation och uttrycker att detta varit
en av hans målsättningar med att ansöka till stiftelsen. Han anser att det hade varit positivt att anställa
en verksamhetsutvecklare som kan arbeta med den regionala utvecklingen och därmed avlasta
nationell koordinator. SJ belyser skillnaden mellan Postkodstiftelsen och FBA-bidraget med bakgrund
till att det senare ej får användas till lön och administration. SJ estimerar att en avlönad
verksamhetsutvecklare innebär en kostnad om ca 200,000 SEK.
VP anser att det eventuellt är en bra idé att anställa en verksamhetsutvecklare för att planera
aktiviteter utanför organisationens kärnverksamhet. SJ instämmer och menar att bidraget kan nyttjas
för ett årsbaserat kampanj-projekt. RM och RB introducerar exempel från andra organisationer som
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arbetar med årsbaserade projekt. PS anser att en anställning av en verksamhetsutvecklare är en
intressant idé och belyser att en sådan öppnar för att förbundsstyrelsen kan utveckla sin strategiska
roll, samt avlasta nationell koordinator och projektkoordinator. RM instämmer med PS kring att
förbundsstyrelsen antagligen skulle bli mer strategisk vid anställningen av en verksamhetsutvecklare.
RB belyser att en eventuell anställning av en verksamhetsutvecklare ökar ansvaret för
förbundsordförande, som agerar arbetsledare för de anställda. SJ menar att anställningen av en
ytterligare person genererar en diskussion om intern struktur på kansliet. IF betonar att en eventuell
verksamhetsutvecklare måste anställas inom ramen för en mycket definierad roll.
JH anser att tanken om att anställa en verksamhetsutvecklare är intressant men hyser även funderingar
kring vilka ytterligare alternativ som finns. PS uttrycker att alternativ kan diskuteras mer i detalj i
januari när förbundsstyrelsen arbetar med underlag för strategin 2020-2022. VP uppmanar
förbundsstyrelsen att fundera tills dess på organisationens nuvarande verksamhet och hur denna
önskas utvecklas.
RB frågar om bidraget behöver återbetalas i det fall att det inte fullt används. SJ svarar med
affirmation.
JT föreslår att ett eventuellt ansökt för och beviljat bidrag skulle kunna nyttjas till reseersättningar för
internationella deltagare på EUP Sveriges sessioner. JH uttrycker att introduktionen av
reseersättningar i sådana fall måste has förutsättningar för kontinuerlig applikation och inte vara
årsbaserad.
IF betonar att pengar från stiftelsen behöver användas i enlighet med den budget som anges i samband
med en eventuell ansökan. Därmed behöver förbundsstyrelsen vara medveten om dess plan för att
spendera pengarna vid tidpunkten för ansökan. SJ instämmer och exemplifierar att om
förbundsstyrelsen anger i ansökan en vilja att spendera bidraget på sessionsverksamheten, då måste
också pengarna nyttjas i samband med sessionsverksamheten. IF belyser att den nationella
uttagningsprocessen kostar tillräckligt för att fylla upp ett eventuellt bidrag från Postkodstiftelsen. Han
förklarar att problemet därför inte är organisationens möjligheter för att använda bidraget, utan snarare
att organisationsbidraget från MUCF också behöver nyttjas. Eftersom sessionsverksamheten i
dagsläget bekostas av organisationsbidraget från MUCF, skulle förbundsstyrelsen behöva kompensera
för denna eventuellt borttagna kostnaden för att även det bidraget nyttjas fullt. SJ betonar vikten av att
organisationsbidraget från MUCF nyttjas. Därmed anser han att förbundsstyrelsen, i det fall att denna
önskar ansöka till Postkodstiftelsen, gör detta med visionen att utveckla ny verksamhet. JH uttrycker
att ett eventuellt bidrag bör investeras långsiktig och inte enbart i årsbaserade projekt.
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JH frågar om risken för återbetalning av bidraget. SJ svarar att han önskar undersöka detta närmare i
det fall att förbundsstyrelsen är intresserad av en eventuell ansökan.
SJ förklarar att i det fall att förbundsstyrelsen visar på storslagna idéer i strategiarbetet är
Postkodstiftelsen ett positivt alternativ för att utöka organisationens medel. SJ uttrycker att
förbundsstyrelsen behöver fundera kring idéer för det eventuella bidragets användning samt storleken
på bidraget som önskas. SJ önskar att förbundsstyrelsen funderar kring detta under året för att
eventuellt inför 2021 ansöka om bidraget. RB frågar när Postkodstiftelsen utdelas. SJ svarar att
stiftelsen mottager ansökningar under löpande förhållanden. RM inflikar att beslut kring en eventuell
ansökan uppges dröja i ca 4 månader från och med tillfället för ansökan.
§28. Diskussion om plats för Årsmötet 2020
VP öppnar diskussionen om platsen för Årsmötet 2020 med att konstatera att hittills har informella
diskussioner visat att RGS Öst framstår som den främsta kandidaten till att anordna eventet. Styrelsen
diskuterar att humankapitalet till att anordna årsmötet inte finns i RGS Nord, att RGS Väst anordnade
föregående årsmöte samt bär visst värdskap för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP
Sweden samt att RGS Syd anordnade BAT. Styrelsens diskussioner visar att RGS Öst inte anordnat
eller planerar att anordna ett större event under verksamhetsåret för organisationen som helhet.
RB frågar vad stadgan uttrycker kring årsmötets placering. Hon hänvisar till 3 kap. §1. mom.18 som
föreskriver att organisationens årsmöte ska rotera mellan dess fyra regioner. Momentet i stadgan
beskriver att årsmötet förväntas anordnas i varje region minst en (1) gång per sex (6) år. PS svarar att
han beaktat detta och att ett årsmöte, i enlighet med stadgans föreskrifter, behöver ta plats i RGS Nord
senast 2022.
JH anser att årsmötet är mest tillgängligt i det fall att det alltid tar plats i RGS Öst. IF inflikar att detta
också är mest ekonomiskt samt att det är svårt för medlemmar att resa till landets ändar. PS instämmer
och utvecklar att även om han har förståelse för anledningen till momentet i stadgan, som försöker
säkerställa att fler medlemmar över fler regioner får ta del av årsmötet, blir det mest tillgängliga att
konsekvent anordna årsmötet i RGS Öst. Med bakgrund till detta berättar PS att han överväger att
föreslå till styrelsen att lägga proposition till nästkommande årsmöte att revidera momentet. VP
betonar vikten av att aktiviteter av organisationen arrangeras utanför storstäderna. EG inflikar att
organisering i mindre städer genererar större intresse för arrangemangen. AD instämmer men betonar
att årsmötet inte är det mest effektiva sättet att söka geografisk spridning. Detta eftersom det är ett
mycket centralt för organisationens demokrati och tillgänglighet måste prioriteras. PS instämmer.
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RM anser att en revidering av stadgan diskuterats av verksamhetsrevisorerna. Hon menar att ett brott
mot stadgan inte är ett faktiskt brott och betonar att revidering, i enlighet med PS funderingar,
eventuellt tolkas som ett ställningstagande mot decentralisering. RM framställer att medlemmar med
mer erfarenhet, samt de i de nyare generationerna, antagligen inte skulle tolka en sådan aktion
positivt. PS betonar att en proposition för revidering i stadgan kan förklaras på årsmötet. SJ delar
uppfattningen som RM har att en revidering i stadgan skickar en tydlig och eventuellt ej
eftersträvansvärd signal mot decentralisering. Han anser det enklare att förklara anledningen till att
stadgan eventuellt inte efterlevs, istället för att försvara en proposition om revidering. PS menar att
organisationen behöver anpassa stadgan utefter de förutsättningar som finns och betonar vikten av att
undvika stadgebrott.
EG introducerar att en revidering av stadgan kan bli svårförståelig för de medlemmar som inte deltar
vid årsmötet. JH påminner EG att propositioner publiceras i publika kanaler och innehåller
beskrivning av syfte samt viss argumentation för dess implementering.
JT berättar om bakgrunden till motionen som introducerade stadgans krav på roterande årsmöte. Han
var en av personerna som skrev motionen och förklarar dess anledning var att främja demokratiska
värderingar, samt att organisationen skulle efterlikna andra ungdomsorganisationer med årsmöte
utanför Stockholm. JT betonar att flest medlemmar från den regionen där årsmötet anordnas deltar.
Han konkretiserar detta med statistik från årsmötet 2014 och årsmötet 2015. JT presenterar att
årsmötet 2014 tog plats i Göteborg och att 59% av deltagarna tillhörde Region Väst samt att 47% av
deltagarna under årsmötet 2015 i Stockholm tillhörde Region Öst. RM inflikar att den senare siffran är
en underrepresentation med tanke på att Uppsala var en egen region på den tiden och idag tillhör
Region Öst. JT avslutar med att beskriva att det blir odemokratiskt i det fall att medlemmar från en
viss region tilldelas högre tillgänglighet till årsmötet.
VP anser att organisationens stadga är grunden till dess värdegrund. Hon uttrycker att oavsett
representation i dagsläget behöver organisationen sträva efter jämställdhet och att stadgan behöver
stötta den utvecklingen. VP förklarar att i det fall att organisationen önskar en demokrati där alla
medlemmar representeras, krävs förbundsstyrelsens stöd i den utvecklingen. JH förstår att årsmötets
läge påverkar inkluderingen av medlemmar i den regionen där årsmötet anordnas. Han menar dock att
årsmötets rotation riskerar att skapa exkludering överlag snarare än inkludering. JH exemplifierar att
ett årsmöte i Region Nord blir exklusivt för medlemmarna i Region Nord, men att dessa blir
exkluderade när årsmötet tar plats i Region Väst eller Region Syd. Han betonar att exempelvis
medlemmarna i Region Nord skulle bli mer inkluderade överlag i det fall att årsmötet alltid tog plats i
Region Öst. PS instämmer.
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Efter en längre diskussion om stadgans krav och eventuell proposition för dess revidering,
återkommer styrelsen till att besluta om platsen för årsmötet 2020. RM frågar styrelsen om årsmötets
placering i Region Öst är förankrat i RGS Öst. Styrelsen svarar nej. RM uttrycker att ett event i
Stockholm eventuellt kan planeras av förbundsstyrelsen i det fall att RGS Öst inte åtar sig uppdraget.
Styrelsen instämmer.
VP föreslår att fastställa att årsmötet 2020 anordnas i Region Öst.
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa att årsmötet 2020 anordnas i Region Öst.
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:16.
§29. Beslut om ansökningsperiod projekt NSP 2020/2021
Mötet återupptas klockan 13:27.
PS delger sina tankar inför ansökningsperioden för projektledare till den nationella
uttagningsprocessen 2020/2021. Han berättar att han önskar, efter diskussion med AD, JH och RB, att
ansökningsperioden öppnar nästkommande vecka (december 2019). Detta för att möjliggöra för
projektledare att väljas tidigare och därmed tilldelas mer tid till att arbeta med sessionerna. Han menar
att en tidigare start möjliggör bland annat för fler volontärer att delta på EUP Sveriges sessioner samt
för projektledare att säkra lokaler innan sommaren. Han framställer att det tidigare varit ett problem
för projektledare som inte kunnat ta en ledig sommar, samtidigt som skolor är stängda och inte är
tillgängliga för dialog om användning av deras lokaler.
PS redogör även för att han, efter diskussion med AD, JH och RB, önskar ändra fokus på ansökan från
“rollen projektledare” till projektet i sig. Han föreslår därför att ansökningsperioden lanseras som
“Call for Bids to Host a Regional/National Session in NSP 2020/2021”. PS förutspår att detta är mer
attraktivt för marknadsföring samt genererar större fokus på att individer ansöker med ett projekt;
istället för att ansöka till en roll.
VP menar att PS förslag eventuellt genererar mindre förväntningar på “rollen projektledare” och mer
fokus på att individer söker möjligheten till att anordna ett projekt. JH betonar att fokus skiftas från att
ansöka som projektledare, vilket är mer läskigt än att söka för att anordna ett projekt. Han anser att
den terminologiska förändringen påverkar de signaler som uttrycks från förbundsstyrelsen kring
ansökan. JH och IF uttrycker även att det är svårt för medlemmar att i dagsläget förstå vad en
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projektledare arbetar med. PS förklarar att bakgrunden till förslaget är att skapa möjligheter för fokus
på vision för ett projekt, snarare än individerna som önskar ta sig an projektet.
JH förklarar att användningen av terminologin “bid” istället för “call” är en faktor som påverkar
marknadsföringen. RB instämmer med JH och uttrycker att “bid” är starkare ut en synpunkt för
marknadsföring, just på grund av det som PS beskriver med större fokus på projekt snarare än person.
JH instämmer och framställer att en sådan terminologi är mer tillmötesgående för målsättningarna för
organisationens verksamhet. RB inflikar att terminologin också positivt möjliggör för större fokus på
projektets utformning i ansökan.
AD belyser att formuleringen av “bid” också möjliggör för förbundsstyrelsen att vara flexibel med
antalet sessioner som tas an. Han förklarar att tidigare med “call for project managers” har det funnits
en uttryckt förväntan om en session i varje region. Med terminologin “bid” blir det mer öppet för
förbundsstyrelsen att välja antalet sessioner med bakgrund till de “bids” som inkommit.
RB berättar att hon förberett en kampanj för marknadsföring av möjligheten till att ansöka. Hon har
kontaktat tidigare projektledare för att samla in deras tankar om projektledning som hon sedan
planerar att publicera, i syftet av marknadsföring.
PS föreslår att fastställa ansökningsperioden “Bids to host a Regional/National Session in NSP
2020/2021” till den 18 december 2019- 12 januari 2020.
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa ansökningsperioden “Bids to host a Regional/National Session in NSP 2020/2021” till
den 18 december 2019- 12 januari 2020.
RM framhåller att föregående förbundsstyrelse också hade en önskan om att tidigarelägga
ansökningsperioden under föregående verksamhetsår.
Styrelsen diskuterar vilka medlemmar som eventuellt förväntas ansöka. Protokollet noterar att denna
diskussion tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess exklusivitet för
förbundsstyrelsens förtroende.
VP introducerar möjligheten att anonymisera urvalet av projekt. SJ anser att en anonymiserad
ansökningsprocess förstärker organisationens professionalitet och föreslår att processen kan vara
anonymiserad till nästkommande styrelsemöte.
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JH uttrycker att en anonymiserad ansökningsprocess innebär extra arbete och komplicerar processen
för ansökningarnas hantering. Han betonar att en anonymiserad ansökningsprocess inte är nödvändig
med bakgrund till det låga antalet ansökningar som tidigare år funnits till förfogande. JH förklarar att
förbundsstyrelsen antagligen behöver inta en aktiv position i att uppmuntra medlemmar att ansöka och
att detta omöjliggörs av en anonymiserad ansökningsprocess. Detta eftersom att förbundsstyrelsen inte
får tillgång till identiteterna på de medlemmar som redan ansökt. PS instämmer med JH. SJ
framställer vikten av att kvalitetén på ansökningarna intar fokus i urvalsprocessen.VP betonar att
namn, kön och övriga faktorer för identifiering inte ska påverka urval. IF uttrycker att
anonymiseringen med sannolikhet inte påverkar urvalsprocessen eftersom ansökningar oftast behöver
uppmuntras aktivt. Han föreslår därför att processen kan anonymiseras tills nästkommande
styrelsemöte och därefter öppnas för insyn som möjliggör uppmuntran av medlemmar. PS betonar att
värdet av en anonymiserad ansökningsprocess inte är proportionell till graden av komplicering som
den innebär. JH instämmer och menar att eventuell anonymisering försvårar arbetet i onödan eftersom
anonymiseringen antagligen inte behövs sett till det förväntat låga antalet ansökningar. JH belyser
värdet av att försvara enkelheten i processer. Han förstår värdet av anonymisering men anser det inte
positivt applicerbart i denna process.
IF introducerar vikten av att förbundsstyrelsen inte överdriver sin aktivitet i att uppmuntra medlemmar
att ansöka. AD förklarar att i det fall att förbundsstyrelsen inte aktivt uppmuntrar medlemmar finns
det en substantiell risk att inga projektledare kan finnas. IF uttrycker förståelse för detta men menar
samtidigt att aktiv uppmuntran inte är grunden för en hälsosam organisation. JH delger att
förbundsstyrelsen inte ska pressa medlemmar att söka, men betonar vikten av insyn i vilka
medlemmar som ansökt för att kunna uppmuntra i det fall att tiden för ansökningarna börjar ta slut.
Han anser inte att det är effektivt att invänta ansökningsprocessens slut innan information delges som
är nödvändig för planeringen av aktiv uppmuntran. IF anser att det är viktigt att förbundsstyrelsen
anonymiserar ansökningsprocesser för att säkerställa en god praxis för framtida rekryteringar.
RB uttrycker att förbundsstyrelsen kan testa en anonymiserad ansökningsprocess och utvärdera detta
på nästkommande styrelsemöte i januari.
SJ framhåller att grunden till en anonymiserad process inte är att försvåra arbetet för de inblandade
parterna. Han menar att en anonymiserad process genererar en neutral bedömning av ansökningar och
säkerställer att förbundsstyrelsen inte kan bli anklagad för jäviga beslut. PS betonar att
förbundsstyrelsen har gedigen erfarenhet av att bedöma ansökningar i organisationen. RM menar att
många av organisationens medlemmar blivit “prinsade och prinsessade” vid något tillfälle i
organisationen. PS framhåller att det under året fokuserats på vikten av objektiv bedömning i
kontexten av urval av volontärer till organisationens sessioner. Han betonar att individer som inte har
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förmågan att bedöma ansökningar objektivt inte bör inta en plats på organisationens förbundsstyrelse.
IF inflikar att det i andra sammanhang (utanför organisationen) bevisats med forskning att individer
tar med personliga åsikter i bedömningar.
EG förstår inte motståndet till en anonymiserad process. Hon menar att det är viktigt att anonymisera
processen för att säkerställa inkludering och acceptans i organisationen.
VP föreslår att ansökningsprocessen “Bids to Host a Regional/National Session in NSP 2020/2021”
anonymiseras omedelbart och tills nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen beslutar med försöksvotering
att anonymisera ansökningsprocessen “Bids to Host a Regional/National Session in NSP 2020/2021”
omedelbart och tills nästkommande styrelsemöte.
PS reserverar sig för beslutet ovan (se bilaga 2).
VP föreslår att välja EG för att hantera anonymiseringen av ansökningarna i ansökningsprocessen
“Bids to Host a Regional/National Session in NSP 2020/2021”.
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja EG för att hantera anonymiseringen av ansökningarna i ansökningsprocessen “Bids to Host a
Regional/National Session in NSP 2020/2021”.
Efter förfrågan från styrelsen redogör PS för de frågor som han valt att ställa, i samråd med JH och
AD, till de individer som ansöker inom ramen för “Bids to Host a Regional/National Session in NSP
2020/2021”.
§30. Regionala sessioner i framtiden
VP uttrycker att med bakgrund till den tidsbrist som finns förväntas enbart en kortare diskussion ta
plats under denna punkt. Detta för att uppmuntra vidare fundering kring frågan inför
förbundsstyrelsens sammanträde i januari.
VP berättar att hon funderat kring det faktum att andra nationalkommitteér möjliggör för medlemmar
att organisera aktiviteter i städer de inte är bosatta i. Hon menar att lärare lyft detta som ett förslag
under årets regionala sessioner med bakgrund till deras vilja att utöka verksamheten utanför
storstäderna. VP menar att planering av aktiviteter utanför de städer som aktiva medlemmar är bosatta
i möjliggör för en större medlemsbas. SJ inflikar att finansiella medel skulle vara tillgängliga att söka
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för ett sådant projekt. RB framhåller problematiken i att projektleda i en stad som en individ inte bor i
och har full koll på. IF instämmer med RB och anser att projektledarens arbete skulle behöva anpassas
utefter den extra ansträngning som den okända miljön innebär. VP delar att projektledning i en annan
stad än den som en individ är bosatt i, innebär en extra ansträngning, men betonar den positiva
tillgängligheten till finansiella bidrag.
PS redogör för att han funderat kring antalet regionala sessioner som organiseras av EUP Sverige.
Han menar att det eventuellt inte är fullt effektivt, sett till den ekonomiska kostnaden och det relativt
lilla antalet deltagare på varje regional session, att anordna uppemot fyra (4) varje år. PS framhåller att
det eventuellt skulle vara ett alternativ att enbart organisera två (2) regionala sessioner och att växla
värdskapet mellan de fyra (4) regionerna. Han förklarar att detta också skulle göra arbetet för
projektkoordinatorn mer hanterbart. PS uttrycker även en förståelse för att färre regionala sessioner
motverkar den geografiska spridningen vilket han anser är en negativ biverkning. PS önskar att
förbundsstyrelsen funderar kring olika alternativ för de regionala sessionerna till förbundsstyrelsens
sammanträde i januari. RM påminner förbundsstyrelsen om att undersöka MUCF:s krav på aktivitet
innan ett beslut om de regionala sessionernas antal tas.
§31. Diskussion om klädkod i EUP Sverige
VP berättar att informella diskussioner med andra nationalkommitteér tog plats under Autumn BNC
2019 om organisationens klädkod. Hon delar att formell klädsel, speciellt vi generalförsamlingar
under sessioner, skapar en professionell atmosfär. Samtidigt anser hon att den formella klädseln bidrar
till en exklusivitet och menar att medlemmar eventuellt inte äger formella kläder för att bemöta
organisationens klädkod.
EG anser att organisation bör ta bort klädkod och är av uppfattningen att i det fall att traditionen om
formell klädsel är värdesatt bland medlemmar, så förväntas den fortsätta ändå. RB förklarar att
formell klädsel bidrar till en professionell stämning och att denna är speciellt viktig under
generalförsamlingar. Hon föreslår att organisationen eventuellt inte behöver kravställa deltagare till
formell klädsel vid committee work men vid generalförsamlingar. JT anser att diskussionen om
klädkod är intressant men belyser att det finns flera sätt att se på den. Han menar att det finns en risk
att en borttagen klädkod skapar en större exklusivitet, eftersom det blir mer tydligt vilka som har
pengar till (exempelvis) en kostym medan andra inte har det. JT ombeder styrelsen att fundera kring
att etablerade skolor antagligen fortsätter använda formella kläder samtidigt som nyare skolor
eventuellt använder mer informella kläder. Han menar att detta kan påverka juryns utslag. Därför är
det viktigt för JT att organisationen tar ett ställningstagande åt det ena hållet eller det andra. RM
instämmer med JT och tillägger att val av kläder kan generera en tydligare klasskillnad. RM är även
medveten om att många lärare uppskattar de formella bilder som tas under sessioner och att detta
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används i skolornas marknadsföring. RM betonar att diskussionen om klädkod bör föras tillsammans
med organisationen lärarrepresentant.
JH beskriver att en lärare under Göteborg 2019 - 8th Western Regional Session of EYP Sweden
uttrycker positivitet kring den formella klädseln under generalförsamlingen. JH anser även att
klädkoden inte omöjliggör för individers deltagande, i det fall att de inte innehar formell klädsel,
eftersom det väldigt sällan kommenteras på. AD instämmer. AD anser även att det är viktigt att ha i
åtanke att det inte är positivt i det fall att det blir en tydlig uppdelning mellan formell- och informell
klädsel i generalförsamlingar. Han betonar även att informell klädsel skapar större svårigheter till att
säkra fina lokaler, till exempelvis generalförsamlingen. AD tillägger även att formell klädsel är en del
av att skapa seriositet kring en ungdomsorganisation som eventuellt behöver vara extra tydlig med
dess seriositet. Han förklarar att organisationen ska vara välkomnande men att seriositet är viktig att
upprätthålla.
RB uttrycker att organisationen eventuellt kan tillämpa en klädkod benämnd som “semi-formal”
istället för generalförsamlingar. JH betonar vikten av att organisationen inte anger “fri klädsel” som
klädkod för generalförsamlingen eftersom att det kan skapa en uppdelning, som genererar att de
formellt klädda upplever sig som utpekade.
VP frågar styrelsen vad seriositeten i organisationen har för syfte. RB anser att seriositet är viktigt för
att uppmuntra goda resultat. Hon berättar att första gången hon var delegat kände hon sig inspirerad
till att arbeta mer effektivt med tanke på den seriösa känslan i organisationen. AD belyser att
organisationens syfte är viktig för hur EUP Sverige ska framstå till externa; såsom politiker, sponsorer
och representanter från lokaler. AD menar att en seriös profil i organisationen är positiv i arbetet med
att finna partnerskap och sponsorer för exempelvis sessionsverksamheten.
VP frågar styrelsen om seriositeten i organisationen identifieras i kläder. IF beskriver att
organisationens syfte är att framhålla individens utveckling och att detta underlättas med formell
klädsel, som bryter mot den normala skolmiljön. Han betonar att seriositeten inte närmast är viktig för
att främja samarbeten med andra ungdomsorganisationer och sponsorer, utan för att tillåta individen
möjligheter att växa. JT betonar att det är på ett sådant sätt i samhället att formell klädsel, under
exempelvis generalförsamlingar, är viktig för att organisationen som beslutsfattare ska mottas seriöst.
Han uttrycker en önskan om en annan verklighet men menar att formell klädsel utstrålar viktighet och
seriositet.
JH anser att en av organisationens kärnpunkter är att kunna mottas seriöst för att tillåta ungdomar att
diskutera politiska frågor i en roll där de anses införstådda. JH menar att det är viktigt att
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generalförsamlingen har en seriös stämning eftersom den genererar en känsla av att vara beslutsfattare
hos sessionernas deltagare.
EG beskriver att hon funderade kring sitt val av klädsel inför generalförsamlingen på Göteborg 2019 8th Western Regional Session of EYP Sweden. Hon önskade att vara mindre formellt klädd än
delegater och förmedlar att förbundsstyrelsen bör fundera mer kring hur dess representanter klär sig.
RM anser att förbundsstyrelsens val av klädsel inte har större påverkan eftersom de flesta deltagarna
inte vet vilka dess representanter är. Hon förklarar att för delegater är förbundsstyrelsen oftast
personer som springer runt och flertalet vet inte vad en styrelse är. RB instämmer med RM och
belyser att hon inte hade förståelse för skillnaden mellan Session President o ch förbundsordförande, i
början av hennes engagemang. JT instämmer med RM och RB. EG uttrycker att hon var förvirrad
kring förbundsstyrelsens roll, i början av hennes engagemang, men menar att förbundsstyrelsens
klädsel måste tas i ett större perspektiv. Hon delger att det oftast är möjligt att se vem som har pengar
till en fin kavaj och hur detta gör andra obekväma. EG menar att detta skapar problem i att uppmuntra
delegater till att tala. Hon anser att deltagare ska kunna klä sig på ett sådant sätt som de är bekväma i.
IF anser att klädkoden eventuellt inte behöver kräva full kostym som formell klädsel. Han belyser att
klädkoden främst är viktigt för att generera en skillnad mellan lärandet i EUP Sverige och lärandet i
ett klassrum. IF betonar dock att deltagare kan bli obekväma i det fall att vissa är formellt klädda och
andra inte. RB uttrycker att en informell generalförsamlingen riskerar att deltagarna upplever sig
behandlade som barn. Hon uttrycker samtidigt en vilja för att deltagagre inte ska “dömas” på grund av
deras val av kläder.
VP frågar styrelsen om känslan av seriositet kring generalförsamlingen och kring organisationen, som
eventuellt fanns vid den första sessionen, har förändrats sedan dess. IF menar att generalförsamlingen
uppfattas mindre och mindre seriöst desto fler sessioner en medlem deltagit i.
RM delger att många etablerade skolor i Region Nord önskar den professionella profilen i
organisationen. Hon menar att detta måste tas i beaktning vid en eventuell förändring av klädkod. RM
förklarar att i det fall att organisationen tar bort aspekter som skolor värdesätter, ökar risken för att
inga skolor kan rekryteras till organisationens aktiviteter. IF berättar om sin medvetenhet kring att
lärare i EUP Sverige i nuläget upplever organisationen som för oseriös. Han menar att de upplever att
mindre tid borde spenderas på teambuilding.
JH betonar att i det fall att inte förbundsstyrelsen aktivt tar ställning mot användningen av formell
klädsel på generalförsamlingar, behöver den förvänta sig att val av kläder blir varierat. JH anser att det
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är viktigt att lärares viljor tillmötesgås i kontexten av bestämmelser kring klädkod. Han belyser även
återigen vikten av att generalförsamlingen upplevs som seriös.
VP uttrycker att det inte finns aktiva medlemmar i organisationen med en elitistisk syn. Hon menar att
aktiva medlemmar fastnar för den icke-elitistiska aspekten av organisationen. VP betonar att
organisationen bör uppmuntra att aktiva medlemmar demonterar elitism. Hon anser att det är viktigt
att alla deltagare får uttrycka sig själva som individer. Hon förstår resonemanget från JT om att ingen
klädkod kan skapa en uppdelning men menar att EUP Sverige bör ta ställning för den Europeiska
mångfalden. VP belyser att det är viktigt att förbundsstyrelsen tar ställning mot den elitistiska bilden i
organisationen som vissa lärare önskar.
AD frågar om förändringar i klädkod förväntas implementeras nationellt eller internationellt. VP
svarar att det inte finns en klar indikation kring detta. AD belyser att skillnader i klädkod nationellt
kontra internationellt skulle generera problem. Han förklarar att i det fall att EUP Sverige etablerar en
klädkod om informell klädsel på generalförsamlingar, medför detta att svenska delegater utomlands
möjligtvis inte följer den eventuellt fortsatta formella klädkoden internationellt. AD betonar att detta
negativt kan påverka EUP Sveriges representation. VP instämmer. Hon förklarar att anledningen till
dagens diskussion är att ta del av förbundsstyrelsens syn i frågan, i det fall att den lyfts internationellt.
VP uttrycker att en förändring i klädkod inte behöver implementeras i nuläget.
JT belyser att i det fall att organisationen önskar satsa på mer socialt utsatta områden behöver
individer från därifrån kunna vara bekväma i organisationen. Han menar att organisationens
framställning i nuläget eventuellt inte möjliggör för detta. Därmed menar JT att diskussionen om
klädkod kan vara viktig ur det perspektivet.
VP berättar att hon deltog i en utbildning om syn på samhället samt förändringar i kultur och normer.
Hon beskriver att hon upplevde sig själv som perplex kring EUP Sveriges reella skillnad i samhället.
VP uttrycker hennes funderingar kring att organisationen eventuellt utbildar elit och inte “folket”. Hon
anser att organisationen behöver överväga sin kulturella signalering i högre grad. JH betonar att
personer från mer socialt utsatta områden inte nödvändigtvis inte har pengar till exempelvis en
kostym.
Mötet ajourneras klockan 15:13.
§32. Samtal med Governing Body ledamot
Mötet återupptas klockan 15:18.
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NB anländer till mötet.
NB presenterar sig själv för sammanträdets närvarande och berättar att hon är medlem i GB. Hon
förklarar att denna är ansvarig för strategisk utveckling i hela det internationella nätverket. NB inleder
med att beskriva de fokusområden som GB arbetar med i nuläget samt samarbetet med BNC.
NB framställer att GB fokuserar på “Welfare och safeguarding” under året. Hon betonar att
organisationen ska vara en plats som sätter ned foten för oacceptabla beteenden. NB presenterar även
att GB innehar stort fokus på att stödja samtliga nationalkommitteér i deras utvecklingen. Hon redogör
för att en ny internationell strategi framställs och att denna förväntas fokusera mer på organisationens
plats i samhället. NB förklarar att strategin förväntas presentera vilken påverkan som organisationen
önskar inneha på medlemmar. Hon berättar att den nuvarande strategin har ett större internt, än
externt, fokus. NB upplyser även sammanträdets närvarande om den arbetsgrupp som kan ansökas till
för att delta i arbetet med strategin.
NB framhåller att GB också arbetat med att föra organisationen ur “sin bubbla”. Detta ska bland annat
genomföras genom att använda de resolutioner som framtas på ett bättre sätt. Hon betonar att
organisationen inte är en simulation av det Europaparlamentet, men menar att denna syn är svår att
upprätthålla eftersom att organisationen applicerar samma struktur.
NB beskriver även att GB fokuserat på innovation och påverkan. Detta har bland annat genomförts
genom etableringen av programmet “Powershift”.
NB frågar förbundsstyrelsen om de aktiviteter som tagit plats nyligen och hur planeringen ser ut för
det resterande verksamhetsåret. VP redogör för att förbundsstyrelsen tillträdde den 1 juli 2019. Hon
berättar att styrelsen planerat en ekonomisk utbildningshelg för de regionala styrelserna, i ett försök
att främja decentralisering. Hon beskriver att organisationen sedan arbetat med fyra regionala
sessioner som tog plats i Umeå, Eskilstuna, Göteborg och Malmö. VP framhåller även att hon
representerat organisationen på olika aktiviteter i det svenska civilsamhället samt att hon och EG
deltog vid Autumn BNC 2019. Hon betonar även med positivitet den exponering i media som
organisationen haft i samband med de regionala sessionerna. Vidare förklarar VP att organisationen
strukturerat om arbetet för den anställda eftersom mycket av det ekonomiska arbetet förts över på den
auktoriserade revisorn. VP uttrycker att organisationen arbetar under en transparent och hälsosam
struktur. PS tillägger att BAT 2019 och en PM Summit också planerades och genomfördes under
hösten. VP framställer att en nationell session förväntas ta plats i Göteborg i mars 2020. RM belyser
att organisationen arbetar med att framta en ny likabehandlingsplan. EG beskriver planeringen
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för den processen. VP avslutar med att berätta att organisationen skapat en ny hemsida och att
medlemsrekryteringen fungerat bra med över 1,000 registrerade medlemmar i dagsläget.
NB framställer att hon är mycket imponerad av den verksamhet som sker i EUP Sverige i nuläget.
Hon uttrycker extra positivitet kring organisationens kampanj inför valen till Europaparlamentet under
våren 2019. NB beskriver att den kampanjen var en inspiration till GB kring hur de kan arbeta. Hon
förklarar att EUP Sverige oftast finns i diskussionerna för GB.
NB öppnar för frågor kring arbetet i GB. VP frågar om statistik på valdeltagande bland
nationalkommitteérna planeras att presenteras från valen till GB, som avslutades för ett antal veckor
sedan. NB svarar att GB inte vanligtvis använder informationen kring vilka länder som väljare
kommer från, i det syftet. Hon uttrycker att i det fall att sådan information varit intressant är den
eventuellt möjlig att tillgå. EG anser att informationen varit intressant. NB berättar att hon personligen
inte har tillgång till informationen. Hon förklarar att i det fall att förbundsstyrelsen önskar tillgång till
EUP Sveriges valdeltagande kan detta antagligen anordnas.
AD uttrycker funderingar kring hur GB arbetar med att stödja nationalkommitteér. NB svarar att deras
arbete fokuseras på kapacitetsstärkande insatser som nationalkommitteeér bjuds in till att delta i. Hon
berättar att de “councils” (liknande arbetsgrupper) som upprättats inte förväntas fortsätta sitt arbete
efter årsskiftet. NB förklarar att arbetet med dem inte varit fullt effektivt. Hon beskriver även att GB
planerar att se över vad nationalkommitteér behöver stöd med samt önskar öppna för att fler aktiva
medlemmar ska kunna kommunicera i den internationella Slack-kanalen. NB menar att detta skulle
möjliggöra för att fler delar erfarenheter med varandra i nätverket. RB berättar om hur hon
inspirerades av utbytet med deltagare på Summer Academy under hösten. VP instämmer med NB och
RB kring att fler deltagande i den internationella Slack-kanalen hade varit positivt.
NB berättar att GB diskuterat att skapa ett inofficiellt nätverk för de individer som är anställda inom
organisationen. VP förklarar att tre (3) nationalkommiteér har anställda, varav EUP Sverige är en (1)
av dem.
JT uttrycker funderingar kring vilka verktyg som GB tillämpar för att finna policys som är anpassade
till väletablerade- och nyare nationalkommitteér. NB förklarar att det i nuläget finns tre (3) typer av
policys i nätverket: network-wide policies, governance-related policies samt policys för internationella
sessioner. NB berättar att organisationen bör fokusera mer på att uppnå bättre kvalité på alla sessioner
och inte enbart på de internationella. Därmed uppmanar hon nationalkommitteér att föreslå
network-wide policys. EG framhåller att det finns bra policys i EUP Sverige och uttrycker funderingar
kring hur GB arbetar för att stödja nationalkommitteér i deras arbete med policys. NB
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betonar att GB inte önskar ingripa i vilka policys som nationalkommitteér etablerar. Hon förklarar att
de enbart fokuseras på att alla nationalkommitteér uppnår den minimala standarden som sätts av
internationella regelverk.
NB frågar sammanträdets närvarande om de har tankar och/eller ideér för den nya internationella
strategin. VP berättar att EUP Sverige framtagit en utredning inför arbetet med den nya nationella
strategin och önskar mer insyn i hur andra nationalkommitteér arbetar. RM framhåller att det tidigare
år varit en omfattande diskussion i organisationen om inställningen till urvalsprocesser. Hon förklarar
att det upplevts som problematiskt att personer involverade i urval “taggar” medlemmar att söka på
Facebook. NB belyser att diskussionen om hur Facebook sköts är en vanligt återkommande diskussion
på BNC möten. Hon förklarar att det nu finns moderatorer för deras officiella sidor på Facebook.
NB berättar att pelarna i den nya internationella strategin är “inclusion”, “empowerment”,
“contribution” och “financing”. Hon menar att “inclusion” inte kan uppnås med en utbildning utan
istället har inledande diskussioner behandlat processen för uttagning av delegater. NB betonar att EUP
Sverige är bra på att fånga upp delegater från sessioner. JT frågar hur många år den nya internationella
strategin omfattar. NB svarar att detta inte är fastställt ännu men antagligen fyra (4) år.
JT uttrycker funderingar kring hur organisationen kan uppnå sitt syfte utanför sessionsverksamheten.
Han menar att GB eventuellt bör reflektera kring om nationalkommitteér bör satsa helhjärtat på
sessionsverksamheten eller vidare förankring i civilsamhället. NB frågar JT om han har tankar kring
vilket vägval som bör antas. JT svarar att han inte har funderat kring vilken väg som bör antas men
menar att frågan var mer för reflektion.
VP berättar för NB om den diskussion som tog plats tidigare under styrelsemötet om hur EUP Sverige
signalerar sig utåt. Hon menar att syftet med aktiviteter i organisationen bör ske på ett internationellt
plan.
NB frågar förbundsstyrelsen vilket stöd denna skulle vilja se. VP anser att fler internationella
utbildningar hade varit positivt. Hon beskriver att den tidigare anställda i EUP Sverige deltog i en
utbildning i Berlin om fundraising, vilket upplevdes som givande. NB förklarar att ett “innovation
lab” tog plats nyligen och att detta diskuterade organisationens metodologi. VP uttrycker även att mer
transparens varit uppskattat från GB till nationalkomitteér. Hon anser att den GB-medlem som är
ansvarig för en nationalkommitteé bör besöka denna i början av dess verksamhetsår. Detta för att
säkerställa att information om internationell struktur tilldelas tidigt i verksamhetsåret. Hon önskar att
ett “starter pack” utdelas till en nytillträdd förbundsstyrelse. VP betonar vikten av att sänka
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barriärerna mellan GB och nationalkommitteér. EG uppger att hon var förvirrad i början kring den
internationella strukturen. Hon menar att det bör finnas ett media team p å BNC möten som
säkerställer transparens därifrån till alla medlemmar. PS påminner EG om att det redan finns en
livesändning från alla BNC möten som är tillgänglig för samtliga medlemmar via Facebook. EG
uttrycker att inte samtliga medlemmar utnyttjar möjligheten att följa BNC möten via livesändning. NB
betonar att det ofta finns många önskningar men att det är viktigt att se till de verktyg som redan finns.
IF anser att det finns väldigt mycket information om den internationella strukturen och regelverken.
Han menar att det tar mycket tid att sätta sig in i allt material. NB delar denna uppfattningen. VP
uttrycker att internationella strukturen och regelverken behöver bli mer tillgängliga.
NB rekommenderar att de som representerar en nationalkommittée på BNC möten bör redogöra för
alla dokument inför ett BNC möte. Hon betonar att internationell koordinator har i uppdrag att agera
en länk mellan det internationella- och nationella planet.
NB rekommenderar att de som deltar på BNC är att diskutera dokumenten inför BNC på
styrelsemöten inför och att IC bör agera länk.
§33. Process för allokering sessioner utomlands
VP redogör för att koordineringen och administrationen av EUP Sveriges delegationer utomlands bör
överföras från internationell koordinator till kansliet. Hon förklarar att allokeringar av delegationer till
sessioner fortsatt bör skötas av internationell koordinator, men att kommunikation med skolor
överförs som ansvarsområde till kansliet.
VP föreslår att kontakten med skolor och administration kring svenska delegationer utomlands
tilldelas som uppgift för kansliet.
Styrelsen beslutade med acklamation
att tilldela kansliet uppgiften att sköta kontakten med skolor och administrationen kring svenska
delegationer utomlands.
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§34. Övriga frågor
EG påminner förbundsstyrelsen om att resultaten från “GB Elections” finns tillgängligt i Slack men
4
att hon inte minns dessa i nuläget . Hon belyser att samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen inte
presenterade sin ställning i samband med att EUP Sveriges röst skulle framtas. JH betonar att
formuläret för detta ställningstagande utgick sent. Han menar att, i det fall att formuläret utgått
tidigare, hade det funnits möjligheter att planera sin tid. JH belyser tiden det tar att läsa och ta
ställning till samtliga kandidaturer och menar att det är viktigt att en deadline inte presenteras med
kort varsel. Detta anser JH är extra viktigt med bakgrund till att EG presenterade en deadline som var
innan den som presenterats av det internationella kontoret, för individuella röster. EG uttrycker att hon
ska ta detta i beaktning vid nästkommande tillfälle. RB frågar EG hur många i förbundsstyrelsen som
presenterade sitt ställningstagande i röstningen. EG svarar att fem (5) medlemmar i förbundsstyrelsen
gjorde detta.
RB frågar om formuläret för att presentera sitt ställningstagande var anonymt. EG svarar nej. PS
betonar att ett sådant formulär behöver vara anonymt på grund av den känsliga informationen. Han
menar att förbundsstyrelsens oftast röstar likadant individuellt som i ställningstagandet för
nationalkommitteéns röst och därför inte bör vara öppen information för EG. EG svarar att hon
behöver vara medveten om vilka på förbundsstyrelsen som tagit ställning i omröstningen, för att
kunna uppmuntra övriga till att också ta ställning. PS förklarar att det inte är nödvändigt att känna till
identiteterna på de som avlagt sitt ställningstagande eftersom att antalet ställningstaganden uppger om
personer behöver uppmuntras. Han betonar att vikten av anonymitet i valdeltagande är central. EG
svarar att hon ska ha detta i åtanke vid nästa tillfälle.
--RB frågar sammanträdets närvarande kring deras individuella planer för ledigheter under jul. PS
berättar att han planerar att vara ledig mellan den 20 december 2019 och den 3 januari 2020. Han
uppmanar samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen att ta ut ledighet under jul. Detta för att finna
energi inför nästkommande halvår. VP belyser att samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen bör ta
ledighet som är anpassade utefter deras individuella behov och viljor. Hon instämmer samtidigt med
PS om vikten av att försöka vara ledig. IF berättar att han nu påbörjar en intensiv period med studier.
SJ redogör för att han är ledig från och med den 20 december 2019 till den 3 januari 2020. VP
framställer att hon främst är otillgänglig under de uppkommande helgdagarna.
§35. Mötet avslutas
VP avslutar mötet söndagen 15 december klockan 16:15.

De kandidater som valdes till GB under det senaste valet är Lika Abramishvili (GE), Janis Fifka (DE) och
Nikola Popovic (RS).
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Policy för deltagaravgifter för sessioner inom NSP
Fastställd av Förbundsstyrelsen 2019/2020 i oktober 2019
Deltagaravgifter för sessioner inom National Selection Process (NSP), på svenska benämnt som den
Nationella Uttagningsprocessen, fastställs härmed i enlighet med det som är presenterat nedan.
Förbundsstyrelsen har en skyldighet att säkerställa att samtliga sessioner som ackrediteras som del av NSP
kräver deltagaravgifter i enlighet med denna policy. Samtliga deltagaravgifter faktureras av organisationens
kansli. Policyn reserverar sig dock för att flexibilitet kring betalningsmetod eventuellt krävs där särskilda
omständigheter föreligger och undantag avtalats med den anställda.
Nationella deltagare i Regionala Sessioner inom NSP
Deltagaravgiften för en enskild lärare eller delegat vid en regional session fastställs genom
antagandet av denna policy till 500 SEK. Varje skola betalar därmed en summa om totalt
2,500 SEK för deltagande vid en regional session.
Nationella deltagare i den Nationella Sessionen inom NSP
Deltagaravgiften för en enskild lärare eller delegat vid den nationella sessionen har
fastställts till 800 SEK. Varje skola betalar därmed en summa om totalt 4,000 SEK för
deltagande vid den nationella sessionen.
Övriga deltagare i sessioner inom NSP
Internationella delegater som deltar i regionala sessioner inom NSP betalar en deltagaravgift
om 500 SEK. Internationella delegater som deltar i den nationella sessionen inom NSP
betalar en deltagaravgift om 800 SEK.
Wildcards som antas till regionala sessioner inom NSP betalar en deltagaravgift om 300
SEK. Wildcards som antas till den nationella sessionen inom NSP betalar en deltagaravgift
om 500 SEK. Den lägre deltagaravgiften motiveras med förståelse för att den förväntas
finansieras privat (ej genom utbildningsinstitution) samt genom syftesformuleringen för
inkluderingen av Wildcards i NSP.
Voluntärer (officials)
Volontärer (internt benämnda som officials) betalar ingen deltagaravgift. Denna premiss inkluderar både
nationella och internationella volontärer.
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Kära medlemmar,
Härmed syftar jag redogöra för min reservation mot styrelsebeslutet under §29 under
förbundsstyrelsens sammanträde 2019-12-14.15. Beslutet omfattar att anonymisera
ansökningsperioden för “Call for Bids to Host a Regional/National Session in NSP 2020/2021”. Min
redogörelse för min reservation sker i enlighet med den praxis som finns för reservationer mot
styrelsebeslut.
Under styrelsemötet uttryckte jag min negativitet kring att anonymisera ansökningsperioden för
sessioner inom NSP 2020/2021. Jag önskar att denna bilagan läses tillsammans med
diskussionerna under §29 i styrelsemötesprotokollet.
Mitt motstånd och min reservation mot beslutet grundar sig i att det oftast krävs aktiv
uppmuntran av medlemmar, för att dessa ska utveckla en vilja att ansöka till uppdraget som
projektledare. Med en anonymiserad process kan inte medlemmar uppmuntras av
förbundsstyrelsen till uppdraget. Jag ser en stor risk för att detta medför en avsaknad av
kandidater till uppdraget även vid slutet av ansökningsperioden. I sin tur leder detta antagligen till
att ansökningsprocessen inte blir fullt kompetitiv och tar mer tid än nödvändigt. I den bästa av
världar hade resultaten av en ansökningsprocess inte krävt insatser för uppmuntran, från
förbundsstyrelsen, men detta är dock inte verkligheten och då behöver metoder anpassas i
enlighet med denna.
En ansökningsprocess som drar ut på tiden är en stor besvikelse för mig och ansvarsgruppen för
den nationella uttagningsprocessen (NSP); bestående av Alexander Dürr (Nationell Koordinator),
Joel Hultman (Projektkoordinator) samt mig. Vi har under hösten planerat för att öppna för
ansökningar vid ett sådant tidigt skede som möjligt. Detta för att möjliggöra mer tid till
projektledare att planera sina sessioner. Med en ökad risk för en utdragen urvalsprocess minskar
möjligheterna för projektledare att påbörja sina förberedelser så tidigt som möjligt.
Vidare vill jag poängtera att jag förstår meriterna bakom att anonymisera urvalsprocessen. Det är
av högsta vikt att alla urval sker med full objektivitet. Anonymisering är dock inte ett krav för att
uppnå detta. Alla individer med förtroendeuppdrag är skyldiga att vara objektiva i sina
bedömningar och detta inkluderar deras arbete med urvalsprocessen. Därmed kravställs
förbundsstyrelsen att bedöma ansökningar från potentiella projektledare objektivt; oavsett om de
är anonymiserade eller inte. Kostnaden för att anonymisera processen (den antagliga
fördröjningen av processens avslut), uppväger därför inte vinsten.
Avslutningsvis önskar jag även förklara att mitt motstånd och min reservation också grundas i att
beslutet ej föranletts av ordentlig utredning. Diskussionen var inte planerad och således inte
beslutet. Därmed överraskades ansvarsgruppen för NSP av ett beslut som inte givits tid till

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Reservation mot styrelsebeslut
Sammanträdesdatum 2019-12-14 - 2019-12-15

ordentlig utredning. Samtliga i ansvarsgruppen för NSP valde att rösta emot förslaget om att
anonymisera ansökningsprocessen.
Med denna reservation nu utagerad ser jag fram emot att, tillsammans med förbundsstyrelsen, se
resultaten av det nyetablerade “Call for Bids to Host a Regional/National Session in NSP
2020/2021”. Organisationen går en spännande tid till mötes och reformationen av
ansökningsprocessen till att tidigareläggas och marknadsföras annorlunda, är två steg i en positivt
utvecklande riktning.

Paul Stone,
Vice Förbundsordförande
23/12-2019.

