
Utlysande   av   Årsmöte   2020   för   Europeiska  
Ungdomsparlamentet   (EUP)   Sverige  
 
11/03-2020   
 
 
Kära   medlemmar,   
 
Det   är   med   glädje   som   förbundsstyrelsen   härmed   utlyser   EUP   Sveriges   årsmöte   i  
Stockholm   den   30-31   maj   2020.   Mer   information,   exempelvis   om   specifik   tid   och   plats,  
utgår   i   och   med   kallelsen   senast   sex   (6)   veckor   innan   årsmötets   start.   Samtlig   information  
kring   årsmötet   kommer   att   finnas   tillgänglig   på   organisationens   hemsida   samt   i   dess  
kanaler   på   sociala   medier.   Det   är   vår   förhoppning   att   så   många   som   möjligt   av   EUP  
Sveriges   medlemmar   har   möjlighet   att   medverka   den   angivna   helgen   och   ser   fram   emot  
vad   som   säkerligen   blir   en   av   verksamhetsårets   höjdpunkter.   
 
Vid   frågor   eller   funderingar,   tveka   inte   att   höra   av   er   till   Förbundsordförande   Viktorija   Pesic  
( viktorija.pesic@eup.se )   eller   Vice   Förbundsordförande   Paul   Stone   ( paul.stone@eup.se ).  
 
Ses   på   årsmötet!    
 
Med   vänliga   hälsningar,   
Förbundsstyrelsen   
 
---  
 
Dear   Members,   
 
The   National   Board   of   EYP   Sweden   is   delighted   to   announce   the   notice   of   EYP   Sweden’s  
annual   meeting   in   Stockholm,   on   the   30-31   of   May   2020.   More   information,   including  
specific   time   and   place,   will   be   provided   with   the   summons   no   later   than   six   (6)   weeks  
before   the   start   of   the   annual   meeting.   All   information   in   regards   to   the   annual   meeting  
will   be   found   on   the   organisation’s   website,   and   through   its   channels   on   social   media.   We  
sincerely   hope   that   as   many   members   as   possible   will   be   able   to   attend   the   annual  
meeting   on   the   given   dates,   and   look   forward   to   what   will   be   one   of   the   highlights   of   the  
year.   
 
Should   you   have   any   thoughts   or   queries,   please   do   not   hesitate   to   contact   President  
Viktorija   Pesic   ( viktorija.pesic@eup.se )   or   Vice   President   Paul   Stone   ( paul.stone@eup.se ).   
 
See   you   at   the   annual   meeting!   
 
Sincerely,   
The   National   Board   of   EYP   Sweden  
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