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Plats och tid Zoom kl 10 03 16 06
Närvarande Förbundsstyrelsen
PS
AD
JH
MA
AA
VH
EM

Paul Stone
Alexander Dürrr
Joel Hultman
Maja Ahlberg
Arad Aslrousta
Vilhelm Hayen
Elise Murphy

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Paragrafer 1 22

Arad Aslrousta
Göteborg den 12 0 2020

Paul Stone
Kungsbacka den 15/09-2020

Justerare

Vilhelm Hayen

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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1 Mötets öppnande
Förbundsordförande PS öppnar mötet klockan 10 03
2 Val av ordförande för mötet
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja PS till ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja AA till sekreterare för mötet
4 Val av justerare för mötet
Styrelsen beslutade med acklamation
att välja VH till justerare för mötet
5 Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa röstlängden till 7 personer kl 10 12
Röstberättigade PS AD JH MA AA EM VH
6 Fastställande av dagordning
Eftersom

Kansliuppdatering inte kan hållas i enlighet med dagordningen utskickad på förhand

föreslår PS och AD att den flyttas ned som punkt 21
Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa dagordningen som föreslagen av PS och AD
7 Beslut mellan möten
Ett beslut på förslag från MA har fattats sedan det tidigare mötet Beslutet är

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen

E

ei ka Ungd m

a lamen e S e ige (EUP S e ige)

S
Samman
S a 3(11)

de da m 2020-09-06

att organisera den Nationella Kampanjen Volunteerism A Sustainable Engagement within EYP

Sweden från 1 september till 30 september
Styrelserond

För att få inblick i vad varje medlem av förbundsstyrelsen arbetat med sedan föregående
styrelsemöte så fick var och en möjlighet att berätta om sitt arbete och vad de fokuserat på under
tiden sedan det senaste styrelsemötet i augusti augustimötet
AD Bistått VH med att hitta kandidater till stipendienämnden samt officials uppstart av Erasmus ansökan
mm
JH Möte med arbetsgruppen om ekonomiska frågor om regionernas ekonomier planering och
genomförande av ekonomisk utbildning för de regionala styrelserna m m
RB baserat på angivelse i underlag Calls och inlägg på Facebook för regionala sessioner booklet relaterat
till NS 2021 m m
EM Förberedelse inför Board Academic Training BAT medlemsrekrytering stöd till regionerna m m
VH Tillsammans med projektledare hitta alternativ för General Teambuilding och Eurovillage för de
regionala sessionerna bl a sökningar till stipendienämnden och haft diskussioner med skolor om
deltagande givet omständigheterna
MA Möten med RGS nätverket om externa relationer BAT moduler inlett den första nationella interna
kampanjen m m
AA Skicka bidragsansökan för RS Väst färdigställa integritetspolicy skicka förfrågan om partner mandat till
andra nationalkommittéer inför NS 2021 Erasmus bidragsansökan m m
PS Uppdatera förslaget om Covid 1 policy möte med nationell samordnare för Agenda 2030 m m

Ekonomiuppdatering
JH meddelar att kostnaden för digitala verktyg har ändrats Kostnaderna för NS2020 har
undersökts i förhållande till möjligheten att ansöka om force majeure Bokföringskostnaderna är
något höga noterar JH men framhåller att utfallet för BAT var positivt och de väntade
utbetalningarna av projektbidragen väntas vara minimala givet de rådande omständigheterna

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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JH föreslår att styrelsen fastställer budgeten tills vidare
Styrelsen beslutar med acklamation
att fastställa den föreslagna budgeten tills vidare
10 Utvärdering målsättningar
Alla officials har ännu inte tillsatts för de regionala sessionerna men VH meddelar att processen är
på god väg Vad gäller arbetsgrupperna inom styrelsen så har nästan alla haft uppstartsmöten
Integritetspolicyn väntas beslutas om under dagens möte Budgetarna för de regionala styrelserna
har fastställts inom styrelserna
PS ajournerar mötet kl 11 00 till 11 15 Mötet återupptas kl 11 16
11 Uppdatering NSP 2020 2021
MA ger uppdateringen att NS projektledarna varit positiva till förslaget från NS 2020 Board
president och vice presidenter som berördes under augustimötet Inga invändningar gjordes
inom styrelsen Presidenten för NS 2020 kommer därför meddelas om utvecklingen
VH hänvisar till den skriftliga uppdateringen som kommit alla inom styrelsen till del PS riktar
uppmärksamhet till det interna dokumentet om alternativa aktiviteter till General Teambuilding
och Eurovillage
AA föreslår att VH och MA s respektive uppdateringar med undantag för hyperlänkarna läggs till
handlingarna
Styrelsen beslutar med acklamation
att lägga VH och MA s respektive uppdateringar med undantag för hyperlänkarna till
handlingarna
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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12 Regionala sessioner
PS meddelar att bland annat ett förslag om att senarelägga de regionala sessionerna till våren
2021 inkommit
JH poängterar att många skolor anmält sig VH framhåller att situationen i Sverige ser positivt ut
jämfört med ett antal månader sedan och att ytterligare månader återstår till den första regionala
sessionen AD anser att vi kan komma att behöva anpassa oss då läget fortsatt ser ovisst ut men
att vi i nuläget får avvakta Frågan om engagemang inom föreningen är en viktig fråga som
behöver beaktas i synnerhet konsekvenserna fortsätter AD PS lyfter dimensionen av att såväl
projektledare som övriga officials påverkas av att i värsta fall ställa in sessionerna Svårigheten är
att de skolor som anmält sig att delta fysiskt kan komma att ändra sig innan sessionernas start PS
berättar om en tanke från Anders Fridén

AF

att möjligtvis slopa femveckorsregeln dvs att

skolor fem veckor innan sessionen anses bundna till att betala deltagaravgiften JH instämmer då
risken är att skolor avskräcks från att anmäla sig VH anser att det kan finnas en möjlighet att hålla
sessionerna såväl fysiskt som digitalt men att praktikaliteterna i sådana fall får utredas EM varnar
för att slopa eller sänka femveckorsregeln då det riskerar att resultera i att skolor drar sig ut i sista
sekund och därmed lämna sessionerna utan delegater PS påminner att AF framhållit att skolorna
just nu har en påfrestande situation och att det därmed är extra viktigt att visa vår villighet i att se
dem delta
Ingen i styrelsen är positivt inställd till att ställa in de regionala sessionerna i nuläget PS frågar
vilka åtgärder som måste vidtas för att öka chanserna att sessionen kan äga rum VH framhåller att
en heldigital session har en påtaglig risk av att minska engagemanget framgent har vi en
semi digital session kan fler skolor delta men följden blir sannolikt också att fler övervägande
väljer det

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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MA varnar för risken att RS Öst inte kan äga rum fysiskt i det fall nästintill inga skolor från
Stockholm kan delta fysiskt på grund av eventuella kommunala restriktioner VH poängterar att
andra delar av ungdomsrörelsen väntas anordna större ungdomskonferenser digitalt och att EUP
Sverige inte ska anse att företeelsen är alltför främmande PS betonar att de regionala sessionerna
skiljer sig från många andra konferenser i ungdomsrörelsen eftersom skolorna som deltar
behöver ta ansvar för sina elever
Minimiantalet skolor
PS påminner om att styrelsen får ta skolornas intresse med en nypa salt givet risken för en negativ
utveckling vad gäller smittorisken Vad kan minimiantalet deltagande skolor anses vara VH anser
att 4 5 st kan vara det som JH påpekade om RS Nord i fjol och föreslår en satsning på
wildcard konceptet PS förtydligar att även om 50 regeln eventuellt inte är tillämplig på våra
sessioner i juridisk mening så är det ett viktig riktmärke att förhålla sig till med hänsyn till
tryggheten
Boende
VH berättar att feedback från RS Väst i fjol var att det var tråkigt att sova hemma då det förlorar
den sociala aspekten PS påpekar att skolor som reser till sessionen t ex från Stockholm till
Eskilstuna kommer erbjudas boende antingen på skola eller hostel PS ser negativt på att ha
boende på plats mot bakgrund av svårigheten att säkerställa social distansering nattetid EM
betonar att det är komplicerat och tidskrävande att ordna hostels för alla då inget enskilt hostel
kan rymma alla i Eskilstuna Skolan är dock rymlig och kan möjligtvis ta ett rum per delegation i RS
Öst AD anser att det är viktigt att vi inte ger sken av att vi säkrar olika sessioner olika och det är
bäst om alla delegationer har varsin sovsal
EM anser att frågan om var de ska sova kan anses vara symbolisk mot bakgrund av att delegaterna
i vart fall kommer arbeta tillsammans under dagtid Därutöver nämner AD att exakt samma utfall
inte behöver ske i varje session men att det är viktigt att utgångspunkten i vart fall är densamma

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
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Justerare
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PS ger VH i uppdrag att fortsätta sondera hur en eventuell digital eller semi digital session kan se
ut VH föreslår att kansliet kontaktar Stockholm stad angående den påstådda direktivet eller
motsvarande till skolorna
Anmälan
Att justera femveckorsregeln är ett brott mot av årsmöte antagen Policy för den Nationella
Uttagningsprocessen Styrelsens motivering är att öka förutsättningarna för skolor att delta i de
regionala sessionerna med bakgrund till de exceptionella förutsättningarna
PS föreslår att sänka tiden för femveckorsregeln till tre 3 veckor
Styrelsen beslutar med acklamation
att sänka tidsfristen för avanmälan för de regionala sessionerna 2020 från fem 5 till tre 3 veckor
PS ajournerar mötet kl 12 32 till 13 32 Mötet återupptas kl 13 34
13 Policy for Sessions in the Covid 1 Pandemic
PS har tagit fram den löpande versionen av covid 1 policyn enligt önskemål Få revideringar i
övrigt har skett däribland rörande medtagande av penna och sittplacering med hjälp av
A4 papper MA tydliggör för kännedom att RS Väst nu har god tillgång till pennor för delegater
PS föreslår att tillägga följande i policyn under avsnitt Accommodation i Risk Mitigation
Original

Ordförande
Paul Stone

Förslag

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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Participants are allowed to
and given the option to
sleep at home for the course
of a session

Participants are allowed to and given the option to sleep at
home for the course of a session When possible, taking into
account the totalled geographical locations of the
participating schools, the session should not offer general
accommodation to delegates. At sessions where
accommodation is not generally provided, it should still be
provided to those delegates which could not reasonably
sleep at home, taking geographical distance into account.

Styrelsen beslutar med acklamation
att anta den nya Policy for Sessions in the Covid 1 Pandemic med ändringsförslaget ovan tills

vidare

14 Wildcard delegater NSP 2020 2021
VH ringar in svårigheten att avgöra behovet av wildcards Å ena sidan är det fördelaktigt med ett
flertal wildcards i det fall skolor hoppar av men å andra sidan kan det innebära en påfrestning ifall
skolor man trodde skulle hoppa av består inte minst med bakgrund till 50 personers regeln The
academic prep kit

publiceras fyra veckor före sessionen men det finns utrymme för viss

flexibilitet
15 Privacy Policy European Youth Parliament Sweden
AA föreslår att styrelsen antar den nya integritetspolicyn såsom presenterad
Styrelsen beslutar med acklamation

att anta den föreslagna integritetspolicyn såsom presenterad
16 Uppdatering regionala styrelser
EM berättar att alla aktiva regionerna väntas anordna egna förberedande event inför de regionala
sessionerna RGS Öst planerar upp till fyra in school sessions Skolrekryteringen fortgår
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17 Medlemsrekrytering
Flytten av medlemsdatabasen misslyckades varför ett temporärt medlemsformulär skapades
Medlemsantalet väntas stiga mot bakgrund av den fortsatta rekryteringen och inte minst
rekryteringstävlingen mellan regionerna Priset för den de som värvar flest är ännu oklart
1 BNC Möte
AA berättar om det kommande BNC mötet i slutet av oktober Deadline för proposals och topic of
debates är den 10 september Styrelsen för en diskussion kring den diskussionspunkt som AA
väntas lyfta gällande lärarnas ställning i nätverket
PS ajournerar mötet kl 14 3 Mötet återupptas kl 14 53
1 Empowerment Project
MA meddelar att inga nya ansökningar till arbetsgruppen inkommit Mot bakgrund av detta och de
ändringar som föreslagits i augustimötet så ska projektet inte återöppna ansökningsperioden
utan läggas på is tills årsskiftet

Däremot består ambitionen om att anordna ett

mentorskapsprogram med deltagare i de regionala sessionerna som mentees
VH betonar vikten av att bygga vidare på projektet och kanalisera de nationella kampanjerna för
att göra det vilket MA instämmer i Vidare anser MA att en arbetsgrupp för nationella kampanjer
kan öka ambitionsnivån för antalet föreläsningar per månad långsiktigt MA fortsätter att spåna på
möjligheter
20 Målsättningar september månad
Styrelsen går igenom målsättningarna från augusti månad och sätter nya mål för september
månad
21 Kansliuppdatering

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen
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PS berättar att kansliet har upprättat en rad förslag på olika frågor att utreda exempelvis EUP
Sveriges roll i civilsamhället EM föreslår också att engagemanget inom regionerna också kan
övervägas att utredas PS ska tillsammans med SJ ordna ett tidsschema för de olika utredningarna
som kan komma att göras under verksamhetsåret innan beslut om att inleda utredningarna görs
22 Övriga frågor
Schema för otillgänglighet
MA föreslår att en kalender görs om när olika personer i förbundsstyrelsen förväntas bli
otillgängliga PS och AD har undersökt frågan sedan den togs upp under augustimötet och menar
att risken är att den inte uppdateras och därmed blir ett ineffektivt verktyg JH instämmer i det
och lyfter sin tid som projektledare för en RS som ett exempel på hur en sådan kalender glömdes
bort PS understryker att statusar på Slack och kommunikation med arbetsledare fungerar bäst
Policy-justering
PS föreslår att ändra Policy for Session in Covid 1 Pandemic enligt följande
Original

Förslag

Room allocations will be made in such a way
that delegations and groups in
the officials team are separated from each
other to the furthest extent possible taking
logistical pre constraints into account

Room allocations will be made in such a way
that committees delegations and groups in
the officials team are separated from each
other to the furthest extent possible taking
logistical pre constraints into account

Styrelsen beslutar med acklamation
att ändra Policy for Session in Covid 1 Pandemic enligt ovanstående förslag
Altinget
PS och AD har diskuterat EUP Sveriges representation till Altinget och har i samråd med AA valt
honom till EUP Sveriges representant i Altingets representationsträffar Den första träffen äger
rum i september månad
Ordförande
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Sekreterare
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Justerare
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Ekonomiska policyn
PS flaggar för att de utlägg som görs av honom fysiskt i kansliet som ett led av sin arbetsledning
inte omfattas av den ekonomiska policyn avseende interna möten Inga dagordningar för möten
kommer därför delas men AD och JH som medlemmar i det utökade presidiet informeras i god
tid innan PS arbetar på plats på kansliet och i vilket syfte En redovisning av utgifter väntas
presenteras för styrelsen kvartalsvis
Direktjustering
PS föreslår att styrelsen direktjusterar besluten i 13 och 22
Styrelsen beslutar med acklamation
att direktjustera besluten i 13 och 22
23 Mötets avslutande
PS avslutar mötet kl 16 06

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Vilhelm Hayen

NSP Processen: RS Underlag styrelsemöte från projektkoordinatorn
Sedan det förra styrelsemötet, 16/8, har arbetet för höstens regionala sessioner främst centrerat
kring den fortsatta rekryteringsprocessen av kandidater till rollerna EA, MTM och Jury Member. I
nuläget är RS Syds officials-team helt fullt, och både RS Öst och RS Väst är på god väg mot att få
sina team färdiga i början av september. Ett möte för att diskutera alternativ till de delmoment
som ej kan hållas under årets sessioner (såsom General Team Building och Eurovillage) har hållits
tillsammans med samtliga projektledare - ett dokument med de idéer som diskuterades kan hittas
här [hyperlänk borttagen i enlighet med beslutet i §11] - och planen är att för den kommande
månaden fortsätta utveckla de förslag som lyftes och konkretisera hur de kan implementeras.
Under de senaste veckorna har projektledarna även fortsatt arbetet med fundraising och att hitta
lokaler för de respektive sessionerna. I dagarna efter augustis styrelsemöte tilldelas RS Öst ett
bidrag på 20 000 kr från Eskilstuna Kommun för matkostnader. Mål har också satts upp för varje
sessionens projektledare för augusti månad, främst centrerade kring lokaler, fundraising och inkind fundraising. Dessa ska utvärderas under projektledare/projektkoordinator mötena i
september. Alla projektledare har även påbörjat arbetet med att inkludera sina orgas i
sessionsarbetet, framförallt för in-kind fundraising. Även att ta fram och skapa topics för
sessionerna går framåt. RS Syds president och VP:s har valt topics, och delegerat de mellan sina
chairpersons. RS Östs akademiska team har tillsammans tagit fram 11 topics, som de ska låta sina
chairpersons välja bland. RS Väst har, efter en lång period av endast en bekräftad VP, nu en färdig
board som har börjat välja och diskutera topics.
En del skolor har även flaggat för att de ej kommer delta i årets sessioner fysiskt, på grund av
rådande Covid-19 pandemi. I nuläget är Flen kommuns skolor och Sigrid Rudebecks Gymnasium i
Göteborg bekräftade som bortfallande. Kungsholmens Gymnasium i Stockholm har även sagt att
de kan ha svårt att delta fysiskt i Eskilstuna, då skolan ej tillåter sina elever att övernatta utanför
skolan under hösten. Kungsholmens Gymnasium EUP-lärare har även meddelat att detta är ett
allmänt direktiv från Stockholms Stad, som mycket troligt innebär att Stockholms Stads skolor
inte kan delta fysiskt under den regionala session i Eskilstuna.

NS 2021 Uppdatering
Styrelsemöte 6 september
Projektledarnas huvudsakliga arbete är ERASMUS+ ansökan. Deras arbetsprocess är genomtänkt
med konsultation av Maja Ahlberg, Verksamhetskoordinator genom att skriva punkter till varje
fråga som att sedan skriva ansökan efter detta. De ansvarar för olika frågor, reflekterar över
varandras svar och skickar sedan dessa till förbundsstyrelsen på olika tidpunkter.
Under September månad kommer projektledarna dessutom skicka ut olika stiftelse ansökningar
som har deadline i mitten/slutet av September. Dessa stiftelser är Folke Bernadotteakademin,
Nordiska Kulturfonden samt Another Development Fund. Dock har projektledarna poängterat att
deras huvudfokus kommer att vara ERASMUS+ ansökan.
Förslaget som har inkommit från Board av NS 2020 har tagits upp med projektledarna och de
ställer sig positivt till förslaget dock vill de vänta tills fallet för President och Editor är avslutat.
Skriven av Maja Ahlberg, Verksamhetskoordinator
200828

