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§1. Mötets öppnande  
Förbundsordförande VP öppnar mötet klockan 10:12.  
 
§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 AD till justerare för mötet.  
 
§5. Fastställande av röstlängd  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa röstlängden till 6 personer.  
 
Röstberättigade:  
VP  
PS  
IF  
RB  
AD  
JH  
 
§6. Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa dagordningen i enlighet med det förslag som presenterats av VP.  
 
§7. Beslut mellan möten  
PS redogör för att följande beslut fattats sedan styrelsens senaste sammanträde (2020-01-04.05). 
Dessa är följande:  
 
att välja kandidaterna som författat “Bid 1” (XX) till projektledare för 10th Eastern Regional Session 
of EYP Sweden.  
 

Ordförande   Sekreterare  Justerare  
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att välja kandidaten som författat “Bid 2” (XX) till projektledare för 10th Southern Regional Session 
of EYP Sweden.  
 
att välja kandidaten som författat “Bid 4” (XX) till projektledare för 8th Northern Regional Session of 
EYP Sweden.  
 
att välja kandidaterna som författat “Bid 5” (XX) till projektledare för 17th National Session of EYP 
Sweden.  
 
PS belyser att valen av projektledare skett anonymt i enlighet med styrelsens beslut. Han redogör för 
att styrelsen även tog följande beslut i relation till de fyra besluten ovan nämnda:  
 
att betrakta besluten som ratificerade i det fall att identiteterna inom parenteserna är korrekt 
presenterade.  
 
att anta att vidare ratificering av besluten ovan krävs av förbundsstyrelsen i det fall att identiteterna 
inom parenteserna är felaktigt presenterade.  
 
Protokollet ombeder läsaren att notera att “identiteterna inom parenteserna” framtogs innan beslutet 
genom analys av ansvarsgruppen för den nationella uttagningsprocessen (NSP); bestående av PS, AD 
och JH. Protokollet ombeder även läsaren att notera att projektledarna förväntas presenteras efter det 
att nuvarande NSP avslutats, samt att den valda projektledaren för 8th Northern Regional Session of 
EYP Sweden avböjt att acceptera sin position.  
 
VP fortsätter redogörelsen av förbundsstyrelsens beslut sedan dess senaste sammanträde. Dessa är 
följande:  
 
att rösta för Motion I, Motion II och Motion IV i Board of National Committees (BNC) Winter 
Online Vote 2020.  
 
att skriva ett tillsvidare kontrakt med Simon Jernberg (930127-3430)  
 
§8. NS 2020 uppdatering  
MA och AA redogör ingående för arbetet med Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP 
Sweden samt resultaten av detta arbete. MA och AA presenterar de lokaler och det hotell som nyttjas 
under sessionen, antalet deltagare och identiteterna på samtliga i ledarskapspositioner, talare och 
beskyddare av sessionen, de ämnen som utskotten förväntas diskutera och slutligen hur sessionens  
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budget ser ut, inklusive hur finansiella medlen funnits och fördelats. Sammanträdet applåderar MA 
och AA för deras arbete.  
 
§9. Ekonomiuppdatering samt budgetförslag  
IF presenterar en uppdaterad version av budgeten för halvåret januari-juli 2020. Han påminner om att 
det förväntade ingående kapitalet i räkenskapsåret 2020 är ca 300,000, men att detta inte kan 
fastställas förrän bokslutet presenteras i april månad. IF redogör för fördelningen av organisationens 
medel i de budgetposter som han har upprättat och vilka förändringar som gjorts sedan styrelsens 
senaste sammanträde. Han betonar återigen att revisionskostnaderna för organisationen är omfattande.  
 
IF presenterar även en preliminär budget för kalenderhalvåret juli-december 2020. Han förmedlar att 
den budgeten enbart syftar till att skapa en ekonomisk överblick över räkenskapsåret 2020 och det är 
förbundsstyrelsen 2020/2021 som har mandat vid tidpunkten när den ska fastställas.  
 
Styrelsen diskuterar ifall ett beslut krävs på förändringarna i budgeten sedan sammanträdet i januari. 
PS belyser att förändringarna är små och att IF tilldelats mandat för kontinuerliga förändringar i 
beslutet kring budgeten på föregående styrelsemöte. Han menar att ett beslut återigen kan fattas men 
att det egentligen inte medför någon skillnad. IF tillägger att samtliga förändringar underskrider 
20,000 SEK och att beslut därför inte behöver fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsen avböjer att fatta 
ett beslut på budgetens uppdatering och accepterar att IF har mandatet att göra förändringarna.  
 
Mötet ajourneras klockan 11:58.  
 
§10. Verksamhetsrevisor National Safe Person Concept  
Mötet återupptas klockan 12:03.  
 
EG ansluter till mötet via telefon.  
 
JT påminner sammanträdet om att han och Rebecka Madsen (Verksamhetsrevisor) närvarade vid 
styrelsemötet i december och där uttryckte en vilja om att förankra National Safe Person (NSPN) 
-rollen i verksamhetsrevisorernas roll. Han belyser att detta positivt skulle medföra att det alltid finns 
personer som är valda till rollen och menar att uppdraget skulle passa in väl i deras nuvarande roll. JT 
framställer att verksamhetsrevisorerna fortfarande hade sett positivt på en utveckling i den föreslagna 
riktningen.  
 
MA frågar vad rollen som NSPN innebär ur en praktisk synvinkel. JT svarar att NSPN är ansvariga 
för att säkerställa att det närvarar en safe person vid varje session. Detta kan uppfyllas genom att 
NSPN i egen person närvarar vid en session eller att en annan/flertalet andra individer utses som safe  
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persons för arrangemanget. VP tillägger att det finns en International Safe Person (ISP) som leder en 
utskottsgrupp för samtliga NSPN i nätverket. Hon belyser att strukturen införts internationellt 
eftersom förtroendevalda inte är lämpliga till att hantera eventuella trakasserier och obekvämligheter 
på sessioner på grund av deras maktpositioner i organisationen. Hon förtydligar att en NSPN i EUP 
Sverige skulle delta i ISP:s utskottsgrupp.  
 
PS berättar att han kontaktats av Weronika Betta (Chair, Safe Core Team) och Elina Mäkelä (Medlem, 
Safe Core Team) och ombetts redogöra för EUP Sveriges planer för inrättandet av en NSPN. Han 
delger att Betta och Mäkelä uttryckt en önskan om att EUP Sverige upprättar en plan för 
implementeringen av den internationella strukturen inom kort, för att annars behöva ansöka om ett 
undantag för kravet om etablering hos Governing Body (GB). PS förklarar att han meddelat Betta och 
Mäkelä att NSPN förväntas diskuteras och beslutas om under våren.  
 
MA frågar hur EUP Sveriges Safe Person Koncept mottagits av deltagare på sessioner. Frågan ställs 
med bakgrund till att konceptet nu behöver lämna plats för det internationella ramverket med en ISP 
och NSPN. PS svarar att Safe Person Koncept mottagits positivt av deltagarna och att det därför är 
tråkigt att det nu tvingas till avveckling. Han medger dock att det finns anledningar till förändring. PS 
förklarar att en förändring kan motverka risken för jäv när förtroendevalda agerar safe persons samt 
skapa en möjlighet för decentralisering av roller från förbundsstyrelsen. PS betonar också att 
förbundsstyrelsen antagligen, på ett eller annat sätt, kravställs att implementera den internationella 
strukturen oavsett vilja. RB tillägger, som svar på frågan från MA, att deltagare på sessioner indikerat 
i utvärderingsformulär att närheten från förbundsstyrelsen på sessioner upplevts som en trygghet och 
att idén av safe persons mottagits väl. JH betonar att denna positiva feedback mestadels varit från 
volontärer (internt benämnda som officials) och att delegater sällan vet vad förbundsstyrelsen är.  
 
EG uttrycker att förbundsstyrelsen i olika nationalkommitteér har en tendens att göra deltagare 
obekväma av deras maktpositioner. Hon bedömer att det på ett internationellt plan antagligen finns ett 
stort mörkertal i anmälningar av trakasserier. Detta på grund av att dessa tidigare behövts anmälas till 
en förbundsstyrelse och inte en oberoende part.  
 
MA berättar att hon, i korrespondens med deltagare inför Göteborg 2020 - 16th National Session of 
EYP Sweden, upplever att det finns en önskan om att det finns en kvinnlig och en manlig safe person 
vid sessioner. Hon delar önskan om att det bör finnas en safe person av varje kön.  
 
IF uttrycker att han ser positivt på att verksamhetsrevisorerna upptar rollen som NSPN. Han anser att 
detta är ett enkelt och effektivt sätt att implementera det nya programmet och föreslår att en 
proposition kring detta lämnas till årsmötet. VP framställer att de nuvarande verksamhetsrevisorerna 
också kan lämna in en motion, i det fall att det är deras önskan. IF instämmer. PS berättar att han står  
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bakom idén om att inkorporera NSPN-rollen i verksamhetsrevisorernas portfölj och instämmer kring 
att beslut i frågan bör fattas av årsmötet.  
 
VP belyser att valberedningen bör notifieras kring möjligheten att verksamhetsrevisorerna eventuellt 
upptar rollen som NSPN, för att säkerställa att detta medtas i deras bedömningar av kandidater. 
 
JT berättar att verksamhetsrevisorerna i dagsläget inte befinner sig under hög belastning och att det 
finns intresse för att ta ett större ansvar i organisationen. IF anser att det är positivt i det fall att 
verksamhetsrevisorerna tilldelas en större roll av årsmötet.  
 
EM frågar hur NSPN förväntas gå till väga för att välja safe persons, vid de tillfällen som NSPN i 
egen person inte har möjlighet att närvara vid en session. PS förklarar att detta behöver regleras i en 
policy som eventuellt de nuvarande verksamhetsrevisorerna kan ta fram ett förslag på. JT berättar att 
verksamhetsrevisorerna önskar se över de internationella regleringarna innan de tar fram ett eventuellt 
förslag på en policy. PS uttrycker en önskan om att låta nästkommande årsmöte ta beslut om samtliga 
policys i organisationen och har en förhoppning om att en eventuell policy kring NSPN kan 
inkluderas i den processen.  
 
IF frågar om en NSPN eller alternativt en safe person tillsatt av NSPN behöver närvara vid samtliga 
event i organisationen, enligt de internationella ramverken. EG svarar att närvaro krävs på samtliga 
event som är eller överskrider tre dagar i längd.  
 
Styrelsen når slutsatsen att den ställer sig positiv till att verksamhetsrevisorer åtar sig rollen som 
NSPN och planerar för att denna möjlighet beslutas om på nästkommande årsmöte. PS meddelar Betta 
och Mäkelä om utvecklingen och planerna för implementering av programmet.  
 
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:24.  
 
§11. Empowerment group presentation  
Mötet återupptas klockan 13:32.  
 
EG ansluter till mötet via telefon.  
 
Lina Bonander (Medlem, EUP Sverige), Ebba Bragvad (Medlem, EUP Sverige) och Miranda Malk 
(Medlem, EUP Sverige) ansluter till sammanträdet på inbjudan av VP.  
 
VP redogör för att hon på föregående årsmöte uttryckte en vilja att initiera ett projekt utanför 
kärnverksamheten i organisationen. Hon berättar att hon diskuterat ett nytt projekt med tre  
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medlemmar (Bonander, Bragvad och Malk) och att två möten tagit plats för att utveckla ett 
projektförslag, för presentation på detta styrelsemöte. VP berättar att det inkommit funderingar kring 
att förbundsstyrelsen upplevt att det inte varit en transparent process för framtagandet av 
projektförslaget. Hon förklarar att hon haft viljan att redogöra för förslaget under detta styrelsemötet 
och att en kort projektbeskrivning i text utgått till förbundsstyrelsen under gårdagen.  
 
Bonander, Bragvad, Malk och VP presenterar ett förslag om att initiera ett projekt vid benämningen 
“Empowerment-projektet”. Deras intention är att projektet ska självfinansieras av sponsring och vara 
uppdelat i två grenar. En gren förväntas inneha fokus på “empowerment” av unga individer, inklusive 
organisationens medlemmar. Den andra grenen förväntas vara ett mentorskapsprogram, där 
medlemmar i organisationen kan söka till att vara mentorer och mentees. Presentatörerna mottager 
och besvarar frågor från sammanträdet kring utformningen och visionen för projektet. Protokollet 
noterar att denna presentation och frågestund tagit plats men antecknar inte innehållet i detalj, med 
bakgrund till att projektet förväntas utformas i djupare detalj vid eventuell implementering.  
 
PS ombeder samtliga förutom förbundsstyrelsen och SJ att lämna rummet. Protokollet noterar att en 
diskussion kring hanteringen av det eventuella projektets process tagit plats men antecknar inte 
innehållet på grund av dess internpolitiska och känsliga karaktär.  
 
VP föreslår att initiera “Empowerment-projektet” i enlighet med presentationen.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att initiera “Empowerment-projektet” i enlighet med presentationen.  
 
VP föreslår att tillsätta en ansvarsgrupp för projektet med medlemmar som förbundsstyrelsen väljer.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att tillsätta en ansvarsgrupp för projektet med medlemmar som förbundsstyrelsen väljer.  
 
VP föreslår att välja Ebba Bragvad, Lina Bonander och Miranda Malk som medlemmar i 
ansvarsgruppen för “Empowerment-projektet”.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att välja Ebba Bragvad, Lina Bonander och Miranda Malk som medlemmar i ansvarsgruppen för 
“Empowerment-projektet”.  
 
VP föreslår att välja VP och JH som förbundsstyrelsens representanter i ansvarsgruppen för 
“Empowerment-projektet”.  
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Styrelsen ebslutade med acklamation  
att välja VP och JH som förbundsstyrelsens representanter i ansvarsgruppen för 
“Empowerment-projektet”.  
 
Protokollet noterar även att förbundsstyrelsen är överens om att samtliga deltagare i ansvarsgruppen, 
förutom de från förbundsstyrelsen, benämns som “medlemmar i Empowerment- ansvarsgruppen”. PS 
och VP ansvarar för att framta en policy för projektet samt ansvarsgruppens arbete innan 
nästkommande styrelsemöte.  
 
Det fullständiga sammanträdet välkomnas tillbaka in i mötesrummet. PS meddelar sammanträdet om 
förbundsstyrelsens beslut.  
 
Mötet ajourneras klockan 15:40.  
 
§12. PM Summit uppdatering  
Mötet återupptas klockan 15:59.  
 
PS redogör för planeringen av uppkommande Project Manager (PM) Summit, den första inom NSP 
2020/2021. Han påminner förbundsstyrelsen om att datumen för eventet flyttats fram en vecka, till 
den 29 februari - 1 mars, på grund av projektledarnas tillgänglighet. PS berättar att den grundläggande 
planeringen av moduler tagit plats, schemat skapats samt att externa handledare (internt benämnda 
som trainers) bjudits in. Dessa är Ida Javér Kristiansen (Projektledare, Göteborg 2019 - 8th Western 
Regional Session of EYP Sweden) och Samir Barota (Projektledare, Göteborg 2019 - 8th Western 
Regional Session of EYP Sweden). Han förklarar att PS och JH förväntas delta under hela helgen, 
samtidigt som RB ansluter under lördagen, SJ under söndag förmiddag och att IF utför en modul via 
Skype under en av dagarna. SJ inflikar att eventet tar plats på organisationens kontor i Stockholm.  
 
PS berättar att arbetet med projektledarna påbörjats och att möten tagit plats med samtliga. Han har 
deltagit på alla möten, tillsammans med JH på de med projektledare för de regionala sessionerna 2020 
och tillsammans med AD för det med projektledarna för den nationella sessionen 2021. PS beskriver 
hur inledande förväntningar diskuterats, en preliminär plan skapats samt att samarbetet etablerats 
mellan förbundsstyrelsen och projektledarna genom dessa möten.  
 
RB belyser att det i dagsläget inte finns projektledare för en regional session i region väst eller för en 
regional session i region nord. PS framställer att han tillsammans med JH och AD planerar att prata 
med samtliga delegater från dessa regioner under Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP 
Sweden för att undersöka deras intresse i att bli projektledare. Han hoppas och tror att detta kommer 
att ge resultat. PS planerar att diskutera möjligheter för att prata med delegaterna från dessa regioner  
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under den nationella sessionen, med AA och MA. Han uttrycker besvikelse kring att det inte finns 
projektledare för samtliga planerade sessioner i NSP 2020/2021 men påpekar att de projektledare som 
funnits är mycket bra. AD inflikar att förbundsstyrelsen även bör nyttja Göteborg 2020 - 16th 
National Session of EYP Sweden till att inspirera medlemmar att kandidera till organisationens 
regionala styrelser för nästa verksamhetsår.  
 
JH redogör mer i detalj för mötena med projektledarna för de regionala sessionerna 2020. Protokollet 
noterar att denna redogörelse tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av dess exklusivitet 
för sammanträdets förtroende.  
 
AD redogör mer i detalj för mötet med projektledarna för den nationella sessionen 2020. Han berättar 
att projektledarna fortfarande väger mellan att planera sessionen i Skellefteå eller Kiruna och att 
slutgiltigt beslut inväntas. AD förklarar även att datum för sessionen inte fastställts ännu men att 
projektledarna uttryckt önskemål för att sessionen ska ta plats i februari månad eller efter den 11:e 
mars. Protokollet noterar att vidare redogörelse tagit plats men antecknar inte innehållet på grund av 
dess exklusivitet för sammanträdets förtroende.  
 
§13. Skolor utomlands  
SJ påminner sammanträdet om den uttryckta intentionen vid föregående styrelsemöte om att bjuda in 
de delegationer från de regionala sessionerna 2019, som inte valdes till Göteborg 2020 - 16th National 
Session of EYP Sweden, till sessioner utomlands. Han berättar att intresset för detta varit svalt från 
skolor som bjudits in till sessioner utomlands och menar att deras vilja för engagemang i 
organisationen, påverkas negativt av att inte tillåtas möjlighet att delta vid den nationella sessionen. 
Med bakgrund till detta har det varit svårt att finna skolor till att fylla organisationens 20 platser på 
Lapland 2020 - 1st International Forum of EYP Finland. Detta är också delvis på grund av att 
högskoleprovet tar plats under sessionens dagar och att vissa skolor i Sverige är på påsklov. SJ kan 
dock med glädje meddela att Prins Wilhelmgymnasiet, i detta nu, befinner sig i Österrike på session.  
 
RB berättar att det hittills inte inkommit några ansökningar för att vara wildcard-delegat i Lapland 
2020 - 1st International Forum of EYP Finland eller Milano 2020 - 92nd International Session of the 
EYP. Styrelsen lyfter frågan om att deltagaravgifterna (€200 för den internationella sessionen; €100 
för det internationella forumet) eventuellt avskräcker medlemmar till att ansöka som 
wildcard-delegater. RB beskriver att detta också varit en av anledningarna till att Stipendienämnden 
öppnat för ansökningar i samband med ansökningsperioden för wildcard-delegater.  
 
AA lyfter att organisationen behöver bli tydligare med de möjligheter som finns efter en regional 
session. Han menar att det hade varit positivt om det förankrats hos skolor att de antingen får delta på 
den nationella sessionen eller direkt gå till en session utomlands. AD och SJ uttrycker sig  
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instämmande. AD påminner om att nästkommande strategi förväntas inkorporera möjligheten att delta 
i sessioner utomlands, direkt efter en regional session, som en central del.  
 
PS framhåller vikten om att organisationen fyller sina åtta (8) platser på internationella sessioner, för 
att inte riskera att antalet tilldelade platser för EUP Sverige avskalas. Han uttrycker detta med 
bakgrund till att det i nuläget enbart ser ut att finnas fyra (4) delegater som är tillgängliga för Milano 
2020 - 92nd International Session of the EYP . VP instämmer. IF förklarar att om enbart en plats 1

fråntas EUP Sverige kan enbart en fullständig delegation från varje NSP väljas till en internationell 
session. Han menar att detta skulle vara högst problematiskt. PS uppmanar sammanträdet att kontakta 
medlemmar i syfte att inspirera dem till att ansöka som wildcard-delegater.  
 
AA bedömer att medlemmar antagligen ser det som ett stort steg att behöva betala för sitt deltagande 
och även anordna sin resa till en session. Detta skiljer sig markant från deltagande i NSP, där skolan 
planerar och betalar. AD inflikar att det även kan vara så att medlemmar inte känner sig bekväma i att 
åka själva på en session utanför NSP, eftersom de eventuellt inte får sällskap av sina skolkamrater. 
EM framhåller att det eventuellt finns stiftelser som medlemmar kan ansöka till för att lösa 
kostnadsfrågan. PS berättar att han diskuterat med IF tidigare i veckan om det eventuellt finns 
möjlighet för organisationen att betala deltagaravgifterna för wildcard-delegater. Han tillfrågar IF, VP 
och SJ att utreda möjligheter för detta.  
 
RB anser att äldre medlemmar som slutfört sina studier på gymnasiet eventuellt är mer villiga att delta 
i sessioner som wildcard-delegater. Detta på grund av att frånvaro i gymnasiet ibland är svårt att 
motivera för lärare. JH betonar att förbundsstyrelsen i framtiden bör ta större hjälp av de regionala 
styrelserna i att inspirera intresse för medlemmar att ansöka som wildcard-delegater  
 
AD betonar vikten av att organisationen även fortsättningsvis är selektiva med vilka sessioner som 
delegationer erbjuds, med tanke på de omfattande skillnaderna i kvalité mellan sessioner och att det är 
viktigt att skolor får en bra upplevelse.  
 
EM frågar förbundsstyrelsen om organisationen har en delegation på den nationella sessionen i EYP 
Danmark nästkommande vecka. SJ svarar nej.  
 
§14. Nordic event + bidrag  
VP framför att det finns intresse hos övriga nordiska nationalkommitteér att delta i ett nordiskt event 
arrangerat av EUP Sverige. SJ berättar att han undersökt möjligheter till att ansöka för att få bidrag för 
det eventuella eventets omkostnader. Han beskriver att Clara Lachmanns Stiftelse beviljar bidrag om  

1 Denna information visade sig senare under styrelsemötet vara grundad i ett missförstånd när EG berättade att 
organisationen redan har åtta (8) tillgängliga delegater för sessionen.  
Ordförande   Sekreterare  Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone  Alexander Dürr  

                       



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)  
Styrelsemötesprotokoll  

 
Sammanträdesdatum 2020-02-08.09 
Sida 11(21) 

maximalt 50,000 SEK till event som främjar den skandinaviska samkänslan. SJ förklarar att den sista 
ansökningsdagen är den 15:e mars 2020, att svar förväntas inom en månad efter den 15:e mars och att 
ett eventuellt beviljat bidrag kan nyttjas till och med den 1:a juli 2021. RB frågar om det medför 
problem att fler länder än de skandinaviska förväntas delta (läs: Finland och Island). SJ svarar att detta 
inte bör medföra ett problem så länge eventet planeras i Sverige eller i ett annat skandinaviskt land. 
Han förmedlar att reglerna som stipuleras är att eventet “i första hand” ska välkomna skandinaviska 
deltagare men menar att detta inte utesluter övriga.  
 
SJ berättar vidare att han undersöker möjligheter för att ansöka om bidrag från Olof Palmes 
Minnesfond. VP tillägger att deltagaravgifter också kan efterfrågas av deltagande nationalkommiteér 
för att finansiera det eventuella projektet.  
 
IF framställer att de preliminära datumen för det eventuella projektet är problematiska för svenska 
deltagare. RB förklarar att skolavslutningar och studenter i hela landet tar plats i nära anslutning till 
den 6:e och 7:e juni. PS delar denna uppfattning och menar att slutet av maj och början på juni är en 
intensiv period. Han uttalar också att det finns problem i att de preliminära datumen medför att det 
eventuella nordiska eventet konkurrerar om deltagare med årsmötet, som förväntas ta plats veckan 
innan (30-31 maj). JH instämmer med PS kring att ett nordiskt event inte bör konkurrera med årsmötet 
om deltagare. VP framhåller att det eventuella nordiska projektet inte nödvändigtvis behöver ta plats i 
Stockholm. PS anser att detta inte förändrar problematiken kring datumen. RB förklarar att en annan 
plats än Stockholm eventuellt medför att olika medlemmar deltar på det nordiska eventet, gentemot 
årsmötet och att belastningen på dessa därmed minskar om båda eventen inte tar plats i Stockholm. 
DV belyser att de medlemmar som vill delta på båda eventen antagligen kommer att göra detta oavsett 
tid och plats, men att närheten i datum mellan årsmötet och det eventuella nordiska eventet främst har 
påverkan på den yngre och mindre insatta medlemsbasen.  
 
Styrelsen diskuterar alternativa datum för det eventuella nordiska eventet att ta plats. PS uttrycker att 
eventet eventuellt kan flyttas fram till augusti eller september 2020. VP belyser att detta medför att 
nästkommande förbundsstyrelse behöver planera eventet. PS förklarar att den största planeringen 
antagligen kan och förväntas färdigställas innan nuvarande förbundsstyrelse avgår den 30:e juni. IF 
instämmer kring att den största planeringen kan och bör färdigställas innan nuvarande 
förbundsstyrelse avgår men uttrycker samtidigt en önskan om att tillsätta projektledare för det 
potentiella eventet. Detta för att säkerställa kontinuitet i projektets planering oavsett förbundsstyrelse.  
 
Styrelsen diskuterar möjligheter för att planera eventet senare i juni månad än 6-7 juni. DV framför att 
det kan vara svårt att locka deltagare från organisationen, bland annat från de regionala styrelserna, 
när dessa är avgående. Han betonar att det finns större möjligheter för att inspirera medlemmar, som 
nyss tillträtt till sina poster, till deltagande vid ett event. EM inflikar att de regionala styrelserna  
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förväntas planera sina årsmöten i juni månad och att de har en önskan om att medlemmar får tid till att 
deltaga vid dessa. Hon menar att kombinationen av årsmötet och ett nordiskt event i slutet av 
maj/början av juni eventuellt medför svårigheter för medlemmar att deltaga vid regionernas årsmöten.  
 
VP framställer att det eventuella eventet skulle kunna ta plats i Malmö den 13-14 juni. DV betonar att 
mycket hjälp i planeringen av projektet i Malmö inte kan förväntas av RGS Syd, på grund av den 
regionala styrelsens förutsättningar. IF lyfter funderingen om Lund eventuellt kan vara ett alternativ 
för eventets plats, med tanke på att det troligtvis finns många lediga lokaler tillgängliga under helgen. 
AD förklarar att han är tryggare i att delta i planeringen av ett event i Malmö, eftersom han har 
erfarenhet av projektledning där och att det troligtvis är praktiskt lättare att genomföra det potentiella 
eventet där.  
 
VP föreslår att revidera det eventuella nordiska eventets preliminära datum till den 13-14 juni 2020. 
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att revidera det eventuella nordiska eventets preliminära datum till den 13-14 juni 2020.  
 
VP föreslår att planera det eventuella nordiska eventet i Region Syd. 
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att planera det eventuella nordiska eventet i Region Syd.  
 
Protokollet noterar att ansvarsgruppen för det nordiska eventet (bestående av IF, AD och SJ och med 
stöd av JH) kvarstår. Ansvarsgruppen förväntas skapa en projektplan som SJ kan basera 
bidragsansökningar på.  
 
AA lämnar mötet.  
 
§15. Regionala representanter uppdatering  
DV redogör för att RGS Syd träffade AD förra veckan för ett möte med fokus på den regionala 
styrelsens visioner och målsättningar. Han menar att detta möte medförde fruktsamma diskussioner 
men eventuellt kunde resulterat i mer konkreta planer, för att minimera riskerna för att idéerna “rinner 
ut i sanden”. DV framhåller att RGS Syd önskar planera in ett ytterligare möte med AD för att planera 
och konkretisera resultaten under förra veckans möte. Han fortsätter med att framföra att det finns en 
del kommunikationssvårigheter i den regionala styrelsen men önskar att ett evenemang för regionens 
medlemmar tar plats innan verksamhetsårets slut. AD inflikar att det möte han deltog i med RGS Syd 
under föregående vecka också innebar att AD förmedlade vad förbundsstyrelsen arbetar med och vad  
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den nya strategin förväntas innebära. Han anser att det var ett produktivt möte och kul att samtliga 
från den regionala styrelsen närvarade.  
 
PS frågar DV vad förbundsstyrelsen kan bidra med för att stötta RGS Syd framöver. DV anser att 
möten med AD innebär effektiv stöttning och är nöjda med att nu eventuellt kunna samarbeta med 
förbundsstyrelsen på det planerade nordiska eventet. RB frågar DV hur nivån på engagemang bedöms 
i Region Syd och vad som kan förväntas i form av konstellation på nästkommande RGS Syd. DV 
bedömer att det finns låg sannolikhet att nuvarande medlemmar i RGS Syd stannar ytterligare ett 
verksamhetsår men uttrycker att det mest troligt finns medlemmar som upptar platserna. Han 
förmedlar dock att nästkommande styrelse eventuellt blir mindre än den nuvarande, på grund av 
förväntade svårigheter med att finna kandidater. DV betonar vikten av att överlämningen mellan 
styrelserna sköts bra. AD inflikar att det i nuläget diskuteras möjligheter för en representant från 
förbundsstyrelsen att deltaga vid de regionala styrelsernas överlämningar.  
LW förmedlar att ingen större utveckling skett i Region Väst sedan hennes senaste redogörelse på 
förbundsstyrelsens sammanträde 2020-01-04.05. Hon berättar att de respektive eventen som Tracie 
Lau-Berggren (Vice Ordförande, RGS Väst) och LW skulle planera (se styrelsemötesprotokoll 
2020-01-04.05) sammanslagits. LW förklarar att det sammanslagna eventet planeras att tar plats i april 
månad och att ett första planeringsmöte tar plats om 1,5 veckor. Hittills har en grov budget tagits fram 
samt brainstorming av potentiella föreläsare och huvudtema skett. LW beskriver att det planerade 
huvudtemat utgår från syftet att sporra medlemmars engagemang. Hon uttrycker även att Karl 
Bengtsson (Kassör, RGS Väst) har önskemål om att få tillgång till ett bankkort. SJ berättar att bankens 
hantering av ansökan för att öppna bankkonto dragit ut på tiden men menar att processen borde vara 
klar snart.  
 
PS frågar LW vad förbundsstyrelsen kan bidra med för att stötta RGS Väst framöver. Hon yttrar 
önskemål om att priserna för tävlingarna, i samband med höstens medlemsrekryteringskampanj, 
beställs av förbundsstyrelsen så snart som möjligt. LW önskar även tillgång till namnen på de 
medlemmarna som vunnit tävlingarna för att möjliggöra kommunikation med dessa. Hon förmedlar 
att RGS Väst är positiv till det stöd som de fått och får av förbundsstyrelsen samt ser särskilt positivt 
på möjligheterna för att ansöka om projektbidrag, i samband med vårens planerade event. LW 
förklarar att styrelsen varit lite rädd att de spenderat för mycket pengar under verksamhetsåret. IF och 
SJ betonar att RGS Väst inte spenderat mer än de borde. VP inflikar att förbundsstyrelsen strävar efter 
att de regionala styrelserna ska nyttja mer av organisationens medel. LW fortsätter med att beskriva 
hur flertalet av RGS Västs medlemmar, utöver presidiet, inte är fullt införstådda med vad som 
förväntas av dem inom deras portföljer. Hon menar att mer kontakt från förbundsstyrelsen med dessa 
eventuellt kan medföra positiva resultat. RB instämmer och framhåller att det antagligen är 
avskräckande för regionala styrelsemedlemmar att kontakta förbundsstyrelsen. PS betonar att detta är 
en potentiell realitet som inte är positiv för organisationen och uttrycker vikten av tätt samarbete.  
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EM berättar att mycket arbete förväntas ske i RGS Öst under våren. De önskar planera in en 
CMOJ-utbildning för regionens medlemmar i april månad och samtidigt vill stödja arbetet med 
empowerment-programmet. Hon förklarar att styrelsen också fokuserar på att framta en proposition 
för uppdatering av regionens stadgar och att uppdatera de policys som finns på plats. EM belyser att 
hälften av RGS Öst studerar sista året på International Baccalaureate (IB) och att detta innebär att 
flertalet inte har mycket tid till sitt engagemang. Hon förmedlar att hon behöver ge ledamöter 
konkreta uppgifter för att det ska finnas chans att dessa genomförs och menar att initiativ saknas från 
styrelsen som helhet. I respons till den förväntade frågan från PS om vad RGS Öst behöver i form av 
stöd från förbundsstyrelsen, upplever EM att det är svårt att ge ett konkret svar. Hon är osäker på vad 
exakt som hon kan förvänta sig av RGS Östs ledamöter och att ansvarsgrupperna som skapats tar 
väldigt lite eget ansvar. DV inflikar instämmande kring problemen som finns för presidiums i 
regionala styrelser att balansera intresset i att påminna om uppgifter och att inte upplevas som tjatiga. 
Han menar att det tar längre tid att be ledamöter göra uppgifter än att göra dem själv. VP frågar de 
regionala representanterna vad som fungerar väl för att brygga dessa problem. LW upplever att det 
fungerar bäst att delegera uppgifter “face-to-face”. RB frågar vilken kommunikationskanal de 
regionala styrelserna etablerat. DV berättar att RGS Syd använder Messenger. EM förmedlar att RGS 
Öst varar användandet av Slack med Messenger.  
 
PS menar att det är ett återkommande problem i regionala styrelser ett nivå och förväntningar på 
engagemang varierar. VP instämmer och anser att engagemang föder vidare engagemang.  
 
AD lyfter önskemål om att de regionala styrelserna lyfter funderingar om samarbetet med AD i det 
fall att sådana förekommer. Han betonar att han är öppen för anpassning och föredrar tydlighet i 
samarbeten för att kontinuerlig optimering ska kunna ske av samarbetet.  
 
Mötet ajourneras för dagen klockan 17:49.  
 
§16. Bli politiska i EUP workshop  
Mötet återupptas klockan 10:33. EG ansluter till mötet i fysisk person.  
 
SJ presenterar en tolkning av EUP Sveriges roll i civilsamhället i dagsläget och vilken roll som 
organisationen bör ta i framtiden. Han menar att organisationen är högst relevant bland annat för 
myndigheter, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och skolor runt om i landet. SJ 
uttrycker vikten av att EUP Sverige syns i externa sammanhang och förmedlar att organisationen får 
många inbjudningar till representantskap på event i civilsamhället.  
 
SJ leder en workshop där mötets sammanträde får möjligheter att överväga samt utmana sina tankar 
kring hur de individuellt ser på organisationens ståndpunkter och vilka frågor som den bör driva  
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externt. Protokollet noterar att denna workshop tagit plats och att resultaten formerar underlag för den 
proposition som förväntas inkomma till nästkommande årsmöte kring nästkommande strategi.  
 
§17. Representantskap i civilsamhället  
VP redogör för hennes och PS representantskap på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, som tog 
plats den 12-14 januari. VP och PS delar att det var en positiv upplevelse som innebar många insikter 
genom givande föreläsningar, intressanta konversationer med övriga konferensdeltagare samt möten 
med Ann Linde (Sveriges utrikesminister), Peter Hultqvist (Sveriges försvarsminister) och Lena 
Hallin (Chef för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST)).  
 
VP berättar att hon under den senaste månaden deltagit i möten i LSU:s ordförandenätverk. Hon 
fortsätter med att framföra att VP och EG deltog vid en konferens i Finland tidigare i veckan. 
Fokusområdet för konferensen var det multilaterala samarbetet mellan de nordiska länderna samt hur 
de nordiska länderna ser på rättsstaten och kvinnors rättigheter. VP beskriver hur minglen under 
pauserna i programmet gav stora möjligheter till personliga möten på grund av det låga antalet 
deltagare på konferensen. Hon framställer även att representanter från EYP Finland deltog vid 
konferensen. EG delar att upplevelsen i Finland var positiv. VP delger att EUP Sverige bjudits in till 
en uppföljande konferens i Finland den 14:e och 15:e april under temat “When we are 60”. Hon 
förklarar att samtliga eventuella utgifter i samband med konferensen bekostas av arrangörerna och att 
hela förbundsstyrelsen är inbjuden till att delta i konferensen, som välkomnar deltagare från Sverige 
och Finland.  
 
VP framför att hon och SJ deltog i ett möte med det Svenska Institutet för Europapolitiska Studier 
(SIEPS). Under mötet framkom det tydligt att organisationen har liknande syften och mål som SIEPS 
och att SIEPS är positiva till EUP Sveriges verksamhet. VP uttrycker att SIEPS föreslog flertalet 
samarbeten och att hon diskuterat med AA, om det finns möjligheter för representanter från SIEPS att 
delta vid Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. SJ inflikar att SIEPS har kanaler 
som EUP Sverige kan dra nytta av.  
 
SJ förmedlar att han deltog i ett möte med LSU tidigare i veckan med anledning till att flertalet 
ungdomsorganisationer fått villkorat eller inget organisationsbidrag från MUCF. Han belyser att han 
deltog i mötet för att skapa sig en förståelse för hur andra organisationer upplever arbetet med 
MUCF:s bidrag och vilka anledningar som angivits vid avslag på ansökningar. SJ menar att känslan 
under mötet var att MUCF ständigt balanserar på gränsen för hur mycket de kan och ska granska 
ungdomsorganisationer. Under mötet förmedlades det att ansökningar för bidrag från MUCF kräver 
mycket arbete och att myndighetens bedömningar av ansökningar är godtyckliga. SJ förklarar att vissa 
organisationer fått kritik för decentralisering medan vissa kritiserats för att makt centraliseras till 
förbundsstyrelsen. Utöver motsägelserna i bedömningarna, beskriver SJ även hur  
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ungdomsorganisationer kritiserats för att hjälpa sina lokalföreningar för mycket (bland annat med 
stadgar) och för att medlemskap i lokalförening medför automatiskt medlemskap i förbundet. Han 
betonar att mötet med LSU också övervägde till vilken grad en ungdomsorganisation förväntas 
anpassa sin verksamhet till MUCF. SJ framhåller att det finns en medvetenhet hos honom kring att 
EUP Sverige eventuellt kan komma att granskas hårdare inför nästkommande bidragsansökan, med 
tanke på att antalet medlemsorganisationer ökat drastiskt och att detta brukar medföra hårdare 
granskning från myndigheten.  
 
SJ delger att han tillsammans med VP och LSU har ett möte med MUCF nästkommande vecka för att 
diskutera de problem som upplevs med bidragen och ansökningsprocessen. Han menar att LSU har 
förhoppningar om att uttrycka en vilja under mötet kring att organisationsbidrag beviljas för en 
tvåårsperiod och blir högre beloppsmässigt per medlem och medlemsförening. 
 
VP framställer att hon tillsammans med flertalet andra ungdomsorganisationer har ett möte med 
Statsrådsberedningen den 28:e februari för att diskutera “Europa 2020 - EU:s Strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (en del av Sveriges nationella reformprogram).  
 
§18. Bidragsansökningar  
SJ förmedlar att organisationen mottagit halva organisationsbidraget från MUCF, i enlighet med den 
utbetalningsplan som finns. Han berättar att första utbetalningen av Erasmus+ bidraget för Göteborg 
2020 - 16th National Session of EYP Sweden väntas inom ett antal veckor.  
 
SJ delger att organisationen inte beviljades ett verksamhetsbidrag från Folke Bernadotte Akademin 
(FBA). Han har bett FBA om en utförlig rapport kring avslaget på ansökan men bedömer utifrån de 
anledningar som hittills angivits att EUP Sverige inte har tillräckligt fredsfokus i verksamheten. SJ 
anser att organisationen bör ansöka till FBA:s projektbidrag nästa gång och inte verksamhetsbidrag.  
 
SJ framställer att han och JH skickade in en ansökan till Charlemagnepriset för de regionala 
sessionerna 2019 och Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Ansökan för priset 
avser därmed den fullständiga nationella uttagningsprocessen (NSP) 2019/2020. SJ förklarar att ett 
projekt från varje EU-land går vidare för att tävla mot projekt från övriga EU-länder, där slutligen 
vinnaren av priset utses.  
 
SJ påminner förbundsstyrelsen om att besked kring Arthur Spinelli Prize väntas i april månad och att 
en ansökan till Clara Lachmanns pris förväntas färdigställas för det nordiska eventet. Han berättar 
även att det internationella kontoret utlyst en “NC Support Fund” som organisationen kan söka 
maximalt €5,000 från. SJ menar att detta är aktuellt för empowerment-programmet.  
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SJ avslutar med att uttrycka att organisationen, generellt sätt, bör fokusera på ansökningar till 
projektbidrag och inte verksamhetsbidrag. Han menar att organisationen behöver fler project. LW 
frågar om RGS Väst kan ansöka om landstingsbidrag för Region Väst. SJ menar att det bör finnas 
möjligheter för detta.  
 
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:27.  
 
§19. Kansliuppdatering  
Mötet återupptas klockan 13:40. DV lämnar mötet.  
 
VP föreslår att justera röstlängden till 7 personer.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att justera röstlängden till 7 personer.  
 
Röstberättigade:  
VP  
PS  
IF  
RB  
AD  
EG  
JH  
 
SJ berättar att ett nyhetsbrev utgick till organisationens medlemmar, som angivit att de önskar 
nyhetsbrev vid registreringen av medlemskap under 2019, den 31:a januari. Han beskriver 
programmet som användes för nyhetsbrevet som “bra och snyggt” samt förmedlar att det är gratis att 
använda. RB inflikar att programmet som använts hanteras mycket professionellt av de som hanterar 
det. SJ delger att nästkommande nyhetsbrev förväntas utgå den 28:e februari och att medlemmar som 
registrerat sig under 2020, med vilja att mottaga nyhetsbrev, kommer att inkluderas i det utskicket. 
Han förklarar att nyhetsbrevet inom överskådlig framtid förväntas utgå en gång i månaden.  
 
JH framhåller att nyhetsbrevet i januari månad länkar till fliken “Local Involvement” på 
organisationens hemsida och belyser att det inte finns någon information under denna flik. RB och SJ 
uttrycker att de planerar att uppdatera hemsidan inom kort. JH menar att de regionala styrelserna 
eventuellt bör benämnas som “EYP Sweden North/East/West/South” och inte “EYP 
North/East/West/South”, i syfte av att uppnå tydlighet. SJ meddelar att han och RB ska undersöka 
möjligheter för att implementera JH:s förslag.  
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SJ förmedlar att en enkät förväntas skickas ut till lärare som deltog/deltar i NSP 2019/2020 under 
nästkommande vecka. Enkäten ber dem att delge deras syn på organisationen och Anders Fridén 
(Lärarrepresentant) har deltagit i framtagandet av de inkorporerade frågeställningarna. EM frågar om 
de regionala styrelserna får möjlighet att ta del av svaren. SJ svarar med affirmation.  
 
§20. Styrelsemöte mars  
VP uttrycker önskemål om att flytta styrelsemötet i mars månad, planerat till den 7-8 mars, och 
förlägga detta till den 14-15 mars. Hon berättar att hon bjudits in till att delta i Maktsalongens 
mentorskapsprogram och att deras inledande möte tar plats den 7-8 mars. AD frågar om det är möjligt 
för styrelsemötet i mars månad att ta plats i samband med Göteborg 2020 - 16th National Session of 
EYP Sweden. PS förmedlar att han inte är positiv till att ett styrelsemöte tar plats under en session på 
grund av de distraktioner som är att vänta under en session. IF meddelar att han inte har möjligheter 
att delta på ett styrelsemöte den 14-15 mars och RB ställer sig osäker till möjligheter att delta då. 
Styrelsen diskuterar olika datum men finner inga bra förslag och därmed kvarstår datumen 7-8 mars 
för styrelsemötet i mars månad. VP avstår därmed från deltagande vid Maktsalongens 
mentorskapsprogram den helgen.  
 
§21. Arbetsgrupp för årsmötet  
PS presenterar att han önskar upprätta en arbetsgrupp med ansvar för att arbeta med årsmötet 2020. 
Han betonar att arbetet förväntas utgå från syftet att säkerställa att årsmötet är välkomnande för alla 
medlemmar och att det är ett event som inspirerar till deltagande. PS betonar därmed att arbetet berör 
årsmötet som event och inte primärt årsmötets funktionella roll i organisationen.  
 
SJ frågar om det finns planer på att involvera medlemmar i beslutsfattandet under årsmötet i form av 
diskussioner- och/eller dialoger. PS svarar med affirmation men menar att exakt utformning för ett 
utbyte mellan förbundsstyrelsen och medlemmarna förväntas framtas av en eventuell arbetsgrupp.  
 
EM förmedlar att RGS Öst har upprättat en arbetsgrupp för arbetet med årsmötets praktiska planering, 
med tanke på att de uppdragits av förbundsstyrelsen till att planera de logistiska arrangemangen. Hon 
frågar om arbetsgruppen i RGS Öst kan delta i förbundsstyrelsens arbetsgrupp. PS svarar med 
affirmation.  
 
IF uttrycker en vilja av att delta i arbetsgruppen för årsmötet.  
 
SJ frågar om budgeten som avsatts till årsmötet. IF svarar att 50,000 SEK budgeterats för årsmötets 
omkostnader.  
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PS föreslår att tillsätta en arbetsgrupp för arbetet med årsmötet som event, bestående av PS, IF, RB, 
AD och RGS Östs tillsatta arbetsgrupp.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att tillsätta en arbetsgrupp för arbetet med årsmötet som event, bestående av PS, IF, RB, AD och RGS 
Östs tillsatta arbetsgrupp.  
 
§22. Strategi 2020-2022 
VP föreslår att utnämna PS och SJ som huvudansvariga för arbetet med och utformandet av Strategy 
2020-2022.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att utnämna PS och SJ som huvudansvariga för arbetet med och utformandet av Strategy 2020-2022.  
PS berättar att arbetet med strategin påbörjats och att de tankar som lyftes under workshopen kring 
strategin, under styrelsens sammanträde i januari månad, börjat inkorporeras. 
 
VP delger att VP och SJ arbetar med Census (rapportering av organisationens verksamhet under 
kalenderåret 2019 till internationella kontoret) och verksamhetsberättelsen till årsmötet.  
 
§23. Övriga frågor  
VP framställer att medlemmarna i empowerment-ansvarsgruppen uttryckt att de önskar benämna sig 
som “projektledare” i extern kommunikation.  
 
VP föreslår att tillåta medlemmarna i empowerment-ansvarsgruppen att titulera sig som 
“projektledare” i extern kommunikation.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att tillåta medlemmarna i empowerment-ansvarsgruppen att titulera sig som “projektledare” i extern 
kommunikation.  
--- 
AD delger att Länsstyrelsen i Västra Götaland önskar information om deltagare som närvarar under 
CMOJ-dagen av Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Detta eftersom att 
landshövdingens residens nyttjas under dagen. Han förklarar att Länsstyrelsen önskar tillgång till 
deltagarnas namn och nationalitet och förhör sig kring vad som gäller i relation till GDPR. SJ menar 
att utlämnandet av de berörda uppgifterna är acceptabel i och med att organisationen planerar att 
nyttja Länsstyrelsens lokaler. RB betonar vikten av att Länsstyrelsen raderar samtliga uppgifter efter 
att samarbetet utageras.  
--- 
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AD berättar att han önskar utreda möjligheter för representanter från förbundsstyrelsen att delta under 
de regionala styrelsernas uppkommande överlämningar. Han skulle vilja utreda förbundsstyrelsens 
eventuella roll i detta sammanhang samt kostnaden för representation, i samråd med IF. Styrelsen 
accepterar att AD utreder detta i samråd med IF. AD berättar att han redan förhört sig med regionala 
styrelsernas ordföranden kring deras syn på förbundsstyrelsens eventuella deltagande vid de 
respektive överlämningarna.  
--- 
IF frågar om förbundsstyrelsen behöver fatta beslut för att uppdatera attesteringsordningen, i och med 
att Grant Thornton (GT) attesterar organisationens fakturor. VP föreslår att detta undersöks i samråd 
med GT och att attesteringsordningen uppdateras vid behov när detta undersökts. IF ansvarar för att 
diskutera attesteringsordningen med GT.  
--- 
VP lyfter en diskussion om att inte tillåta att låten Imagine av John Lennon spelas på organisationens 
regionala sessioner. IF menar att detta är ett beslut som bör fattas av nästkommande förbundsstyrelse. 
VP betonar att hon enbart syftar att starta en diskussion och inte förväntar sig att ett beslut ska fattas. 
Hon förklarar att organisationen behöver vara medveten om de signaler som den skickar och att låten 
är högst politisk. RB anser att det är en politiskt kontroversiell låt. JH belyser att låten främst uppfattas 
som förespråkande av fred, är ett av Lennons största verk och inte primärt bär ett politiskt budskap. SJ 
menar att “Imagine” i kontexten som den spelas på sessioner uppfattas som positiv till EU-samarbetet.  
 
EG anser att traditionen av att spela låten bör tillåtas eftersom att den ger deltagarna ett fint avslut på 
de regionala sessionerna. Hon menar att det är en omtyckt tradition bland sessionens volontärer 
(internt benämnda som officials). JH instämmer kring att många volontärer förväntas bli besvikna om 
låten inte tillåts. EM anser att det finns flertalet moment under en session som eventuellt gör deltagare 
obekväma och att låten “Imagine” enbart är en del av detta. Hon betonar att deltagare har valet att inte 
delta i att lyssna på låten. VP förmedlar att deltagare eventuellt tvingas till att konformera till övriga. 
SJ uttrycker att samlandet av deltagarna i en cirkel och lyssningen samt sången till låten bidrar till en 
“sektig” känsla i organisationen. AD menar att processen kan uppfattas som underlig av lärare och 
gäster på sessioner. RB anser att spelandet av låten är en fin tradition i organisationen men att hon, 
personligen, helst skulle avlägsna den.  
 
EM föreslår att volontärerna kan lyssna till låten avskilt och i efterhand till sessionen. RB instämmer 
med AD kring att traditionen är underlig för utomstående och instämmer med EM om att det kan vara 
en bra idé att enbart tillåta volontärerna på en session att ta del av den. EM framhåller att risken med 
detta är att delegater inte är medvetna om traditionen förrän den nationella sessionen och att det i 
sådana fall eventuellt krävs att den inte spelas då heller.  
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PS uttrycker att utövandet av traditionen bör vara ett beslut för projektledare på varje session. Han 
betonar att denna diskussionen enbart är av akademiskt intresse, eftersom att den nuvarande 
förbundsstyrelsen avgår innan de regionala sessionerna 2020,och ser ingen poäng i att diskussionen 
tar plats nu. VP menar att en proposition eller motion kan inlämnas till årsmötet och att diskussionen 
därför är viktig. JH instämmer med PS kring att beslutet bör tillfalla projektledarna och betonar vikten 
av att förbundsstyrelsen inte detaljstyr. AD förmedlar att det oftast är presidiums på sessioner som har 
önskemål om att spela låten och inte projektledare. EM föreslår att förbundsstyrelsen kan uppmana 
projektledare att se över deras intresse av att spela låten och undersöka om det är passande. VP 
instämmer med EM.  
 
IF framhåller att problematiken med politisk laddning återfinns även i uppspelande av den Europeiska 
nationalsången.  
 
PS ombeder sammanträdet att avsluta diskussionen.  
 
§24. Mötet avslutas  
VP avslutar mötet klockan 14:33.  
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