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Plats och tid: Zoom kl. 10:00 
 
Närvarande Förbundsstyrelsen:  

VP Viktorija Pesic (Ordförande)  
PS Paul Stone (Vice Ordförande)  
IF Ivar Fagerfjäll (Kassör)  
AF Anders Fridén (Lärarrepresentant)  
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AD Alexander Dürr (Nationell Koordinator)  
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Övriga Närvarande:  
SJ Simon Jernberg (Förbundssamordnare)  

 
 
Underskrifter: Paragrafer: §1-§30 
 
 
Sekreterare Paul Stone  

Åsa den 09/05-2020  

Ordförande Viktorija Pesic  
Solna den 11/05-2020  

Justerare Ivar Fagerfjäll 
Lund den 12/05-2020  
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§1. Mötets öppnande  
Förbundsordförande VP öppnar mötet klockan 10:05.  
 
§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 IF 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 som presenterad.  
 
§7. Beslut mellan möten  
VP redogör för förbundsstyrelsens beslut på mejl sedan dess senaste sammanträde 2020-03-07.08. 
Dessa är följande:  
 
att ställa in Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden på grund av den rådande 
smittspridningen av Covid-19 men med möjlighet för sessionen att eventuellt ta plats vid ett senare 
tillfälle. 
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att välja Mikaela Lewander och Maria Antonia Duta till arbetsgruppen för EYP Empowerment.  
 
att förlänga perioden för stipendiater från januari 2020 och februari 2020 att nyttja erhållet 
resestipendium till den 31 december 2020.  
 
att välja XX till arbetsgruppen för likabehandlingsplanen.  
 
Protokollet noterar att medlemmen ej upptog sin plats i arbetsgruppen och avböjer därmed från att 
presentera medlemmens identitet.  
 
att välja Thea Erlandsson och Isak Horgosi Gerhardsson till projektledare för 9th Western Regional 
Session of EYP Sweden.  
 
att utföra Nordic Training Summit digitalt på grund av den rådande smittspridningen av Covid-19.  
 
att nominera Viktorija Pesic till uppdraget som ungdomsrepresentant i Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa (OSSE) via Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).  
 
att kalla till ett digitalt årsmöte 2020. 
 
att rösta för motionerna “Incorporation of Guidelines into BNC Working Procedure”, “Motion to End 
Debate on a Proposal”, “Update Policy on Evaluation & Feedback”, “Expansion on the Current Policy 
on Evaluation & Feedback”, “Allowing for Changes to Individual’s Nationality for IS Selection 
Purposes” på BNCM 20-01.  
 
§8. Omställning under rådande omständigheter  
VP redogör för att organisationens verksamhet sker digitalt under de omständigheter som genererats 
av smittspridningen av Covid-19. Hon förklarar att verksamheten bedrivs med 
kommunikationsverktyget Zoom och att flertalet regionala styrelser också etablerat verktyget för att 
bedriva sin verksamhet. VP frågar förbundsstyrelsen hur den upplevt omställningen av verksamheten 
till ett digitalt format.  
 
RB svarar med att fråga hur National Selection Process (NSP) Evaluation Weekend upplevdes av de i 
förbundsstyrelsen som närvarade där. JH berättar att eventet uppnådde en acceptabel nivå och flertalet 
av dess syften. Han menar dock att diskussionerna inte var likvärdiga de som tog plats under 
föregående års NSP Evaluation Weekend, som tog plats i fysiskt format i Stockholm. JH betonar att 
det inte är lika roligt för deltagarna att medverka när ett event sker digitalt. PS instämmer och 
förklarar för styrelsen att skalan på eventet tvingades ned relativt mycket eftersom att eventet tog plats  
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digitalt. Han menar att detta medförde en mindre omfattande utvärdering och att det är beklagligt. PS 
betonar att NSP Evaluation Weekend bör hållas i fysisk form men betonar sin förståelse för att det inte 
var möjligt i år.  
 
VP berättar att förbundsstyrelsen också arrangerat veckoliga quiz på söndagar för organisationens 
medlemmar under de senaste fyra (4) veckorna. RB beskriver att det har varit god stämning under 
varje quiz och att det sociala utbytet varit positivt. Hon anser att kampanjen varit lyckad. AD 
instämmer. Han menar att det eventuellt finns värde i att fortsätta med quiz, även efter Covid-19, för 
att fortsätta koppla samman nätverket på ett socialt plan.  
 
SJ delger att han deltagit i flertalet möten med andra medlemsorganisationer i Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU). Baserat på de mötena är hans uppfattning att EUP Sverige ställt om 
väl under omständigheterna och klarat av att hålla igång någon slags verksamhet. SJ förklarar att flera 
andra organisationer inte klarat den omställningen lika bra och upplevt stora svårigheter i att finna 
möjlighet till verksamhet. VP delar den bild som SJ presenterar och betonar att organisationen bör 
nyttja omständigheterna till att utveckla förmågorna och idéerna för digital verksamhet.  
 
§9. Ekonomiuppdatering  
IF meddelar att organisationen hade 150,000 SEK i dispositioner för Göteborg 2020 - 16th National 
Session of EYP Sweden som behövde betalas trots att sessionen ställdes in. Han berättar att om 
förbundsstyrelsen önskar att den nationella sessionen sker i höst förväntas det innebära extra 
kostnader på 250,000 i höstens budget. IF menar att detta är överkomligt eftersom att organisationen 
sparar mycket pengar från att vårens verksamhet sker digitalt, bland annat NSP Evaluation Weekend 
och årsmötet. Han framställer även att organisationen nyttjat 240,000 SEK av Erasmus+ bidraget som 
beviljats för den nationella sessionen och att dessa inte är tillgängliga för organisationen, i det fall att 
sessionen tar plats i höst.  
 
IF presenterar en uppdaterad version av organisationens budget. Han visar bland annat att inga större 
förändringar skett i kostnaderna för kansliet, administration och personal men att mycket pengar 
sparas in på de förtroendevalda. Han menar att den ekonomiska situationen i dagsläget ser relativt bra 
ut men att han ser stora risker för utmaningar i framtiden. IF förklarar att en eventuell nationell 
session i höst förväntas bära med sig ett minusresultat om 50,000 SEK, förutsatt att samtliga 
deltagaravgifter tillfaller sessionens budget och att fler bidrag beviljat för sessionen. Han betonar även 
risken för att sessionen lockar färre internationella deltagare och att det beviljade Erasmus+ bidraget 
riskerar att minska som ett resultat.  
 
IF framställer, i förhållande till organisationsbidraget från Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor (MUCF), att han är osäker på om myndigheten räknar digital verksamhet som  
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bidragsgrundande verksamhet. Han menar att myndighetens syn på EUP Sveriges verksamhet 
påverkar både redovisningen av årets bidrag men även eventuella framtida ansökningar för bidraget. 
VP berättar att även digital verksamhet ska redovisas till MUCF men förklarar att eftersom den 
verksamheten inte innebär omfattande kostnader, behöver andra kostnader i organisationen redovisas 
för att styrka att bidraget nyttjats. IF uttrycker sin förhoppning för att MUCF har förståelse för 
svårigheterna med att bedriva fysisk verksamhet och effektivt nyttja organisationsbidraget under 
rådande omständigheterna. SJ berättar att han talat med LSU och MUCF om detta och att MUCF 
uttryckt att de ska ha översyn för organisationers svårigheter med att bedriva verksamhet och nyttja 
organisationsbidraget.  
 
IF redogör för att organisationen förväntas ha ett positivt ekonomiskt resultat om 80,000 SEK under 
första halvåret av 2020 men ett negativt resultat om 123,000 SEK under det andra halvåret. Denna 
kalkyl inräknar kostnaderna för en eventuell nationell session i höst. IF förklarar att detta innebär ett 
negativt ekonomiskt resultat om ca 50,000 SEK över hela året men betonar att det antagligen inte 
handlar om fullt så mycket. Han menar även att organisationen har ett tillräckligt eget kapital för att 
täcka upp för ett eventuellt negativt ekonomiskt resultat och att det kapitalet finns för att hantera 
extrema situationer, likt den som genererats av Covid-19. IF bedömer dock att organisationen har 
förutsättningar för att spara in mer än vad nuvarande budget indikerar och har förhoppningar om att 
mindre eget kapital behöver nyttjas än ca 50,000 SEK.  
  
IF och SJ meddelar att bokslutet för 2019 är hos de auktoriserade revisorerna och att den förväntas 
tillbaka till organisationen i nästkommande vecka.  
 
VP föreslår att fastställa budgeten med de ändringar som IF föreslår.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa budgeten med de ändringar som IF föreslår.  
 
§10. Kampanjer  
VP berättar att organisationen påbörjat en insamlingskampanj för att be följare på sociala medier om 
stöd för att bedriva verksamhet på bästa tänkbara sätt. Hon tycker det är positivt att organisationen 
visar att den, likt många andra entiteter i samhället, blivit påverkad av Covid-19. VP förklarar att 
kampanjen handlar om att dela bilder och korta texter för att illustrera medlemmars resor inom 
organisationen. Hon beskriver att kampanjen verkar ha fått god respons men delger även att den väckt 
frågor om organisationens ekonomiska situation. VP berättar att verksamhetsrevisorerna kontaktat 
henne för att förhöra sig om den ekonomiska situationen, till följd av att ha uppmärksammat 
kampanjen. Hon har som svar uttryckt att organisationen inte befinner sig i en kris utan 
insamlingskampanjen är en kampanj likt alla andra. Hon anser att den är mycket “snäll” och inte  
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påtryckande för medlemmar. IF tillägger att diskussioner tagit plats mellan honom, VP och SJ kring 
att bygga vidare på kampanjen och sikta in sig på fundraising från företag och organisationer längre 
fram. Han förklarar att det är svårt i nuläget att rikta in sig på företag och organisationer eftersom de 
också befinner sig i ekonomiskt utmanande situationer.  
 
EG ansluter till styrelsens sammanträde klockan 10:30.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att fastställa röstlängden till 7 personer  
 
Röstberättigade:  
VP  
PS  
IF  
RB  
AD  
EG  
JH  
 
RB delger att en kampanj också tagit plats för att upplysa om de rekommendationer och riktlinjer som 
Folkhälsomyndigheten annonserat för att undvika att bidra till smittspridningen av Covid-19. Hon 
förklarar att denna kampanj kopplats till veckoliga quiz för organisationens medlemmar. Hon 
framställer även att en kampanj, med syfte att påminna följare i sociala medier om att registrera 
medlemskap i organisationen, skett med bakgrund till att medlemskap behövdes registreras senast den 
30 april för rösträtt på årsmötet.  
 
AD förklarar att de regionala styrelserna (RGS) inte har mycket motivation just nu till att arbeta mer 
med medlemsrekrytering, efter höstens tunga insatser. Han meddelar att RGS i sina strategier som tas 
fram just nu inkluderar en intention om att rekrytera medlemmar mer jämnt över ett år. RB uttrycker 
vikten av att alla deltagare på organisationens event påminns om att registrera sig som medlemmar. SJ 
instämmer och betonar att alla som deltar måste vara medlemmar eftersom det är för medlemmar vi 
planerar eventen. VP menar att en variant på insamlingskampanjen eventuellt kan planeras i syfte att 
rekrytera medlemmar.  
 
§11. Årsmötet 2020  
VP presenterar Love Josefsson som årsmötets ordförande och Adam Agerbrink som årsmötets 
sekreterare. Hon meddelar att båda är mycket motiverade inför uppgiften att agera presidium på 
årsmötet och att de skickats sina arvodesavtal för underskrift. VP berättar att Josefsson och Agerbrink  
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arvoderas 900 SEK per person för uppdraget. AD frågar hur de ställer sig inför att årsmötet tar plats 
digitalt. PS svarar att de är positiva inför att kunna genomföra det på ett bra sätt.  
 
SJ redogör för att arbetsgruppen för årsmötet på förbundsstyrelsen önskar planera in ett möte med 
årsmötespresidiet inom kort för att diskutera genomförandet av årsmötet. Han berättar att det inte 
funnits mycket att diskutera i arbetsgruppen efter det att beslutet fattades om att årsmötet sker digitalt 
men menar att idéer kring genomförandet diskuterats. PS framställer att han pratat med Josefsson och 
att ett möte med årsmötespresidiet bör vara möjligt i början av denna månaden.  
 
VP frågar hur kommunikationen med valberedningen fungerat. RB berättar att hon varit i kontakt med 
Zain Mumtaz (Valberedningens Ordförande) kring kommunikationen av deras information till 
medlemmarna. Hon upplever att det samarbetet fungerat bra.  
 
IF betonar vikten av att fler och mer frekventa pauser förekommer på ett digitalt årsmöte. 
 
Mötet ajourneras klockan 10:43.  
 
§12. Propositioner till årsmötet 
Mötet återupptas klockan 11:00.  
 
Protokollet noterar att förbundsstyrelsen går igenom och kommenterar på samtliga förslag till 
propositioner som framtagits av förbundsstyrelsens medlemmar, men antecknar inte innehållet av 
dessa diskussioner på grund av att propositionerna är i sin utvecklingsfas och presenteras i sin helhet 
på årsmötet.  
 
IF föreslår att presentera propositionen Ekonomisk Policy för Europeiska Ungdomsparlamentet 
Sverige för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Ekonomisk Policy för Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige för 
årsmötet.  
 
PS föreslår att presentera propositionen Likabehandlingsplan 2020-2022 för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Likabehandlingsplan 2020-2022 för årsmötet.  
 
PS föreslår att presentera propositionen Revidering av Alkoholpolicy för EUP Sverige för årsmötet.  
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Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Revidering av Alkoholpolicy för EUP Sverige för årsmötet.  
 
PS föreslår att presentera propositionen Revidering av Policy för den Nationella Uttagningsprocessen 
(NSP) för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Revidering av Policy för den Nationella Uttagningsprocessen (NSP) för 
årsmötet.  
 
VP föreslår att presentera propositionen Policy för krishantering för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Policy för krishantering för årsmötet.  
 
VP föreslår att presentera propositionen Policy för nationella projekt utanför NSP för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Policy för nationella projekt utanför NSP för årsmötet.  
 
PS föreslår att presentera propositionen Fastställande av verksamhetsplanen Strategy 2020-2022 som 
verksamhetsplan för nästa verksamhetsår för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Fastställande av verksamhetsplanen Strategy 2020-2022 som 
verksamhetsplan för nästa verksamhetsår för årsmötet.  
 
RB föreslår att presentera propositionen Resepolicy för medlemmar i EUP Sverige för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Resepolicy för medlemmar i EUP Sverige för årsmötet.  
 
RB föreslår att presentera propositionen Policy för stipendienämnden för årsmötet.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Policy för stipendienämnden för årsmötet.  
 
PS föreslår att presentera propositionen Revideringar av stadgan i EUP Sverige för årsmötet.  
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Styrelsen beslutade med acklamation  
att presentera propositionen Revideringar av stadgan i EUP Sverige för årsmötet.  
 
Protokollet noterar att de ändringar som önskats av förbundsstyrelsen i propositionerna är 
reservationer för att ovanstående beslut under denna punkt på dagordningen ska förbli giltiga. PS 
ansvarar för att önskemål om ändringar skickas till SJ som ansvarar för att ändra propositionerna i 
enlighet med förbundsstyrelsens mening.  
 
Protokollet noterar att VP och PS upptar uppdraget att arbeta på en revidering av organisationens 
GDPR-policy och att förbundsstyrelsen vid ett senare skede förväntas besluta kring denna revidering 
som proposition till årsmötet.  
 
Protokollet noterar att motiveringar och yrkanden till samtliga propositioner förväntas skrivas av den 
medlem i förbundsstyrelsen som föreslagit propositionen. Samtliga motiveringar och yrkanden ska 
vara SJ tillhanda senast söndagen 10 maj, i enlighet med en intern överenskommelse på 
förbundsstyrelsen.  
 
§13. Motioner till årsmötet  
VP meddelar att inga motioner ännu inkommit från organisationens medlemmar.  
 
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:03.  
 
§14. NS 2020 uppdatering  
Mötet återupptas klockan 13:06.  
 
Protokollet noterar att EG har lämnat mötet.  
 
AD redogör för att projektledarna för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden varit i 
kontakt med samarbetspartners och kontaktpersonerna för lokalerna som skulle nyttjats under 
sessionen. Han förklarar att detta har skett i syfte att undersöka förutsättningarna för sessionen att ta 
plats i höst. AD uttrycker att det finns en omfattande risk för att internationellt resande inte är möjligt i 
höst och att förutsättningarna och riskerna med planerandet en eventuell framflyttning av sessionen 
måste vara noga genomtänkt. Han berättar att ett möte med projektledarna är inplanerat i nästa vecka, 
som även PS, IF och SJ förväntas närvara vid, för att diskutera förutsättningarna för en nationell 
session i höst.  
 
PS tillägger att projektledarna gjort ett mycket bra jobb med att kontakta alla samarbetspartners och 
lokaler, både i första fasen av att kommunicera att sessionen ställts in men också i andra fasen av att  
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undersöka möjligheterna för att planera sessionen för hösten 2020. Han meddelar att flertalet 
samarbetspartners och lokaler varit positiva till de datum som föreslagits i slutet på september/början 
på oktober. PS beskriver även det arbete som projektledarna genomfört för att undersöka 
möjligheterna för att finansiera sessionen i höst. Projektledarna har försökt öka omfattningen på redan 
beviljade bidrag och även försökt finna nya bidrag. IF delar denna bilden.  
 
SJ anser att ett mycket stort hot mot möjligheten för en nationell session i höst är risken att 
internationella deltagare inte kan närvara. VP belyser att förbundsstyrelsen bör förbereda sig på ett 
beslut om att avskriva möjligheten till en nationell session i höst. PS delar att förbundsstyrelsen bör 
förbereda sig på ett sådant beslut och menar att det är viktigt att organisationen noga överväger hur 
den investerar sina resurser. Han berättar att projektledarna instruerats att inte binda upp sig i avtal i 
nuläget och att flexibla avtal bör framtas i det skede att det finns underlag för att satsa på en nationell 
session i höst.  
 
PS frågar AF när skolorna behöver besked kring den nationella sessionen. AF uttrycker att det är svårt 
att svara på den frågan.  
 
VP menar att förbundsstyrelsen bör sätta ett datum för när ett slutgiltigt beslut kring den nationella 
sessionen behöver fattas. IF framställer att ett beslut bör fattas innan årsmötet den 30-31 maj. PS 
betonar vikten av att beslutet kring sessionens framtid behöver vara väl förankrat hos projektledarna. 
VP instämmer och uttrycker att förbundsstyrelsen anpassar sig utefter projektledarnas önskemål. IF 
menar att förbundsstyrelsen behöver ha goda anledningar att tro att sessionen kan ta plats innan 
inbjudan kommuniceras till deltagande skolor. Han anser även att förbundsstyrelsen behöver väga in 
organisationens ekonomiska intressen. IF förklarar att organisationen antagligen inte kan åberopa 
force majeure för kostnaderna inom Erasmus+ bidraget en andra gång och att den kan bli 
återbetalningsskyldig för hela bidraget i det skedet. SJ delar att det innebär påfrestande ekonomiska 
och administrativa konsekvenser i det fall att planeringen av sessionen fortskrider och att den sedan 
eventuellt behöver ställas in med kort varsel. Han instämmer dock kring att projektledarna måste ta 
beslutet om sessionen.  
 
PS menar att Utrikesdepartementets (UD:s) beslut kring avrådan från resor utomlands, som förväntas 
runt 15 juni, kan vara en intressant indikation för läget i omvärlden och möjligheterna för 
internationellt resande. SJ anser att UD:s beslut inte nödvändigtvis är en tillräcklig indikation. Han 
menar att EU behöver kommunicera ett tydligt besked kring läget i Europa. IF anser att organisationen 
inte kan avvakta ett beslut till 15 juni eftersom att skolornas sommarlov redan påbörjats då.  
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IF uttrycker att det hade varit positivt att inleda en dialog med MUCF och diskutera hur de bedömer 
förutsättningarna för projektet att ta plats i höst. SJ instämmer och meddelar förbundsstyrelsen att han 
inleder denna dialog.  
 
Protokollet noterar att förbundsstyrelsen når en överenskommelse om att fatta ett beslut om Göteborg 
2020 - 16th National Session of EYP Sweden 22 maj, per mejl. Protokollet noterar att detta datum har 
blivit föremål för förändring efter det möte som tog plats med projektledarna för sessionen veckan 
efter styrelsens sammanträde.  
 
PS framhåller att, i det eventuella skedet att planeringen av den nationella sessionen i höst avslutas, 
behöver förbundsstyrelsen diskutera framtiden för de delegationer som skulle medverkat där. Han 
anser att de svenska delegationerna bör tilldelas prioritet för möjligheter att delta i sessioner 
utomlands. RB föreslår att delegationerna eventuellt kan delta på nästkommande nationell session. PS, 
AD och AF anser att det skulle bli logistiskt svårt att möjliggöra. AD betonar även att det skulle 
innebära en stor börda på projektledarna.  
 
§15. Empowerment Project uppdatering  
VP redogör att två medlemmar anslöt till arbetsgruppen för Empowerment Project i mitten av april. 
Hon berättar att arbetsgruppen haft ca 5-6 möten och att arbetsmaterial tagits fram för projektets 
forum och mentorskapsprogram. Arbetsmaterialet inkluderar bland annat ett välkomstblad för 
mentorer som VP presenterar för förbundsstyrelsen.  
 
VP framställer att en infoträff för projektet arrangeras den 6 maj via Zoom. Hon meddelar även att 
projektet öppnat för medlemmar att söka som mentorer till mentorskapsprogrammet. Vid ett senare 
tillfälle ska medlemmar även få möjlighet att söka som mentees och att arbetsgruppen efter det ska 
matcha mentorer med mentees. VP anser att arbetet med projektet är roligt och att medlemmarna i 
arbetsgruppen är engagerade.  
 
VP berättar att Janne Vanhemmens (ansvarig för sociala medier på internationella kontoret) kontaktat 
henne för att höra mer om projektet. Vanhemmens har uttryckt en vilja att dela projektet i nätverkets 
internationella kanaler och VP har delat material och projektbeskrivning med henne. Vanhemmens har 
även frågat om programmet öppnas för internationella deltagare. VP anser att detta eventuellt kan ske 
på sikt och att arbetsgruppen diskuterat möjligheten. Hon förmedlar att arbetsgruppen ser positivt på 
att öppna forumet för internationellt deltagande på sikt men att det först bör förankras nationellt.  
 
JH delar bilden av att arbetsgruppen är mycket engagerad. SJ instämmer och tillägger att det är 
positivt att testa projektet digitalt för att eventuellt ta det vidare till fysiskt format i höst. PS poängterar 
att internationellt deltagande inte är möjligt i det fall att projektets aktiviteter i ett senare  
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skede sker i fysiskt format. VP instämmer och menar att internationellt deltagande enbart är möjligt 
medan projektet bedrivs digitalt.  
 
Mötet ajourneras klockan 13:38.  
 
§16. Nordic Training Summit uppdatering  
Mötet återupptas klockan 13:52.  
 
JH redogör för att totalt 37 deltagare registrerat sig för eventet, exklusive trainers och 
förbundsstyrelsen, och berättar att deadline för registrering är imorgon (söndagen 3 maj). Han delger 
att det finns deltagare från samtliga nordiska länder förutom Island och estimerar att ca 19 deltagare är 
medlemmar i EUP Sverige. JH bedömer även att det finns en blandning mellan yngre och äldre 
medlemmar som registrerat sig för eventet.  
 
AD framställer att samtliga head trainers utom en (1) rekryterats för utbildningar inom arbetet i 
jury-team, chairsteam, mediateam, organisers’ team och moduler om decentralisering av en 
nationalkomittée och den internationella strukturen. Protokollet noterar att han presenterar varje head 
trainer  men antecknar inte innehållet av de presentationerna på grund av att de förväntas presenteras 
på sociala medier i ett senare skede. AD förklarar att han har förhoppningar om att bekräfta den sista 
head trainer :n inom kort och att han därefter vill planera in ett gemensamt möte med samtliga. Han 
berättar även att varje head trainer har möjligheten att välja trainers som de vill arbeta med och att de 
är ansvariga för planeringen av innehållet och schemat för respektive utbildning.  
 
AD planerar att be samtliga head trainers  om bilder som kan delas med RB för deras presentationer.  
 
SJ frågar om det är möjligt att förlänga möjligheten att registrera sig för eventet eftersom det nu sker 
digitalt. JH menar att det kan uppfattas som att inga medlemmar registrerat sig i det fall att perioden 
för registrering förlängs en andra gång.  
 
SJ meddelar att organisationen fick avslag på bidragsansökan om 60,000 SEK till Clara Lachmanns 
Stiftelse för att finansiera Nordic Training Summit eftersom stiftelsen bedömde att projektet inte 
skulle kunna genomföras i fysiskt format under rådande omständigheter.  
 
SJ frågar om det finns någon del i programmet som är av mer informell karaktär i syfte att främja det 
sociala utbytet. JH svarar att han ska undersöka möjligheterna för det närmare eventets start.  
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§17. NSP Evaluation Weekend 2020 utvärdering  
PS redogör för NSP Evaluation Weekend 2020 som tog plats den 18-19 april, i digitalt format på 
Zoom. Han berättar att den första dagen användes för att ge projektledarna från NSP 2019/2020 en 
möjlighet att utvärdera årets arbetsprocess i den nationella uttagningsprocessen och framställa förslag 
på förändringar till framtiden. PS förklarar att arbetsgruppen för NSP tillsammans med SJ valde ut 
områden som skulle utvärderas och diskuteras förslag för, baserat på det arbetsdokument för NSP som 
framtogs under NSP Evaluation Weekend 2019. Han delger att projektledarnas utvärderingar och 
förslag antecknats och förväntas vävas in i arbetsdokumentet för NSP.  
 
PS framställer att den andra dagen på eventet nyttjades till att ge projektledarna från NSP 2019/2020 
en möjlighet att planera och producera videos i webinar format. Syftet med dessa videos är att nya 
projektledare kan inspireras i sitt arbeta och ta lärdom från föregående projektledare. PS presenterar 
att fyra (4) videos producerades under söndagen, om stresshantering, digitala verktyg i den 
övergripande planeringen, arbetet med organisatörer och arbetet med calls for officials .  
 
PS meddelar att samtliga projektledare i NSP 2019/2020 tilldelades ett diplom för sitt arbete i EUP 
Sverige i slutet av NSP Evaluation Weekend 2020. Han menar att helgen överlag medförde positiva 
resultat men att det funnits större möjligheter för att djupdyka i en utvärdering i det fall att eventet tog 
plats i fysiskt format. JH delar PS bild om att eventet var positivt och tillägger att han personligen fick 
med sig mycket från deras utvärderingar, som han kan ta med sig in i arbetet med nya projektledare.  
 
SJ anser att projektledarna var mycket ärliga med sina utvärderingar under eventet och påpekar att han 
tar med sig diskussionerna om kansliets roll i NSP.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att justera dagordningen i enlighet med att §24. Uppdatering RS 2020 justeras till §18. Uppdatering 
RS 2020 och att efterföljande punkter på dagordningen justeras i enlighet med detta beslut.  
 
§18. Uppdatering RS 2020  
JH presenterar att projektledarna befinner sig i den inledande fasen av planeringen av de regionala 
sessionerna 2020. Han berättar att de påbörjat arbetet med bidragsansökningar och att 10th Eastern 
Regional Session of EYP Sweden samt 9th Western Regional Session of EYP Sweden, redan är på 
god väg med att säkra lokaler för de respektive sessionerna. JH anser att projektledarna är mycket 
engagerade i deras arbete.  
 
RB berättar att hon har bokat in möten med samtliga projektledare för att diskutera arbetet med att 
finna patrons till de respektive sessionerna.  
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JH förmedlar att IF haft budgetmöten med samtliga projektledare. Han belyser även att delegater från 
Region Nord erbjuds möjlighet till att delta på 10th Eastern Regional Session of EYP Sweden, i och 
med att det inte finns någon regional session i Region Nord i 2020, och meddelar att de berörda 
projektledarna accepterat det extra ansvaret.  
 
SJ delger att han diskuterat med PS och JH att kommunicera datum för sessionerna till skolor i 
nästkommande vecka. Han redogör även för att han och JH skickat in en bidragsansökning till Olof 
Palmes Minnesfond för att bidra till finansieringen av samtliga regionala sessioner 2020.  
 
PS framställer att projektledarna för de regionala sessionerna förväntas presenteras i nästkommande 
vecka. Han presenterar även de loggor och grafiska profiler som skapats av Gustav Dahlquist (Vice 
Förbundsordförande 2018/2019) på förfrågan av ansvarsgruppen för NSP. Protokollet noterar att 
styrelsen diskuterat logotyperna och de grafiska profilerna men antecknar inte innehållet eftersom de 
materialet fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen. PS berättar att projektledarna för de regionala 
sessionerna redan fått ta del av Dahlquists arbete och också fått en möjlighet att lämna kommentarer 
och förslag.  
 
Mötet ajourneras för dagen klockan 14:45.  
 
§19. Verksamhetsberättelsen 2019/2020 
Mötet återupptas klockan 10:13.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att justera dagordningen i enlighet med att §19. Workshop NSP och §20. Verksamhetsberättelsen 
byter plats och att övriga punkter i dagordningen justeras i enlighet med detta beslut.  
 
SJ redogör för verksamhetsberättelsen som framtagits och styrelsen tilldelas möjlighet att ge förslag 
på innehållet. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit plats men antecknar inte dess innehåll på 
grund av att verksamhetsberättelsen fortfarande är i utvecklingsfasen och presenteras i sin helhet på 
årsmötet.  
 
SJ ansvarar för att implementera de förslag som överenskommits av förbundsstyrelsen.  
 
§20. Workshop för utvärdering av NSP 2019/2020 
Protokollet noterar att sammanträdets deltagare uppdelats i två grupper för att utvärdera arbetet inom 
NSP 2019/2020 och för att diskutera förslag för framtiden.  
 
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:03. 
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Mötet återupptas klockan 13:07.  
 
Protokollet noterar att sammanträdet återsamlas i helgrupp för att presentera de utvärderingar och 
förslag som diskuterats i de indelade grupperna. Presentationerna och de innefattande diskussionerna 
antecknas nedan.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar hur dess intressen kan balanseras med projektledarnas känsla av 
ägandeskap över sina respektive sessioner. Styrelsen är överens om att det är viktigt att det finns 
tydlighet i vilka ansvarsområden som tillfaller projektledare redan från början för att undvika 
missförstånd. Det är även centralt att det finns god kommunikation mellan projektledare och 
förbundsstyrelse under hela processen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för att säkerställa att 
organisationen är välmående och att det finns förutsättningar för att utveckla projekt inom den, medan 
projektledare är ansvariga för att nyttja de förutsättningarna till att skapa en produkt (sessionen). 
Styrelsen har en gemensam syn på att projektledare bör tilldelas ägandeskap och autonomi i 
utvecklandet av sessionen men menar även att det är viktigt att projektledare ger förbundsstyrelsen 
förtroendet till att bygga grunden för sessionens förutsättningar genom organisationen. En 
förbundsstyrelse förväntas undvika att involvera sig i frågor som projektledare har beslutsrätt i och 
vice versa.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar upplägget för urvalet av head of jury och jury members till sessioner i 
NSP. I dagsläget sker detta urval enbart av förbundsstyrelsen för head of jury och enbart av 
förbundsstyrelsen och head of jury för jury members , samtidigt som projektledare har möjlighet att 
yttranderätt innan dess att urvalet färdigställs. Förbundsstyrelsen finner att detta upplägg är positivt 
och riktigt med bakgrund till att juryns arbete har stor påverkan på EUP Sverige och inte påtagligt 
påverkar en enskild session som projektledare arrangerar. Det är även viktigt att den rigida 
urvalsprocessen för juryn bevaras av respekt för att skolor ska känna trygghet i juryns bedömningar av 
deras elever. Projektledare bör ha kvar sin yttranderätt innan dess att urvalet av head of jury och jury 
members färdigställs och eventuella yttranden ska beaktas av förbundsstyrelsen, även om de inte är 
avgörande. Förbundsstyrelsen anser att yttranderätten bör utövas innan urvalspanelen sammanträtt.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar kansliets och de regionala styrelsernas roll i NSP. Kansliet bör vara 
lättillgängligt för samtliga parter som är involverade i NSP och agera som en “spindel i nätet” mellan 
dessa parter. Exempelvis för att förmedla lärarrepresentantens syn på lärarprogrammet till de 
regionala styrelserna, som planerar lärarprogrammet på de regionala sessionerna. Förbundsstyrelsen 
finner även att kansliet kan ta en större roll i att kontakta skolor som tidigare deltagit i NSP i syfte att 
avlasta regionala styrelser i arbetet med att rekrytera skolor till sessionerna. Gällande regionala 
styrelser i deras involvering i NSP, anser förbundsstyrelsen att det är positivt för en representant från 
de regionala styrelserna att hålla ett tal på respektive regional sessions avslutningsceremoni.  
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Regionala styrelser bör även nyttja den regionala sessionen till att dela ut inbjudningar till kommande 
event i regionen, helst i pappersformat under avslutningsceremonin eller i en mapp vid registreringen, 
för att undvika att delegater behöver finna information om vidare engagemang på organisationens 
många kanaler i sociala medier. Det är även viktigt att arbeta mer med att utöka samarbetet mellan 
projektledare och styrelse i varje region samt att försöka säkerställa att regionala styrelsemedlemmar 
inte är officials på de regionala sessionerna. På så sätt finns det större möjligheter för den regionala 
styrelsen att vara representerad på de regionala sessionerna och för att fokus infinner sig på den 
representationen. Med detta sagt är det dock svårt för regionala styrelser att med framgångsrika 
resultat knyta kontakter med delegater via aktiviteter på de regionala sessionerna som sker tidigt i 
sessionen. Avslutningsvis, anser förbundsstyrelsen att det bör undersökas möjligheter för 
representanter från regionala styrelser att ta en större roll vid den nationella sessionen.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar dess interna arbetsstruktur i förhållande till NSP. Den har i korta drag 
etablerats kring en arbetsgrupp som drivit arbetet med NSP och följt arbetet med projektledarna och 
övriga medlemmar i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen finner att arbetsstrukturen under året varit 
positiv av anledningen att varje ledamot kunnat ha direkt kontakt med projektledarna och risken för 
missförstånd minskat, samtidigt som kommunikationen mellan förbundsstyrelsen och projektledarna 
blir effektivare med den etablerade strukturen. Det är viktigt att en medlem i förbundsstyrelsen inte 
behöver bära hela ansvaret för de regionala sessionerna/den nationella sessionen. Med det sagt anser 
förbundsstyrelsen att det är positivt att projektledarna fortfarande har en huvudsaklig kontaktperson på 
förbundsstyrelsen som kan ha insyn i hela processen. Involveringen av fler ledamöter i direkt kontakt 
med projektledarna handlar om att avlasta projektkoordinator och nationell koordinator från att vara 
drivande i exempelvis ekonomiska frågor (som tillfaller förbundskassören), men att denna fortfarande 
behöver behålla insyn i de samtliga frågor. Med bakgrund till detta är det centralt att 
förbundsstyrelsen har en god intern struktur för kommunikation för att säkerställa att nationell 
koordinator och projektkoordinator inte behöver “jaga” uppdateringar från andra medlemmar i 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen noterar även att ansvaret för den nationella sessionen inte 
nödvändigtvis behöver tillfalla nationell koordinator, utan kan förankras i en annan portfölj vid 
preferens eller behov.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar den utbildning och de verktyg som erbjuds projektledare i NSP. 
Slutsatsen är att mer tid behöver investeras i att följa upp på de utbildningar, främst i form av Project 
Manager Summits, som erbjuds projektledare. Det är viktigt att utbildningen förståtts och att 
projektledare får möjlighet att ställa frågor om dess innehåll i efterhand. Utöver detta bör det även 
poängteras att utbildning bör spridas ut under en längre tid och inte ske i sin helhet under en kort 
period. Förbundsstyrelsen noterar även att utbildningar skulle kunna spelas in för att undvika att de 
behöver göras om varje år samt att verktyg och inspirationsmaterial bör sammanställas på en plats. Ett 
förslag uppkommer om att förhöra intresse hos head trainers på Nordic Training Summit, om deras  
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villighet att spela in videos om förväntningar på projektledare från respektive del av ett officials team 
på en session. Förbundsstyrelsen noterar att projektledare ibland finner att det är ett stort steg att 
samarbeta med exempelvis en session president och menar att det kan vara positivt för dem att få ta 
del av vanligt förekommande förväntningar redan i utbildningsfasen.  
 
§21. Överlämningshelg för förbundsstyrelsen 
VP anser att förhoppningen kvarstår om att överlämningshelgen mellan den nuvarande och 
nästkommande förbundsstyrelse ska kunna ske i fysiskt format. AD framhåller möjligheten om att 
arrangera överlämningshelgen i Lund för att undvika resande till Stockholm. VP frågar om det finns 
lokaler tillgängliga i Lund för en överlämning där. IF meddelar att han ska undersöka dessa 
möjligheter.  
 
JH betonar att organisationen kan bidra till smittspridningen genom att försätta medlemmar i rörelse 
för att resa till en överlämning i fysiskt format. RB menar att förbundsstyrelsen får följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer under de närmaste veckorna och bedöma möjligheterna 
därefter. PS instämmer kring vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Han 
tillägger även att det är svårt att veta hur förutsättningarna ser ut, både på grund av smittspridningens 
ovisshet men också på grund av att ett datum inte kan fastslås förrän nästa förbundsstyrelse valts. VP 
framställer att förbundsstyrelsen bör planera för en digital överlämningshelg. Hon ombeder även 
samtliga i förbundsstyrelsen att börja fundera på sina individuella överlämningar med efterträdare.  
 
IF uttrycker att individuella överlämningar med efterträdare kan ske vid ett annat tillfälle än den 
gemensamma överlämningshelgen. PS delar denna bilden och menar att individuella överlämningar 
bör avklaras innan den gemensamma överlämningshelgen. Han menar att detta är möjligt speciellt för 
de med fasta poster, exempelvis portföljen för förbundskassören. VP anser att individuella 
överlämningar förväntas ske senast vid den gemensamma överlämningshelgen. RB frågar när 
portföljerna för nästkommande förbundsstyrelse fastslås. PS svarar att det är en fråga för 
nästkommande förbundsstyrelse att besvara men hänvisar till att portföljerna oftast fördelas inofficiellt 
i juni månad.  
 
VP föreslår att ett möte utan officiell sammankomst i förbundsstyrelsen tar plats efter årsmötet för att 
diskutera den gemensamma överlämningshelgen.  
Protokollet noterar att förbundsstyrelsen tidigare preliminärt fastställt den 27-28 juni som datum för 
den gemensamma överlämningshelgen.  
 
Mötet ajourneras klockan 14:24. 
 
§22. Uppdatering NS 2021 
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Mötet återupptas klockan 14:36.  
 
AD berättar att han i samråd med PS och projektledarna för den nationella sessionen 2021 fastställt 
Skellefteå som stad för sessionen. Han redogör för att han diskuterat datum för sessionen med PS och 
projektledarna och att slutsatsen dragits att mitten på mars är mest optimalt för sessionen att ta plats. 
AD redogör vidare för att projektledarna börjat undersöka boende, identifiera sina core-organisers 
och se över vad för stöd som finns att få från kommunen och det lokala Europa Direkt-kontoret. 
Protokollet noterar även att AD delar sina tankar kring samarbetet med projektledarna och deras 
arbete, men antecknar inte innehållet av detta med bakgrund till dess exklusivitet för 
förbundsstyrelsens förtroende.  
 
RB delger att hon hade ett möte med projektledarna under den föregående veckan för att diskutera 
sessionens logga. Protokollet noterar att AD visar förbundsstyrelsen ett första utkast på loggan. AD 
förklarar att loggan är tydligt förankrad i projektledarnas vision för sessionen.  
 
§23. BNC Spring Meeting uppdatering 
VP berättar att EG närvarade på det digitala Board of National Committees (BNC) Spring Meeting 
den 19 april.  
 
EG berättar att BNC Board och Governing Body (GB) valde att inte föra upp de motioner som de 
föreslagit till mötet. Istället diskuterades enbart de motioner som inkommit från nationalkomittéer på 
det en dag långa mötet. EG framställer att hon röstade på alla motioner i enlighet med den mening 
som förbundsstyrelsen uttryckt i sitt beslut inför BNC. 
 
AD frågar EG vilka motioner som fick bifall på mötet. EG medger att hon inte har tillgång till den 
informationen i nuläget men uttrycker samtidigt sin intention att dela en summering av mötet, från 
BNC Board, med förbundsstyrelsen.  
 
Protokollet noterar att BNC-mötet tog följande beslut:  

● Modifikation av Policy on Selection of International Session Officials för att tillåta GB att 
överväga ändring av nationalitet, på förfrågan av en medlem, i urvalssyfte för de 
internationella sessionerna.  

● Modifikation av Policy on Evaluation and Feedback för att ta bort det numeriska 
betygssystemet från evaluations .  

● Modifikation av Policy on Evaluation and Feedback för att tillåta att evaluations  skrivs för 
leadership-medlemmar på en Small Scale Event.  
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Protokollet noterar att samtliga ovanstående beslut av BNC-mötet fortfarande behöver godkännas av 
GB.  
 
§24. Medlemsrekrytering 
VP anser att en nationell kampanj bör startas upp i syfte att inspirera medlemsrekrytering. Hon 
föreslår en variant på den insamlingskampanj som pågår i nuläget. VP öppnar för sammanträdet att 
delge sina förslag på hur medlemsrekryteringen kan bedrivas.  
 
AD betonar att de regionala styrelserna i nuläget inte har mycket energi eller motivation till att arbeta 
med medlemsrekrytering, med bakgrund till de storskaliga insatser som gjordes under hösten 2019.  
 
RB föreslår en tävling där vinnaren tilldelas en EUP-tröja eller ett resestipendium som pris. SJ anser 
att det är en bra idé och uttrycker att det är viktigt att denna förbundsstyrelsen inte lämnar hela 
medlemsrekryteringen till nästkommande förbundsstyrelse. RB berättar att hon initierar en tävling 
med ett pris under nästkommande vecka. Hon belyser även vikten av att deltagare på (digitala) event i 
organisationen påminns om att registrera medlemskap för att delta.  
 
PS föreslår att AD undersöker möjligheter för projektledarna för Göteborg 2020 - 16th National 
Session of EYP Sweden att kontakta alla delegater för att påminna dem om att registrera medlemskap 
i organisationen.  
 
PS frågar MUCF fortfarande kräver att organisationen rekryterar 1,000 medlemmar under 2020, med 
bakgrund till svårigheterna som Covid-19 genererar. SJ delger att denna fråga diskuteras på ett möte 
mellan LSU:s medlemsorganisationer men att det är enbart en liten andel av alla 
medlemsorganisationer som faller på gränsen till 1,000 medlemmar. Därmed är frågan inte relevant 
för samtliga. SJ bedömer därmed att kraven på 1,000 medlemmar behöver uppnås även i 2020.  
 
SJ presenterar att han och RB är överens om att nästa nyhetsbrev ska fokuseras på att det är dags att 
registrera medlemskap igen.  
 
§25. Uppdatering om regionala styrelser 
AD framställer att de regionala styrelserna spenderat en majoritet av den senaste tiden på att utarbeta 
strategier inför nästkommande verksamhetsår. Han berättar även att de har planerat överlämningen till 
nästkommande regionala styrelser, för att säkerställa att den sker på ett bra och inspirerande sätt. AD 
delger att RGS Väst har färdigställt sin strategi och att de även arbetar på att revidera sina stadgar. 
Han presenterar även att RGS Öst planerat en digital utbildning för sina medlemmar, med fokus på 
rollerna inom chairs team, organisers team och media team, som tar plats nästkommande helg. AD 
meddelar att PS, AD och IF är trainers  vid den utbildningen. Han rapporterar även att han uppmanat  
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övriga regionala styrelser om att anordna likartade aktiviteter för sina medlemmar men att ingen 
respons givits på detta.  
 
AD betonar att RGS Nord befinner sig i en väldigt annorlunda situation med bakgrund till att det 
saknas en aktiv styrelse i regionen. Han uttrycker sin förhoppning om att finna medlemmar till att ta 
upp positioner i nästkommande RGS Nord. AD anser att regionen får ett lyft med den nationella 
sessionen 2021 som tar plats där. PS belyser att ett årsmöte behöver ta plats i regionen under våren. 
AD instämmer och framställer att han ska planera detta under de kommande veckorna.  
 
SJ delger att han anordnat en genomgång av Zoom med representanter från RGS Öst och RGS Väst.  
 
§26. Planering NSP 20/21 under rådande omständigheter  
PS berättar att diskussioner mellan honom och JH tagit plats rörande de regionala sessionerna 2020 
och hur de kan anpassas utefter de förutsättningar som Covid-19 genererar. Han delger att resultatet 
av dessa diskussioner är slutsatsen att en åtgärd bör vidtas redan nu om att inte välkomna 
internationella deltagare till sessionerna. Han betonar att detta är en åtgärd som är mycket beklaglig 
men nödvändig för att säkerställa att de regionala sessionerna får största möjlighet att kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt. PS redogör för de fulla anledningarna till slutsatsen som han 
och JH dragit. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit plats och hänvisar till bilaga 1 för insyn i 
de anledningar som presenterats där.  
 
RB framhåller att ett beslut om att inte välkomna internationella deltagare på de regionala sessionerna 
innebär att ett stort antal svenska officials  behöver identifieras. Hon uttrycker osäkerhet kring om det 
finns tillräckligt med svenska medlemmar för att fylla alla poster. AD belyser att det finns möjlighet 
att minska storleken på ett officials team. Han delar att det finns en risk att inte samtliga poster kan 
fyllas men betonar att alternativet, där eventuellt flertalet internationella officials  tvingas ställa in 
senare och/eller med kort varsel, är med riskfyllt och problematisk. JH inflikar att i ett värsta scenario 
skulle även förbundsstyrelsen kunna delta som officials  på sessionerna. Han bedömer att det finns 
goda möjligheter för att finna tillräckligt med svenska medlemmar som kan uppta positioner som 
officials på de regionala sessionerna.  
 
EG anser inte att det är positivt att stänga möjligheten för internationella deltagare på de regionala 
sessionerna, med bakgrund till risken att det inte finns tillräckligt med svenska medlemmar som kan 
fylla alla officials teams . Hon trycker på att ett halvår fortfarande återstår till de regionala sessionerna 
och att situationen fortfarande kan utvecklas till det bättre. AD förklarar att det tar mycket tid och 
energi för att bygga och utbilda ett officials team och att intagandet av internationella officials  innebär 
en onödigt stor risk för slösande av dessa resurser.  
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RB introducerar tanken om att limitera omfånget av ett beslut till att internationella officials enbart 
utesluts från att ansöka till leadership positioner på de respektive sessionerna. JH förklarar att 
sökandet för officials behöver påbörjas snarast, inklusive för de utanför leadership, och menar att det 
är osannolikt att det finns en tydligare lägesbild kring möjligheterna för internationellt resande i höst 
inom den överskådliga framtiden. JH medger att möjligheten som RB introducerades diskuterades av 
honom och PS men att slusatsen drogs att osäkerheten lär kvarstå även i det skedet att sökandet för 
officials utanför leadership påbörjas. Han betonar även att det finns större möjligheter för att positivt 
marknadsföra sessionerna som enbart för svenska deltagare, i det fallet att detta sker redan innan 
första ansökningsperioden och svenskar redan från början uppmanas till att gå samman. PS instämmer 
med det som uttryckts av AD och JH. Han anser att det är viktigt att förbundsstyrelsen agerar 
beslutsamt och presenterar situationen som en möjlighet för medlemmar i det svenska nätverket att 
sluta samman och skapa sessionerna tillsammans. PS uttrycker att denna vision skulle behöva 
presenteras redan i samband med första ansökningsperioden för att få maximal effekt. Han bedömer 
att risken för att ett nästintill hela officials teams behöver bytas ut vid ett senare skede, efter det att de 
valts, skulle innebära en sannolikhet för att sessionerna behöver ställas in. Han betonar att detta 
därmed är en risk som inte bör tas och att organisationen måste anpassa sig utefter de förutsättningar 
som 2020 med en pandemi innebär.  
 
VP inflikar att det är viktigt att den internationella upplevelsen på de regionala sessionerna 
kompenseras för i det fall att internationellt deltagande utesluts. Hon belyser att exempelvis engelska 
fortfarande behöver vara det officiella språket för sessionerna.  
 
EG föreslår att förbundsstyrelsen, istället för att utesluta samtliga internationellt deltagande, kan välja 
att prioritera de som bor i närheten av Sverige i urvalsprocessen. Hon anser att resterande 
nationalkommittéer i nätverket skulle se negativt på att uteslutas från deltagande i EUP Sveriges 
regionala sessioner. RB bemöter detta med att argumentera för motsatsen och menar att andra 
nationalkommittéer skulle förstå organisationens agerande, med bakgrund till lägesbilden på 
kontinenten. Hon betonar att det skulle vara svårt för förbundsstyrelsen att bestämma gränsen för vilka 
medlemmar, från vilka nationalkommittéer, som får delta eller inte om detta ska ske i urvalsprocessen. 
AD framhåller att resterande nationalkommittéer i nätverket skulle finna ett beslut, där vissa 
nationalkommittéer välkomnas medan andra inte, mer negativt.  
 
RB ser positivt på den möjlighet som PS och JH betonat för svenska medlemmar att gå samman och 
tillsammans genomföra de regionala sessionerna. Hon menar att det finns flertalet som kanske inte 
tidigare vågat söka till sessioner och som kanske vågar i och med att den internationella konkurrensen 
försvinner. RB uttrycker att hon är positiv till att begränsa de regionala sessionerna 2020 till enbart 
nationellt deltagande. Hon förstår att urvalsprocessen av officials tar mycket tid och energi och att det 
blir påfrestande om det behöver göras om senare eller kort inpå sessionerna.  
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PS delar den bild som RB tidigare framförde om att nätverket kan förväntas acceptera EUP Sveriges 
ställning i frågan, i det fall att den begränsar de regionala sessionerna till nationellt deltagande. PS 
menar att det motförslag som EG presenterat är olämpligt med bakgrund till att organisationen inte 
kan vara selektiva med vilka nationalkommittéer som ska välkomnas på sessionerna. Han menar även 
att det vore oetiskt att öppna för alla i nätverket att söka, medan det i realiteten finns en geografisk 
begränsning, då det skulle innebära att vissa medlemmar i nätverket spenderar onödig tid på 
ansökningar. AD instämmer, tillägger och betonar även att geografisk selektivitet skulle 
uppmärksammas och bli underlig när officials teams  sedan presenteras. AD belyser vikten av att 
prioritera projektledarnas möjligheter till att genomföra sina sessioner.  
 
IF frågar AF hur han bedömer att skolan skulle ställa sig till alternativet om att begränsa de regionala 
sessionerna till nationellt deltagande. AF menar att organisationen bör förvänta sig att möta 
svårigheter i att inspirera skolor till att registrera deltagande vid sessionerna, med bakgrund till 
pandemin, men att en restriktion till nationellt deltagande skulle lugna alla skolor. Han menar att det 
finns en risk att lärare och elever skulle bli skrämda av internationellt deltagande under rådande 
omständigheter. AF bedömer att det vore en förståelig åtgärd att begränsa de regionala sessionerna till 
nationellt deltagande och att det hade varit ett lugnande besked för skolor. RB tillägger att även 
föräldrar skulle lugnas av ett sådant besked. AF instämmer.  
 
VP föreslår att limitera de regionala sessionerna 2020 till nationellt deltagande.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att limitera de regionala sessionerna 2020 till nationellt deltagande.  
 
PS belyser att nationellt deltagare innefattar de som är medlemmar i EUP Sverige och som är bosatta i 
Sverige.  
 
EG uttrycker sin reservation för förbundsstyrelsens beslut. Protokollet noterar att EG den 8/5-2020, 
efter avslutat möte men innan beslutets expediering, valt att dra tillbaka sin reservation.  
 
§27. Årsmöte RGS Nord  
VP noterar att en diskussion kring hanteringen av årsmötet för RGS Nord redan tagit plats. Hon frågar 
om sammanträdet har något att tillägga på den punkten. Protokollet noterar att sammanträdet inte 
väcker vidare frågor eller tankar. 
 
Mötet ajourneras klockan 15:34. 
 
§28. Kansliuppdatering och bidragsansökningar  
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SJ berättar att han blivit kontaktat av tidningen Altinget som anordnar och faciliterar för ett nätverk 
med fokus på EU-frågor och hur de kan drivas i Sverige. Han delger att ledaren för nätverket 
kontaktat kansliet vid två tillfällen och uttryckt förhoppningar om att EUP Sverige ansluter sig, för att 
säkerställa ungdomsperspektivet i nätverket. SJ redogör för att nätverket omfamnar ca 30 
organisationer och inkluderar bland annat LO och Länsförsäkringar. Han förklarar att syftet med 
nätverket är att samla intressenter i EU-frågor och effektivt bilda opinion på ett gemensamt plan för 
drivandet av dem frågorna. SJ framhåller att Altinget inte har en politisk agenda i en partipolitisk 
kontext.  
 
SJ presenterar att kostnaden för att ansluta sig till nätverket uppgår till 20,000 SEK, vilket omsätter till 
ca 26,000 SEK inklusive moms. Detta är en årlig medlemsavgift som förväntas täcka de omkostnader 
som träffar i nätverket innebär. SJ betonar att han informerats om att medlemsavgiften inte syftar till 
att Altinget ska göra vinst, utan till att finansiera nätverket. Han beskriver att anslutning till nätverket 
ger EUP Sverige en möjlighet att skicka en representant på nätverkets träffar, som brukar uppgå till ett 
totalt antal om 5 per år. SJ belyser att dessa event inkluderas lunch och mingel utöver tillgång till 
talare på plats.  
 
VP anser att anslutning till nätverket innebär en god möjlighet till spridning av EUP Sveriges 
värderingar och visioner samt att det är en bra möjlighet till publicitet för organisationen. AD 
instämmer och tillägger att nätverket ger goda möjligheter till värdefullt nätverkande som i sin tur kan 
bli av vikt när organisationen arbetar med fundraising.  
 
IF menar att 26,000 SEK är en betonelig omkostnad för organisationen men att det kan visa sig en bra 
investering om nätverket skulle öka chanserna för organisationen att nätverka och ingå förmånliga 
partnerskap. Han bedömer att det finns utrymme i budgeten för organisationen att ansluta sig till 
nätverket men betonar att det är en fråga om prioritering som förbundsstyrelsen måste besvara.  
 
SJ anser att det hade varit inspirerande för den anställda att inneha en roll som representant i 
nätverket.  
 
VP föreslår att EUP Sverige ansluter sig till Altingets nätverk med reservation för att SJ undersöker 
om medlemsavgiften återbetalas i det fall att nätverkets träffar ställs in.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att ansluta EUP Sverige till Altingets nätverk med reservation för att SJ undersöker om 
medlemsavgiften återbetalas i det fall att nätverkets träffar ställs in.  
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SJ meddelar att han kontaktar ledaren för nätverket i nästkommande vecka och säkerställer att all 
information finns på plats innan beslutet om att ansluta till nätverket expedieras.  
--- 
SJ fortsätter uppdateringen från kansliet med att påminna sammanträdet om att nyhetsbrevet för april 
månad skickades ut i slutet av förra månaden.  
 
SJ berättar att bokföringen för det första kvartalet färdigställdes under den föregående veckan och att 
det underlaget skickats in till de auktoriserade revisorerna Grant Thornton (GT). Han meddelar att 
organisationen har goda tillgångar på banken, men att de till viss del grundar sig i det Erasmus+ 
bidrag som finns tillgodo för Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden.  
 
SJ redogör för att organisationens bokslut för räkenskapsåret 2019 färdigställts och att de 
auktoriserade revisorerna arbetar med att kontrollera det. Han förklarar att bokslutet återkommer till 
kansliet efter det att det godkänts av de auktoriserade revisorerna. SJ betonar att samarbetet med GT 
är mycket positivt och karaktäriseras av god, effektiv och smidig kommunikation. Han menar att det 
är en stor fördel att bokslut hanteras av de med expertis i området. Han uttrycker förståelse för att 
samarbetet med GT innebär omfattande kostnader för organisationen men ser pengarna som 
investerats som välinvesterade i förhållande till bokslutet. SJ berättar att en del frågor om bokslut från 
tidigare räkenskapsår har dykt upp men diskuterats med GT och Lina Elfvin (f.d. Generalsekreterare 
för EUP Sverige).  
 
SJ uttrycker sin förhoppning om att han och IF tar ett möte med GT för att diskutera samarbetet inför 
nästkommande verksamhetsår. Han önskar undersöka möjligheter för kostnaderna att minskas och för 
att viss ekonomisk hantering sker direkt på kansliet istället. IF anser att det skulle ge organisationen 
bättre kontinuerlig insyn i ekonomin.  
 
SJ rapporterar att han ansökt om deklarationsfrihet för organisationen över de närmsta fyra (4) åren. 
Han förklarar att organisationens verksamhet är skattebefriad, förutom i förhållande till anställningen 
av förbundssamordnaren och arvoderingen av förbundsordföranden.  
 
SJ berättar att han deltagit i ett möte med verksamhetsrevisorerna som han beskriver som positivt. 
Han berättar att verksamhetsrevisorerna bidrog till en medlemsrevision för att undersöka det exakta 
antalet medlemmar i organisationen samt vilka medlemsföreningar som de tillhör. SJ föreslår för 
framtiden att en medlemsrevision sker i juni-juli varje år för att undvika att ett par 
verksamhetsrevisorer behöver delta i två medlemsrevisioner.  
 
SJ fortsätter sin uppdatering med att påminna förbundsstyrelsen om att EUP Sverige vann Karlspriset 
i Sverige. Detta innebär att EUP Sverige är vidare till att representera Sverige i den Europeiska  
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tävlingen. VP berättar att flertalet andra nationalkommittéer också vunnit sina nationella tävlingar för 
Karlspriset och som därmed konkurrerar med EUP Sverige om vinsten i Europa. Dessa 
nationalkommittéer är EYP Danmark, EYP Irland, EYP Lettland, EYP Portugal, EYP Slovenien, EYP 
Tjeckien och EYP Österrike. SJ belyser att organisationen inte vunnit några finansiella medel från 
vinsten av Karlspriset i Sverige. IF tillägger att om EUP Sverige vinner den europeiska tävlingen 
innebär prissumman €7,500. 
 
SJ delger att svar fortfarande inväntas i förhållande till Arthur Spinelli Price, som innebär en potentiell 
prissumma om upp till €25,000. Han meddelar att ett svar väntas de kommande dagarna och att totalt 
16 inträden i tävlingen utses som vinnare. SJ presenterar även att en bidragsansökan skickats in till 
Olof Palmes Minnesfond, i förhållande till de regionala sessionerna 2020, i samarbete med JH.  
 
SJ framhåller att bidragsansökningar för EYP Empowerment har pausats på grund av att projektet sker 
i digital form i nuläget. Han berättar att han planerar att söka bidrag, från bland annat Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s 90-årsfond, för en ekonomisk utbildningshelg och för en Board Academic 
Training (BAT) med nästkommande regionala styrelser. SJ förklarar att den nämnda stiftelsen beviljar 
bidrag speciellt i syfte att främja ungdomsutbildning och att han därmed finner det som ett lämpligt 
bidrag att söka för den ekonomiska utbildningshelgen och BAT.  
 
SJ frågar om förbundsstyrelsen önskar att han går vidare med en bidragsansökan till Postkodstiftelsen, 
i syfte att finna bidrag för att anställa ytterligare en person eller anordna en nationell kampanj. 
Styrelsen uttrycker sin positivitet kring att SJ fortsätter bereda möjligheterna för en ansökan till 
Postkodstiftelsen. SJ meddelar att han fokuserar på att författa och skicka in en ansökan i juni månad. 
Han framställer att ansökningar mottages löpande och hanteras med en handläggningstid på fyra (4) 
månader.  
 
SJ avslutar sin uppdatering med att dela sin upplevelse av att EUP Sverige tidigare haft ett problem i 
att behålla kontinuitet i den aktiva medlemsbasen. Han föreslår därför att bjuda in varje medlem i 
förbundsstyrelsen till ett individuellt möte med honom för att diskutera deras roll på förbundsstyrelsen 
och hur den kan utvecklas framöver. SJ frågar hur förbundsstyrelsen ställer sig till detta förslag. 
Styrelsen uttrycker sin positivitet till förslaget från SJ och instämmer kring att dokumentation av 
rollerna är viktigt för att informationen ska kunna samlas på kansliet. SJ meddelar att han kontaktar 
varje medlem i förbundsstyrelsen inom kort för att boka in individuella möten.  
 
§29. Övriga frågor  
VP berättar att en motion inför årsmötet inkom från Jesper Thunström (Verksamhetsrevisor) under 
gårdagskvällen. Motionen behandlar ett förslag om att förankra National Safe Person-ansvaret inom 
verksamhetsrevisorernas mandat.  
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VP föreslår att yrka på bifall av motionen från Jesper Thunström om att förankra National Safe 
Person-ansvaret i verksamhetsrevisorernas mandat.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att yrka på bifall av motionen från Jesper Thunström om att förankra National Safe Person-ansvaret i 
verksamhetsrevisorernas mandat.  
--- 
VP redogör för att Anass Zaki, som utvecklade organisationens nya hemsida under hösten 2019 och 
som funnits tillgänglig för att åtgärda problem, estimerat att han spenderat ca 50 timmar på arbete för 
EUP Sverige sedan hans senaste mottagning av betalning. Hon meddelar att Zaki informerat henne om 
att han fortsatt finns tillgänglig för att hjälpa till men att han vill i sådana fall önskar betalning för sitt 
arbete. VP förklarar att han erbjuder ett reducerat pris om 800 SEK/timman för arbete med 
organisationens hemsida, i det fall att han kontaktas av organisationen i framtiden och kan hjälpa till. 
Hon uttrycker även sin förhoppning om att förbundsstyrelsen ersätter Zaki för de 50 timmar som han 
spenderat på arbete för organisationen sedan hans senaste mottagna betalning, i syfte att visa välvilja 
genom utbetalningen av en symbolisk summa.  
 
VP föreslår att betala Anass Zaki 5,000 SEK, exklusive moms, för de 50 timmar som han spenderat på 
arbete med hemsidan sedan hans senaste mottagning av betalning.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att betala Anass Zaki 5,000 SEK, exklusive moms, för de 50 timmar som han spenderat på arbete med 
hemsidan sedan hans senaste mottagning av betalning.  
---- 
XX berättar att LSU i nuläget söker två representanter för att representera Sveriges ungdomar i EU. 
Hon delger att hon är intresserad av att ansöka till uppdraget och förklarar att hon behöver EUP 
Sveriges (som medlemsorganisation i LSU) nominering för att kunna ansöka. 
 
VP föreslår att nominera XX till uppdraget som Sveriges ungdomsrepresentant i EU via LSU.  
 
Styrelsen beslutade med acklamation  
att nominera XX till uppdraget som Sveriges ungdomsrepresentant i EU via LSU.  
 
Protokollet noterar att PS och AD den 4/5-2020, efter avslutat möte men innan beslutets expediering, 
valt att reservera sig för styrelsens beslut (se bilaga 2).  
----- 
 

 

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Ivar Fagerfjäll
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Sammanträdesdatum 2020-05-02.03  
Sida 27(27) 

PS informerar sammanträdet om att han under gårdagskvällen förde en dialog med Dahlquist om 
förbundsstyrelsens önskemål för loggorna för de regionala sessionerna 2020. Han berättar att 
Dahlquist tar med sig styrelsens önskemål.  
 
§30. Mötet avslutas  
VP avslutar mötet klockan 16:26.  

Ordförande   Sekreterare Justerare  
Viktorija Pesic   Paul Stone Ivar Fagerfjäll

           



Datum: 01/05/2020 
 
Underlag för beslut under §26  
Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-05-02.03 
 
Paul Stone  
Joel Hultman 
 

 
Kära styrelsen,  
 
Vi är alla medvetna om den storskaliga effekt som pandemin, Covid-19, haft och har på 
EUP Sverige. Inte minst har den satt stopp för årsmötet, Nordic Training Summit och 
regionala event i dess tilltänkta form och lett till inställandet/uppskjutningen av Göteborg 
2020 - 16th National Session of EYP Sweden. Följaktligen är konsekvenserna naturligtvis 
påtagliga för organisationens ekonomi, medlemsrekrytering och övergripande 
verksamhet. Det är med detta som bakgrund som vi (Paul Stone och Joel Hultman reds. 
anm.) diskuterat och bildat oss en uppfattning av hur situationen, både internt i 
organisationen men också externt med pandemin, påverkar förutsättningarna för de 
regionala sessionerna i november 2020.  
 
Denna diskussion har självklart inte varit lätt att genomföra med precision på grund av att 
det finns väldigt lite information att bygga den på. I dagsläget finns det ingen tydlig bild av 
hur läget i Sverige och omvärlden ser ut november, lika lite som det finns en precis bild av 
det förväntade läget om en månad eller i sommar. Det vi kan konstatera dock är att det 
just nu finns en förordning som förbjuder samlingar av mer än 50 personer och att 
Utrikesdepartementet (UD) avrått från resor till alla länder fram till den 15 juni, men med 
självklar möjlighet till förlängning. Samtidigt bedriver alla gymnasieskolor sin 
undervisning på distans. Under dessa förutsättningar skulle inte en regional session 
kunna ta plats idag. Det vi inte vet är vilka av dessa förutsättningar som ändrats till 
november 2020. Frågan som ställdes på sin spets i våra diskussioner har därför varit: vad 
kan vi göra för att minimera riskerna i att planera de regionala sessionerna i Malmö, 
Göteborg och Eskilstuna och ge dem den största chansen att kunna ta plats?  
 
Våra slutsatser i den frågeställningen till oss själva är att det finns synnerliga skäl för att 
föreslå till förbundsstyrelsen på helgens styrelsemöte att de regionala sessionerna 2020 
öppnas enbart för deltagare som är bosatta i Sverige (delegater och officials inkluderat).  
 
Anledningarna till denna slutsats presenteras i nedanstående text, men det bör sägas 
redan här att ovanstående inte är den enda åtgärden som kan vara relevant i framtiden. Vi 
har valt att inte föreslå andra åtgärder i nuläget eftersom att det inte finns samma 
nödvändighet att fatta beslut om andra åtgärder i nuläget. Med tanke på att sessionerna, 
med sina projektledare ska presenteras snart och att call för officials förväntas ske de  
 



Datum: 01/05/2020 
 
Underlag för beslut under §26  
Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-05-02.03 
 
Paul Stone  
Joel Hultman 
 
närmaste veckorna, är det vår syn att beslutet kring internationella deltagare behöver 
fattas redan nu.  
 
Anledningarna till detta förslag är följande:  

● EUP Sverige har ett moraliskt och etiskt ansvar att inte bidra till smittspridningen 
av Covid-19 och kan i dagsläget inte med säkerhet avgöra om de regionala 
sessionerna 2020, med internationellt deltagande, skulle bidra till denna.  

● Det råder stor osäkerhet i Sverige och omvärlden kring om/när pandemin trappar 
ner i skala och situationen i november kan med största sannolikhet inte intygas i 
god tid. Denna slutsats har dragits med bakgrund till den multidimensionella 
risken att pandemin fortfarande pågår med omfattande effekter hela vägen till och 
inkluderat november, alternativt att den avtar men sedan återupptar innan 
november. Det är därmed mycket svårt att planera för om internationella deltagare 
skulle kunna resa till Sverige i november.  

● Arbetet med att finna officials är omfattande och att finna ersättare med kort varsel 
(som blir resultatet om flertalet internationella officials som rekryteras tvingas 
lämna återbud senare) är svår, tids- och energikrävande samt eventuellt omöjlig 
att lyckas med. Risken finns att tydlighet kring situationen i november inte finns 
förrän väldigt kort inpå sessionerna.  

● Ovissheten kring lägesbilden i november är påfrestande för förbundsstyrelsen och 
projektledare. Det finns flertalet faktorer som är ovissa med sessionerna under 
förutsättningarna som pandemin ponerar och detta skapar ett stresspåslag. 
Förslaget eliminerar en av riskfaktorerna och ökar chanserna för att sessionerna 
ska kunna genomföras. Givetvis garanterar detta förslaget inte att sessionerna kan 
ta plats, för det finns fler riskfaktorer att väga in, men detta eliminerar en av de 
största och ger sessionerna en lite större chans att kunna genomföras på ett 
planerat och bra sätt.  

● När sessionerna lanseras och ett första call utgår är det en möjlighet för 
organisationen att lansera ett rakt besked kring de regionala sessionerna. Detta är 
en chans för organisationen att betona att årets regionala sessioner skulle vara 
annorlunda,  men att de också är en möjlighet för hela EUP Sverige att gå samman 
och visa styrka i situationen. I det fall att detta besut väntar till senare och vissa 
officials redan rekryterats, utesluts chansen för att beslutet uppfattas som en 
möjlighet. Istället skulle det uppfattas som en “nödlösning” och möjligheten att 
lansera detta som en positiv chans för EUP Sverige som nätverk försvinner.  
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● Vi bedömer att detta är den mest realistiska vägen att gå under förutsättningarna 
utefter alla faktorer som vägts in. 

 
Övriga faktorer som vägts in i detta förslag är följande: 

● Den positiva påverkan som internationellt deltagande har på alla sessioner i 
nätverket.  

● Möjligheten för att lägesbilden i november tillåter internationellt resande och att 
detta beslut porträtteras som “onödigt”, “misskalkylerat” eller “felaktigt”.   

● Vikten av att realisera projektledarnas förväntningar och visioner för deras projekt.  
● Det är möjligt för EUP Sverige att internt finna tillräckligt antal officials för att på ett 

effektivt sätt kunna genomföra sessionerna.  
● En medvetenhet kring att detta beslut kan bli prejudikat för fler 

nationalkommittéer i nätverket och att det är viktigt att det inte förhastas.  
● Det faktum att Göteborg 2020 - 16th National Session of EYP Sweden planeras att 

ta plats i slutet av september. Ett beslut i enlighet med förslaget kan medföra att 
förhoppningarna om en NS i september påverkas. Situationen med NS är dock 
något som styrelsen också bör diskutera, även om detta underlag avviker från att 
kommentera på substansen av ett eventuellt beslut i den frågan. Oavsett utfall 
med NS kan situationen med den och de regionala sessionerna särskiljas, med 
bakgrund till att officials  redan rekryterats till NS och att internationellt deltagande 
krävs där för att uppnå kraven för det beviljade Erasmus+ bidraget. Därmed finns 
inte detta alternativ tillgängligt för NS på samma sätt som det finns tillgängligt för 
de regionala sessionerna.  

 
Avslutningsvis finner vi det mycket tråkigt att behöva presentera detta underlag 
tillsammans med vår intention om att lyfta dess förslag till beslut på nästa styrelsemöte. 
En stor del av vår organisation och verksamhet bygger på ett internationellt samarbete 
och våra sessioner förgylls varje år av officials och delegater som reser hit från andra 
länder. I år ser vi dock detta som det bästa alternativet för att ge vår verksamhet den 
största chansen att fungera under de förutsättningar som pandemin placerat oss i.  
--- 
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Underlag för beslut under §26  
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Paul Stone,  Joel Hultman,  
Vice Förbundsordförande  Projektkoordinator 
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Sammanträdesdatum 2020-05-02 - 2020-05-03  

 
 
Kära medlemmar,  
 
Härmed syftar vi, Paul Stone (Vice Förbundsordförande) och Alexander Dürr (Nationell 
Koordinator) uttrycka och redogöra för vår reservation för förbundsstyrelsens beslut under §29 på 
sammanträdet 2020-05-02.03, omfattande att nominera XX till uppdraget som Sveriges 
ungdomsrepresentant i EU, via Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Vi har inte 
förtroende för personen i det eventuella uppdraget och kan således inte rättfärdiga stödjandet av 
förbundsstyrelsens nominering. Därmed anser vi oss nödgade att reservera oss för styrelsens 
beslut i denna fråga och vill härmed uttrycka att vi inte stödjer, eller önskas förknippas med, 
förbundsstyrelsens nominering av XX till det angivna uppdraget.  
 
Av respekt för personen i fråga redogör vi inte öppet och fullt för anledningarna till vår reservation 
i denna bilaga till styrelsens mötesprotokoll. Eventuella frågor välkomnas till  paul.stone@eup.se 
och/eller alexander.durr@eup.se.  
 
Vänligen,  
 
 
 

 
Paul Stone,  Alexander Dürr,  
Vice Förbundsordförande  Nationell Koordinator  
04/05-2020. 04/05-2020.  


