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§1. Mötets öppnande  
Förbundsordförande VP öppnar mötet klockan 09:44.  
 
§2. Val av ordförande för mötet  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja VP till ordförande för mötet.  
 
§3. Val av sekreterare för mötet  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja PS till sekreterare för mötet.  
 
§4. Val av justerare för mötet 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja JH till justerare för mötet.  
 
§5. Fastställande av röstlängd  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa röstlängden till 6 personer.  
 
Röstberättigade:  
VP 
PS  
IF  
AD 
EG  
JH 
 
§6. Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa dagordningen som föreslagen av VP och PS med förändringen att §9. Fastställande 
budget januari-juli flyttas fram och bildar §13. Fastställande budget januari-juli, samt med tillägg för 
§22. Beslut kring utredningen om engagemang.  
 
Övriga punktnummer korrigeras i enlighet med detta beslut.  
 
§7. Beslut mellan möten  
VP och PS redogör för de beslut som förbundsstyrelsen fattat sedan sitt senaste sammanträde 
(2019-12-14.15). Dessa är följande:  
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att uppdatera beslutet om delegationer på NS 2020 från Region Syd i enlighet med att Haganässkolan, 
Hässleholms Tekniska Gymnasieskola, Malmö Borgarskola, Procivitas Malmö samt St Petri 
Gymnasieskola väljs som delegationer till NS 2020.  
 
PS tillåter protokollet att notera att bakgrunden till beslutet ovan är att förbundsstyrelsen vid det 
initiala beslutet begått ett misstag vid bedömningen kring valbarhet av en delegat i relation till 
Policydokument för NSP. Misstaget korrigerades därmed med uppdateringen av beslutet.  
 
EG uttrycker en önskan om att tillåtas tillgång till rapporterna från varje varje jury på de regionala 
sessionerna 2020. PS svarar att han kan delge en sammanfattning av dessa rapporter till EG inom kort.  
 
§8. Workshop kring utredningen om engagemang  
SJ presenterar den utredning om engagemang som han genomfört under föregående halvår. RB 
anländer till mötet under presentationen.  
 
AF menar att utredningen misslyckas med att beakta skolornas perspektiv på EUP Sverige. Han 
betonar vikten av att lärare och skolor tillåts inflytande över organisationens framtida utformning. SJ 
och RB instämmer. PS berättar om den diskussion som tog plats under lärarprogrammet på Göteborg 
2019 - 8th Western Regional Session of EYP Sweden. Han beskriver denna som mycket givande och 
som ett eventuellt underlag för nästkommande strategi. EM uttrycker en fundering om att i formulär 
efter varje session tillfråga lärare om deras syn på organisationen och inte enbart deras syn på 
lärarprogrammet, som formulären i nuläget fokuserar på. 
 
PS kommenterar utredningens diskussion om organisationens politiska neutralitet. Utredningen 
öppnar en möjlighet för organisationen att ta en större politisk ställning, utan att EUP Sverige blir 
politiska. PS anser att frågan om organisationens politiska ställning bör diskuteras och beslutas om av 
årsmötet på grund av frågans centrala roll för organisationens syfte och verksamhet. Styrelsen 
instämmer.  
 
SJ avslutar presentationen och övergår till att leda en workshop kring utredningens resultat. 
Workshopen utformas med en struktur som uppmuntrar sammanträdets deltagare till att fundera kring 
sitt engagemang i EUP Sverige. Protokollet noterar att denna workshop tagit plats men antecknar inte 
innehållet på grund av dess överskådlighet.  
 
Mötet ajourneras för lunch klockan 13:42.  
 
§9. Nordic Event  
Mötet återupptas klockan 14:45  
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Styrelsen beslutade med acklamation  
att justera röstlängden till 7 personer.  
 
Röstberättigade:  
VP 
PS  
IF  
RB 
AD 
EG  
JH 
 
SJ berättar att ett möte tog plats mellan SJ, IF, AD och JH under Malmö 2019 - 9th Southern Regional 
Session of EYP Sweden där möjligheterna för ett eventuellt nordiskt event under verksamhetsåret 
diskuterades. Han förklarar att nordiska länder enligt uppgift till honom, uttryckt intresse för att delta i 
ett nordiskt event. SJ framställer att det hypotetiska nordiska eventet från början förväntades ta form i 
en Board Academic Training (BAT).  
 
SJ anser att EUP Sverige, i det fall att eventet beslutas ta plats, har möjlighet att bekosta de logistiska 
arrangemangen men menar att deltagande nationalkomitteér individuellt bör bekosta sina resor till och 
från eventet. Han beskriver att detta eventuellt är en positiv lösning på det faktum att vissa nordiska 
nationalkommiteér har sämre ekonomiska förutsättningar. SJ berättar att IF estimerat kostnaden för ett 
nordiskt event till cirka 60,000 SEK. Denna estimering förutsätter att eventet använder lokaler som 
inte medför en ekonomisk kostnad och att deltagarna inackorderas i hostel.  
 
SJ uppskattar att cirka 50 deltagare väntas till det potentiella eventet och påminner om att det 
preliminära datumet för eventet är 6-7 juni 2020. Detta i enlighet med styrelsens tidigare beslut om 
kalendarium för halvåret (se styrelsemötesprotokoll 2019-12-14.15).  
 
SJ belyser att det under mötet i Malmö diskuterades vad värdet i ett nordiskt event är för 
organisationen. Han menar att värdet finns i att etablera relationer för ett långsiktigt samarbete med 
närliggande nationalkommitteér. Med bakgrund till detta menar SJ att det är positivt i det fall att 
eventet öppnas för fler, utöver förbundsstyrelsen och de regionala styrelserna. Därmed förmedlar SJ 
att deltagarna från mötet i Malmö önskar benämna eventet som Nordic Event och inte Nordic BAT, 
som initialt föreslagits. VP inflikar att hon ser positivt på ett samarbete med andra 
nationalkommitteér.  
 
SJ anser att organisationen eventuellt kan finna projektledare för det nordiska eventet. Han betonar 
dock att detta delvis beror på resultatet från urvalet av projektledare för den nationella  
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uttagningsprocessen (NSP) 2020/2021. SJ föreslår att undersöka intresset hos projektledarna för de 
regionala sessionerna 2019 kring att möjligtvis projektleda eventet. PS uttrycker att det eventuellt är 
svårt att engagera projektledare från hösten 2019 redan vid detta tillfälle eftersom de mest troligt vill 
arbeta med andra områden, alternativt ta en paus från organisationen.  
 
PS introducerar funderingen om organisationen har ekonomisk kapacitet för ett nordiskt event. IF och 
SJ beskriver att organisationen har tillräckliga finansiella medel i det fall att bidraget från Folke 
Bernadotteakademin (FBA) beviljas och Arthur Spinelli Priset tilldelas. PS frågar om organisationen 
har ekonomisk kapacitet för att anordna ett nordiskt event i det fall att dessa bidrag/pris ej beviljas. VP 
belyser att organisationen i sådant fall kan utkräva deltagaravgifter. IF betonar att organisationen 
närmar sig en punkt där det egna kapitalet inte behöver utökas. JH framställer att bidrag eventuellt kan 
sökas för eventet. PS framställer vikten av att förbundsstyrelsen inte använder det egna kapitalet till 
den grad att oförutsedda utgifter, såsom de som tillfaller vid förekommandet av eventuellt ej beviljade 
Erasmus+ bidrag för framtida nationella sessioner, skapar omfattande ekonomisk problematik.  
 
SJ uttrycker en önskan om att förbundsstyrelsen har en klar bild av de berörda nationalkommitteérnas 
intresse av deltagande vid nästkommande styrelsemöte.  
 
Styrelsen diskuterar de uppgifter som bör fördelas i relation till den avslutande initiala planeringen av 
ett nordiskt event, innan ett beslut kan fattas om eventet på nästkommande styrelsemöte. IF och SJ 
ansvarar för att undersöka de ekonomiska förutsättningarna och eventuella bidrag som är lämpliga att 
söka för eventet. AD och JH ansvarar för att se över möjligheten till att finna projektledare för eventet. 
EG och VP ansvarar för att kontakta övriga nordiska nationalkommitteér för att skapa en inblick i 
eventuellt intresse för deltagande vid eventet.  
 
VP föreslår att arbetsfördelningen fastställs som presenterat ovan.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa arbetsfördelningen som presenterat ovan.  
 
§10. Uppdatering NS 2020  
PS redogör för förberedelserna inför Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Han 
förmedlar att det inte skett någon större utveckling sedan styrelsens senaste sammanträde, på grund av 
julledigheten som påbörjades strax efter föregående styrelsemöte och som avslutades strax innan detta 
styrelsemöte. Han delger att projektledarna diskuterat alternativ för tillsättningen av core-organisers 
och att möjligheterna för merchandise också övervägts. PS påminner även om att sessionen beviljats 
Erasmus+ bidrag sedan styrelsens senaste sammanträde.  
 
 

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Joel Hultman 

                                          



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)  
Styrelsemötesprotokoll  

 
Sammanträdesdatum 2020-01-04 - 2020-01-05  
Sida 6(16) 

PS har fört diskussioner med sessionens President som berättat att Academic Preparation Kit 
förväntas vara slutfört senast sex (6) veckor innan sessionens officiella start. SJ belyser att deltagande 
skolor önskar information kring sessionen så snart som möjligt. PS berättar att praktisk information 
förväntas utgå i januari månad. Han framställer även att en ansökningsprocess för wildcard-delegater 
diskuterats med projektledarna och estimeras att öppnas i januari.  
 
§11. Bid for Sessions  
EG redogör för det faktum att inga ansökningar (“Bids to Host a Regional/National Session in NSP 
2020/2021”) ännu inkommit till förbundsstyrelsen.  
 
JH framställer att Gustav Dahlquist (Vice Förbundsordförande, 2018/2019) kontaktade medlemmar 
under föregående ansökningsprocess för att inspirera ansökningar. VP föreslår att RB kontaktar 
potentiella kandidater för att uppmuntra de till att ansöka. RB förmedlar att hon har möjlighet att 
kontakta alla regionala styrelser för att undersöka intresse för projektledning.  
 
IF betonar att projektledare behöver identifieras inom kort med tanke på att Project Manager (PM) 
Summit planeras att ta plats den 22-23 februari. PS instämmer.  
 
PS belyser att det har varit svårt att inspirera medlemmar till att ansöka utan vetskap kring vilka som 
redan sökt. Han anser att det upplevts som “klumpigt” att kontakta medlemmar som eventuellt redan 
skickat in en ansökan. SJ framställer att anonymiseringen inte nödvändigtvis stoppar 
förbundsstyrelsen från att kontakta potentiella kandidater i syfte att uppmuntra. EM instämmer med SJ 
och betonar att det inte måste bekräftas vilka som har sökt för att kunna kontakta medlemmar kring 
ansökningsprocessen.  
 
EG anser att kontakten med potentiella kandidater för att uppmuntra ansökningar bör skötas av enbart 
en (1) person. AD förklarar att detta skulle medföra svårigheter på grund av att en person inte 
individuellt har den räckvidden som krävs för att nå ut till ett tillräckligt antal potentiella kandidater.  
 
LW menar att det eventuellt kan vara fördelaktigt i det fall att de regionala styrelserna involveras i att 
kontakta potentiella kandidater. Detta eftersom medlemmar eventuellt känner en tydligare kontakt 
med de regionala styrelserna och att uppmaningen därmed blir effektivare. PS instämmer. RB belyser 
dock att en uppmaning från förbundsstyrelsen eventuellt är positiv ur bemärkelsen att den kan 
uppfattas som ett erkännande för medlemmen, av dess insatser i organisationen.  
 
PS föreslår att en begränsad ansvarsgrupp bör sköta processen i att kontakta potentiella kandidater för 
att uppmuntra de till att ansöka. Detta för att säkerställa att processen inte blir oklar och att en medlem 
kontaktas av flera. PS anser att EM och LW bör ta del i denna ansvarsgruppen. IF menar att övriga i  
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förbundsstyrelsen kan inkomma med förslag på medlemmar som kan kontaktas, som sedan kan 
kontaktas av den eventuellt etablerade ansvarsgruppen.  
 
EG framställer att det finns problematik i att uppmuntra medlemmar till att ta sig an projekt som de 
inte självmant sökt sig till. PS förklarar att medlemmar oftast har ett stort intresse av de uppdrag som 
finns i organisationen, men att de önskar mer information eller inte tror att de är tillräckligt erfarna för 
rollen. Han menar därför att uppmuntran, i det fall att den sköts rätt, är en positiv akt. Han betonar att 
förtroendevalda som kontaktar medlemmar för att uppmuntra, bär ett stort ansvar i att presentera 
tanken på ett vis som inte känns påtryckande. AD instämmer med PS.  
 
VP föreslår att fastställa en ansvarsgrupp bestående av PS, AD, JH och med stöd av EM och LW för 
att arbeta med processen av att uppmuntra medlemmar till att ansöka som projektledare.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa en ansvarsgrupp bestående av PS, AD, JH och med stöd av EM och LW för att arbeta 
med processen av att uppmuntra medlemmar till att ansöka som projektledare.  
 
VP föreslår att förlänga anonymiseringen av ansökningarna till dess att ansökningsprocessen avslutas.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att förlänga anonymiseringen av ansökningarna till dess att ansökningsprocessen avslutas.  
 
§12. Planering PM Summit  
PS berättar att planeringen för den första PM Summit i NSP 2020/2021 påbörjats men att mycket 
återstår eftersom att projektledare ännu inte rekryterats. Han förklarar att de flesta logistiska 
arrangemang måste vänta tills dess att projektledare rekryteras. PS påminner om att PM Summit 
förväntas ta plats på organisationens huvudkontor i Stockholm och beskriver för de regionala 
ordförandena på plats att PM Summit tidigarelagts, jämfört med tidigare verksamhetsår. Detta för att 
ge mer tid till projektledarna att forma sina projekt.  
 
PS delger att PS, AD och JH förväntas diskutera möjligheten att bjuda in externa trainers till eventet. 
Han presenterar att innehållet i utbildningen på PM Summit replikerar den som återfanns på 
utbildningarna för projektledare i NSP 2019/2020. Han avslutar med att betona att förbundsstyrelsen 
som helhet inte behöver vara på plats för detta event.  
 
Mötet ajourneras klockan 15:31.  
 
§13. Fastställande budget januari-juli  
Mötet återupptas klockan 09:38.  

Ordförande   Sekreterare Justerare  
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IF inleder med att framställa att den presenterade budgeten inte är precist kalkylerad till den grad av 
hans initiala förhoppning. Han berättar att en offert från Grant Thornton (GT) för revisionskostnader 
inte inkommit ännu. Med bakgrund till detta uttrycker IF en förhoppning om att den presenterade 
budgeten delger en ungefärlig bild av organisationens ekonomiska läge. 
 
IF presenterar att organisationen har ett ingående kapital i räkenskapsåret 2020 på cirka 300,000 SEK. 
Han förklarar att bokslutet för räkenskapsåret 2019 förväntas stängas i april. IF berättar att 
organisationen mottagit hälften av det organisationsbidrag som beviljats av Myndigheten för 
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) för kalenderåret 2020. Detta i enlighet med den 
reguljära utbetalningsplan som MUCF etablerar. Han påminner om att besked kring det ansökta 
FBA-bidraget väntas inom några veckor och att besked om Arthur Spinelli Priset väntas i maj månad.  
 
IF förmedlar att årsmötet eventuellt kostar mer än de 50,000 SEK som i nuläget budgeterats för 
arrangemanget. Han förklarar att kostnaden beror på vilka lokaler som väljs och antalet deltagare. 
 
IF redogör för att kostnaden för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden i budgeten 
hämtats från sessionens egna budget, som projektledarna sköter i samråd med IF.  
 
IF förklarar att budgetposten för revisionskostnader om 45,000 SEK överskrider den estimering som 
GT gjort men att deras offert överskreds under föregående halvår. IF framställer att revisionskostnader 
borde minska för detta halvår.  
 
IF berättar att budgetens estimering anger att organisationen förväntas nyttja cirka 10,000 SEK utöver 
organisationsbidraget från MUCF under det första halvåret av räkenskapsåret 2020. Han menar att 
detta inte medför någon fara för organisationen ekonomiska situation och förklarar även att 
kalenderårets första hälft oftast innebär större kostnader för organisationen, än kalenderårets andra 
hälft.  
 
PS föreslår att fastställa budgeten som presenterad prelininärt med mandat för IF att göra 
kontinuerliga förändringar.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa budgeten som presenterad preliminärt med mandat för IF att göra kontinuerliga 
förändringar.  
 
§14. Workshop strategi 2020-2022  
VP och PS leder en workshop kring den väntade propositionen till Årsmötet 2020 om en strategi för 
organisationen mellan 2020-2022. Workshopen tar formen att sammanträdets deltagare utvärderar den  
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nuvarande strategin (Strategy 2018-2020) och delger förslag till revideringar. Protokollet noterar att 
denna workshop tagit plats men antecknar inte dess innehåll med bakgrund till dess överskådlighet.  
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:02 och workshopen återupptas klockan 13:02.  
 
Workshopen avslutas 13:53 och mötet ajourneras.  
 
§15. EYP Empowerment Group  
Mötet återupptas klockan 14:12.  
 
VP redogör för sin vilja att introducera projektet “EYP Empowerment”. Hon förklarar att projektet 
ska omfatta två delar: en del är ett mentorskapsprogram och den andra delen är en grupp för “female 
empowerment”. VP berättar att hon önskar öppna för ansökningar för kandidater till mentorer och att 
dessa sedan matchas med adepter. Hon betonar att mentorerna ska ha frihet inom 
mentorskapsprogrammet i hur de vill arbeta med sitt mentorskap.  
 
VP presenterar att gruppen för “female empowerment” bör finnas för att ge möjlighet till kvinnor i 
organisationen att diskutera sina upplevelser i EUP Sverige. Hon vill fokusera på att ge kvinnor andra 
kvinnliga förebilder och lyssna till föreläsare om kvinnligt ledarskap. VP belyser vikten av att visa 
framfötterna inom det internationella nätverket på frågor som dessa. RB frågar om gruppen för 
“female empowerment” förväntas vara öppen för samtliga som söker sig till gruppen. VP svarar med 
affirmation.  
 
VP önskar tillsätta en extern projektledare för att leda den eventuella gruppen för “female 
empowerment”. Hon berättar att hon har en kandidat i åtanke. PS och RB frågar om identiteten på 
denna kandidat i åtanke. VP svarar att hon inte önskar svara på den frågan innan beslut tagits för om 
“EYP Empowerment” ska initieras som ett projekt. Hon föreslår att kandidaten eventuellt kan 
presentera sig och sina ideér på nästkommande styrelsemöte.  
 
IF frågar vilken ekonomisk kostnad projektet väntas medföra organisationen, i det fallet att det 
initieras. VP svarar att det beror på olika faktorer. RB öppnar för möjligheten att eventuellt söka 
projektbidrag. Hon framställer att stora bidragsmöjligheter bör finnas för gruppen “female 
empowerment”. SJ belyser att ett mentorskapsprogram kan vara gratis. IF frågar om mentorer väntas 
möta sina adepter fysiskt eller digitalt. VP svarar att fysiska möten och digitala möten kan varieras. IF 
menar att fysiska möten innebär höga kostnader. Han uttrycker en ekonomisk prioritet för hostel på 
regionala sessioner 2020 och förstärkningen av eget kapital, framför fysiska möten mellan eventuella 
mentorer och adepter. AD föreslår att mentorer kan paras ihop med adepter delvis baserat på 
geografisk lokalisering och att detta skulle minimera eventuella resekostnader. VP föreslår att 
projektet kan initieras utan budgeterat anslag. PS anser att projektet kan implementeras digitalt och 
eventuellt utvecklas av nästkommande förbundsstyrelse, i det fall att den önskar.  
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PS frågar om antalet adepter som förväntas tilldelas varje mentor. SJ anser att det bör vara en adept 
per mentor. VP delger att organisation först får öppna för ansökningar från mentorer och sedan från 
adepter. PS menar, i det fall att projektet ska initieras, att ansökningsprocessen för mentorer kan 
öppna så snart som möjligt. Han anser att tydliga instruktioner för mentorer bör framställas på 
nästkommande styrelsemöte, i det fall att projektet initieras av styrelsen. VP instämmer och betonar 
vikten av att mentorerna tilldelas omfattande autonomitet i deras arbete. PS instämmer.  
 
EG belyser att utbildningar inom kvinnligt ledarskap är populära inom ungdomspartier och att dessa 
eventuellt är villiga att erbjuda tillgång till sina lokaler för sådana arrangemang. Hon menar att samma 
möjligheter antagligen inte finns för mentorskapsprogrammet.  
 
VP föreslår att anta vidare utredning av projektet “EYP Empowerment” och dess två huvudaktiviteter.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att anta vidare utredning av projektet “EYP Empowerment” och dess två huvudaktiviteter.  
 
EM frågar om projektet väntas fortsätta längre än verksamhetsåret. VP uttrycker en önskan om att 
nästkommande årsmöte tilldelar VP uppdraget att leda projektet även framöver men att detta också är 
en fråga för nästkommande förbundsstyrelse.  
 
§16. Uppdatering bidragsansökningar  
VP redogör för att organisationen blivit beviljad organisationsbidrag från MUCF för kalenderåret 
2020 samt Erasmus+ bidrag (Key Action 3) för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP 
Sweden. SJ belyser att besked om det sökta bidraget från FBA väntas innan nästkommande 
styrelsemöte. Han påminner om att besked kring Arthur Spinelli Priset väntas senare i vår och berättar 
att en ansökan för Karlspriset förväntas författas inom kort av SJ och JH.  
 
PS upplyser styrelsen om att ett större bidrag från Erasmus+ för den nationella sessionen utgick än 
initialt estimerat. Anledningen till underestimeringen av pengar var en missförståelse av en 
teknikalitet i ansökan. Denna teknikalitet justerades senare, via dialog med MUCF, och renderade ett 
större bidrag än det som initialt estimerats.  
 
§17. Uppdatering RGS från dess ordföranden  
VP öppnar för uppdateringar från ordförandena för de regionala styrelserna som deltar i 
sammanträdet, samt för AD att delge uppdateringar för de regioner vars ordföranden ej deltar.  
 
LW berättar att en kväll med fokus på förberedelser inför Göteborg 2019 - 8th Western Regional 
Session of EYP Sweden anordnades för delegater under hösten. Hon uttrycker en önskan om att 
anordna en CMOJ-Training i februari månad med temat ledarskap samt att arbeta mer med  
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ambassadörsprogrammet. LW belyser att det i dagsläget är oklart hur ambassadörsprogrammet i 
regionen utvecklas och önskar kontakta lärare och juryn från den regionala sessionen, för att finna 
lämpliga ambassadörer. LW uttrycker att kraven på ambassadörer behöver förtydligas efter en lång tid 
av oklarhet kring rollen. Hon beskriver även att Tracie Lau-Berggren (Vice Ordförande, RGS Väst) 
planerar en föreläsning under april eller maj månad, som eventuellt skulle ske i samröre med 
Utrikespolitiska Föreningens (UF:s) lokala organisation. LW förklarar att temat för föreläsningen är 
hur EUP Sverige kan lägga grund för individuell karriär. SJ förmedlar till LW att Lau-Berggren bör 
söka kontakt med alumner eftersom de är lämpliga som föreläsare inom detta ämne. Avslutningsvis 
framställer LW att den regionala styrelsen önskar delta vid öppna hus under våren och att de planerar 
att anordna ett årsmöte i juni månad. PS tillägger att den regionala styrelsen också arbetat med att ta 
fram en proposition för uppdatering av den regionala organisationens stadgar.  
 
RB frågar LW om den regionala styrelsen uppmuntrat medlemmar i regionen att ansöka till den 
regionala styrelsen för nästkommande verksamhetsår. LW framställer att det finns visst intresse i 
regionen för att ansöka. JH betonar att det är valberedningen i den regionala organisationen som 
ansvarar för att finna lämpliga kandidater.  
 
Sammanträdet övergår till att lyssna till en uppdatering från EM kring arbetet i Region Öst. EM 
berättar att verksamheten i regionen varit stillastående under den senaste tiden men att ett styrelsemöte 
planeras i januari för att fullt återuppta arbetet. Hon framställer att den regionala styrelsen önskar 
arbeta med en proposition för stadgerevidering samt en strategi för nästkommande verksamhetsår, 
som är lättförstådd för tillträdande regional styrelse i regionen. EM beskriver även att elever från 
Hersby Gymnasium, som deltog som delegater i Eskilstuna 2019 - 9th Eastern Regional Session of 
EYP Sweden, kontaktat henne och AD kring möjligheten att anordna en in-school session. Hon 
förklarar att denna skulle involvera cirka 60 delegater. EM önskar även diskutera, med eleverna på 
Hersby Gymnasium, möjligheten för en utbildning att ta plats i samband med en eventuell in-school 
session. Hon beskriver att fokus för denna utbildning i sådana fall blir att inspirera medlemmar att 
söka till sessioner.  
 
EM berättar att Vilhelm Hayen (Vice Ordförande, RGS Öst) planerar ett event med lärare och 
förmedlar att Hayen uttryckt en önskan om att lärare involveras mer i organisationen. Hon förklarar 
att Hayen talat med Magnus Hall (Lärarrepresentant, 2018/2019) under Göteborg 2019 - 8th Western 
Regional Session of EYP Sweden för att skapa sig en inblick i lärarnas behov i EUP Sverige. Vidare 
önskar EM undersöka möjligheten för en medlem i EUP Sverige att delta som ungdomsdelegat på en 
kongress i Strasbourg, delvis anordnad av Council of Europe, som tar plats två gånger per år i mars 
och oktober månad.  
 
JH påminner representanterna från de regionala styrelserna om vikten av att planera event i samband 
med den nationella sessionen.  
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AD redogör för arbetet i RGS Syd och förmedlar att det i nuläget inte finns större planer i regionen. 
Han berättar att ett möte är inplanerat mellan AD och RGS Syd under morgondagen för att upprätta en 
plan för det kommande halvåret. AD uttrycker förhoppning om att kunna klargöra situationen i 
Region Syd under nästkommande styrelsemöte.  
 
AD berättar att det i nuläget enbart finns en aktiv medlem i styrelsen för RGS Nord. Han menar att 
ingen verksamhet kan förväntas i regionen under den resterande delen av verksamhetsåret men 
framställer att Mido Kalash (Ordförande, RGS Nord) och Vineck Kumar Posaria (Ordförande, RGS 
Nord 2018/2019) arbetar med att skapa en strategi för regionens framtid.  
 
AD delger att samtliga regionala styrelser förväntas arbeta med revidering av stadgar och upprättandet 
av nya strategier, under den resterande delen av verksamhetsåret. Han förklarar att huvudansvaret för 
detta arbetet finns hos de respektive ordförandena och vice ordförandena, som har i uppdrag att 
strukturera arbetet inom sina respektive styrelser. AD visionerar att de nya strategierna i regionerna 
bör vara konkreta och skapa en tydlig plan för regionala styrelser i nästkommande verksamhetsår.  
 
AD förmedlar sin vilja att påbörja medlemsrekryteringen i början på året för att minska intensiteten av 
denna process under hösten. PS tillägger att skolrekryteringen också bör påbörjas redan under våren 
och att datum för sessionerna bör utgå till skolorna direkt efter att de fastställts. AD instämmer. EM 
belyser att den tidigarelagda planeringsfasen av NSP skapar möjligheter för skolrekryteringen att 
påbörjas tidigare.  
 
SJ redogör för att ansökan för bankkonto för RGS Väst processas av banken och att ansökan för 
bankkonto för RGS Syd förväntas slutföras under morgondagen. SJ berättar att en ansökan för 
organisationsnummer för RGS Nord inte slutförs förrän en ny styrelse är på plats i regionen.  
 
LW frågar förbundsstyrelsen om potentiella summor som en rimlig projektbidragsansökan bör 
omfatta. IF betonar att rimlig summa fullt beror på projektets karaktär. SJ tillägger att den budget för 
projektet och den projektbeskrivning som tillfrågas i en projektbidragsansökan, delvis är grund till 
storleken på ett beviljat projektbidrag.  
 
EM frågar förbundsstyrelsen om projektbidrag kan sökas för en eventuell in-school session på Hersby 
Gymnasium. AD menar att skolan antagligen inte behöver finansiellt stöd, baserat på den kontakt som 
funnits med eleverna på skolan som önskar planera sessionen. IF förklarar att en eventuell 
projektbidragsansökan behöver skickas in av den regionala styrelsen, men kan skrivas av de 
organiserande eleverna. PS uttrycker positivitet kring viljan att söka projektbidrag, med tanke på det 
låga engagemanget för detta tidigare år.  
 
§18. Uppdatering presidienätverket  
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VP berättar att det första mötet i presidienätverket tog plats i november månad och att detta var en 
positiv upplevelse. PS delar den positiva upplevelsen. EM menar att det till viss del var svårt att hålla 
en flytande diskussion under mötet men att det var skönt att höra presidialer från andra regionala 
styrelser berätta om sina upplevelser. LW instämmer med EM.  
 
VP förmedlar att nästa möte i presidienätverket väntas ta plats i januari månad.  
 
§19. Uppdatering stipendienämnden  
RB berättar att RB, Michelle Brandt och Anna Von Gross är medlemmar i Stipendienämnden. Hon 
framställer att en ansökan för stipendium inkom vid ansökningsprocessen under hösten. RB redogör 
för kvalitetén på ansökan och kandidatens erfarenhet i organisationen, utan att diskutera ansökans 
innehåll eller personens identitet. RB presenterar att RB har ett möte med Stipendienämnden under 
morgondagen för att besluta om storleken på stipendiet, med bakgrund till det budgetanslag som finns 
att tillgå.  
 
§20. Planering NSP Evaluation Weekend  
PS redogör för att planeringen av NSP Evaluation Weekend inte påbörjats ordentligt ännu eftersom 
fokus infinner sig på val av projektledare och planeringen av PM Summit. Han förklarar att 
arrangemangen för de logistiska förutsättningarna är snarlika de för PM Summit och inte bör vara 
tidskrävande att anordna. PS delger att datumen för eventet skickats till de tilltänkta deltagarna och att 
formulär för formell registrering väntas utgå under de kommande veckorna.  
 
PS berättar att ansvarsgruppen för NSP, bestående av PS, AD och JH, ännu inte haft möjlighet att 
diskutera utformningen av eventet i dess innehåll. Han uttrycker dock en spontan önskan om att 
utforma eventet på det sätt som det utformades under föregående verksamhetsår. Det vill säga att 
fokusera på uppdateringen av ett arbetsdokument för NSP, genom utvärdering av komponenterna som 
utgör processen. 
 
§21. Revidering Riktlinjer för dokument- och materialdelning  
VP förmedlar att PS uttryckt att tidsramen för arbetet med mötesprotokoll från styrelsemöten är 
kortare än vad livets förutsättningar tillåter att möta.  
 
EG belyser att mindre detaljerade mötesprotokoll skulle medföra en lättare uppgift i att skriva dessa. 
Hon påminner om verksamhetsrevisorernas eventuella önskan för möjligheten att undersökas till 
kortare mötesprotokoll. PS betonar att han inte instämmer med verksamhetsrevisorerna om att 
mötesprotokollen ska vara mindre detaljerade. Han framhåller vikten av transparens och att det är 
centralt för organisationens demokrati att en tydlig bild av förbundsstyrelsens sammanträden finns 
dokumenterad och tilldelas organisationens medlemmar.  
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JH förklarar att förtroendevalda och medlemmar oftast söker specifika delar i mötesprotokollen och 
inte läser dem som helhet. Därmed menar JH att omfattningen av mötesprotokollen inte presenterar ett 
egentligt problem.  
 
IF föreslår att besluten under ett styrelsemöte kan listas i ett mötesprotokoll för att generera en tydlig 
överblick över dessa. PS betonar att en sådan lista eventuellt kan bifogas i mötesprotokollen men att 
ett sådant steg inte följer den norm för protokollskrivning som upprättats i organisationen. VP betonar 
att PS har självständighet i skrivandet av mötesprotokollen men att möjligheten kan undersökas för 
inrättandet av en lista av alla beslut i dem.  
 
VP föreslår att “Riktlinjer för dokument- och materialdelning” revideras till att 7 arbetsdagar tilldelas 
mötessekreteraren innan mötesprotokollen förväntas presenteras för mötesordföranden och 
mötesjusteraren.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att revidera “Riktlinjer för dokument- och materialdelning” till att 7 arbetsdagar tilldelas 
mötessekreteraren innan mötesprotokollen förväntas presenteras för mötesordföranden och 
mötesjusteraren.  
 
PS förmedlar att han, i enlighet med beslutet, uppdaterar riktlinjen efter det att detta 
styrelsemötesprotokoll justerats.  
 
§22. Beslut kring utredningen om engagemang  
VP föreslår att förbundssamordnaren uppdragas att undersöka möjligheterna till att organisationen 
anställer en verksamhetsutvecklare eller dedikerar en förtroendevald med fokus på regional 
utveckling.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att uppdra förbundssamordnaren att undersöka möjligheterna till att organisationen anställer en 
verksamhetsutvecklare eller dedikerar en förtroendevald med fokus på regional utveckling.  
 
VP föreslår att förbundssamordnaren uppdragas att göra tillägg för ett skol- och lärarperspektiv i 
utredningen om engagemang.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att uppdra förbundssamordnaren att göra tillägg för ett skol- och lärarperspektiv i utredningen om 
engagemang.  
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VP föreslår att förbundssamordnaren uppdragas att undersöka möjligheterna för organisationen att 
arbeta mer i form av kampanj.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att uppdra förbundssamordnaren att undersöka möjligheterna för organisationen att arbeta mer i form 
av kampanj.  
 
§22. Övriga frågor  
VP påminner förbundsstyrelsen om den inbjudan som utgått till dess medlemmar kring deltagande vid 
en konferens i Finland i februari. Eventet välkomnar deltagare från Finland, Sverige och Norge och 
syftar till att diskutera internationellt samarbete. Utrikesministrar från Finland, Sverige och Norge 
förväntas delta vid konferensen.  
 
VP frågar styrelsen om vilka som önskar delta vid konferensen och förklarar att hon önskar delta. AD 
och EG uttrycker intresse för deltagande. VP framhåller möjligheten för tre (3) representanter att 
delta. IF uttrycker att deltagandet innebär en ekonomisk fråga och ställer sig försiktig till deltagandet 
av fler än två (2) representanter från förbundsstyrelsen. VP betonar att representanter från 
nationalkommitteérna i Norge och Finland också kommer att delta vid konferensen.  
 
VP, EG och AD har ansvaret för att diskutera deltagandet sinsemellan, utanför styrelsemötet, och 
därefter nå en slutsats.  
--- 
RB berättar att hon diskuterat merchandise för organisationen med PS. Hon förklarar att de önskar 
erbjuda detta till organisationens medlemmar och att det eventuellt kan delas ut i samband med 
Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden, till beställande medlemmar. VP supporterar 
beställningen av merchandise för organisationen. JH menar att exklusiv upphämtning av merchandise 
på årsmötet hade varit positivt för att locka medlemmar till deltagande där. VP belyser att denna 
fundering testades vid Årsmötet 2018 utan positivt resultat. Hon beskriver att medlemmar gjorde 
beställningar utan att hämta upp dem eller betala för dem. IF framställer att möjligheten bör 
undersökas för att samarbeta med företag som kan sälja organisationens merchandise. LW delger att 
det finns medlemmar i Region Väst som önskar köpa merchandise och förklarar att den regionala 
styrelsen kan vara behjälplig i att dela ut eventuella beställningar i regionen.  
 
VP önskar att enbart miljömässigt hållbar merchandise presenteras för organisationen. Detta utesluter 
engångsartiklar.  
 
LW påminner förbundsstyrelsen om de utlovade priserna från höstens kampanj för 
medlemsrekrytering. RB berättar att hon kan beställa dessa. AD uttrycker att han kan hålla kontakt 
med de regionala styrelserna kring tillhandahållandet av de utlovade priserna.  
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---- 
EG delger att hon enbart har möjlighet att delta första dagen av nästkommande styrelsemöte (februari 
2020), eftersom hon deltar vid ett annat event i Sverige under styrelsemötets inledande dag. Hon 
förklarar att hon därmed endast utkräver 50% reseersättning för sitt deltagande vid det mötet. 
 
§23. Mötet avslutas  
Mötet avslutas klockan 15:59.  
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