E

ei ka Ungd m

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

S
Samman
S a 1(11)

de da m 2020-11-01

Plats och tid Zoom kl 0 03 17 12
Närvarande Förbundsstyrelsen
PS
AD
JH
AF
MA
AA
RB
VH
EM

Paul Stone
Alexander Dürr
Joel Hultman
Anders Fridén
Maja Ahlberg
Arad Aslrousta
Robin Bucher
Vilhelm Hayen
Elise Murphy

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Lärarrepresentant
Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie Ledamot
Ordinarie Ledamot

SJ

Simon Jernberg

Förbundssamordnare

Övriga närvarande

Underskrifter

Paragrafer 1 23

Sekreterare

Arad Aslrousta
2020 11 06 Mölndal

Ordförande

Paul Stone
2020 11 10 Strängnäs

Justerare

Alexander Dürr
2020 11 12 Lund

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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1 Mötets öppnande
Förbundsordförande PS öppnar mötet klockan 0 03
2 Val av ordförande för mötet
Styrelsen beslutar
att  lja PS till ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
Styrelsen beslutar
att  lja AA till sekreterare för mötet
4 Val av justerare för mötet
Styrelsen beslutar
att  lja AD till justerare för mötet
5 Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutar
att fa

lla röstlängden till personer kl 0 07

Röstberättigade PS AD JH AF MA AA RB EM VH
6 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fa

lla dagordningen såsom föreslagen av PS under mötet

7 Beslut mellan möten
Två beslut har fattats mellan dagens möte och styrelsens senaste sammanträde 03 04 10 2020
Den 13 oktober beslutade styrelsen
att inte anordna de regionala sessionerna 2020 i ett fysiskt format
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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Den 27 oktober beslutade styrelsen
att ge nationell koordinator mandat att bedöma de riskbedömningarna som de regionala

styrelserna genomför inför deras fysiska event i enlighet med EUP Sveriges Policy för fysiska
sammankomster i Corona pandemin i samband med en medlem av presidiet
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 oktober oktobermötet
AD

Fortsatt arbete med de regionala och nationella sessionerna samt diskussioner kring

medlemsrekrytering och lärarnätverk bl a
JH Undersökt påföljden av inställda RS ar och hur mycket vi medel vi kan spara till nästa år samt gjort en
resultatrapportering inför styrelsemöte bl a
RB Planerat nyhetsbrev och utvecklat ett nytt kommunikationsinstrument för att utveckla planeringen
kring sociala medierna bl a
EM Utökad kontakt med de regionala ordförandena och haft översyn över medlemsrekryteringen bl a
VH Deltog i en utbildningsdag med Folk och Försvar och har bidragit till alternativ lösning till RS ar bl a
MA Arbete med den nationella konferensen och en rad möten kopplade till de regionala sessionerna bl a
AA Skapat samtyckesblankett för regionala sessioner och deltagit i BNC bl a
PS Diverse möten såsom BNC mötet men också uppstartsmöte för det nordiska styrelsenätverket bl a
AF Varit i kontakt med skolor och ger uppdateringen att det råder en besvärlig situation hos flertalet av dem
med många smittade av Covid 1 jämfört med tidigare

Utvärdering målsättningar
Styrelsen för en intern diskussion om utvärdering av målsättningar i oktober månad
10 Kansliuppdatering

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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SJ har skickat in en andra komplettering av ansökan till Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågors MUCF rörande EUP Sveriges organisationsbidrag Därutöver upplyser SJ
om att en retroaktiv utbetalning av organisationsbidraget väntas ske i november mot bakgrund
till dess förhöjning och att han nu ingår i LSU s referensgrupp för anställda inom civilsamhället
11 Ekonomiuppdatering
JH presenterar den uppdaterade budgeten Bland annat framgår minskade kostnader för
representation respektive de regionala sessionerna till följd av de skärpta regionala råden samt
styrelsens beslut att ställa om de regionala sessionerna till ett digitalt format
PS föreslår att styrelsen godkänner kvarttalsrapporten som presenterades av JH
Styrelsen beslutar
att godk nna kvartalsrapporten som presenterades av JH
PS föreslår att styrelsen att fastställer budgeten som presenterades av JH tills vidare
Styrelsen beslutar
att fa

lle  budgeten som presenterades av JH tills vidare

PS ajournerar kl 10 2 Mötet återupptas kl 10 43
12 Avstämning mot Strategy 2020 2022
SJ framhåller betydelsen av att införliva delar av EUP Sveriges tvååriga strategi redan det första
verksamhetsåret med ett långsiktigt perspektiv snarare än uppskjuta processen till nästa
verksamhetsår Därför genomfördes under styrelsemötet en genomgång av samtliga åtgärder
enligt strategin och där styrelsen fick indikera statusen för dessa Med denna utgångspunkt
kommer SJ ordna en workshop under nästkommande styrelsemöte i syfte att vidare anpassa vårt
arbete till verksamhetsplanen
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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13 Omställning RS 2020
VH berättar att omställningen till digitala sessioner har gått väl inte minst i förhållande till
presidenterna för sessionerna Eftersom sessionerna äger rum digitalt så är representanter från
förbundsstyrelsen inte nödvändiga i samma utsträckning som tidigare planerat enligt VH
Vad gäller Safe Person så ser AD gärna att Heidi Park i egenskap av National Safe Person visar upp
sig under sessionerna om inte några Event Safe Persons väntas utses på grund av omställningen
till en digital miljö PS anser att också någon från förbundsstyrelsen borde vara på plats digitalt
som stöd för moderatorerna men också i syfte att utvärdera konceptet Lärarna ska delta under
öppningsceremonin och har möjlighet att närvara under debatterna Däremot förväntas lärarna
inte vara i samma rum som delegationen
RB upplever att utformningen av mediagruppens roll vid sessionen är en särskild utmaning VH
lyfter inspelningsmaterialet från sessionen som en källa till kreativitet varpå RB också
exemplifierar

intervjuer

som

ytterligare

ett

alternativ

JH

rekommenderar

att

ett

sessionsöverskridande möte med editors kan hållas PS understryker att man får göra det bästa
givet förutsättningarna
PS ajournerar mötet kl 12 0 Mötet återupptas kl 13 12
14 Nationella sessionen 2021
MA informerar att projektledarna för NS 2021 har avsagt sina uppdrag av personliga skäl Därför är
det angeläget att utreda möjligheterna till en digital lösning samt nya projektledare
Projektledarna kan tänka sig att delta i en överlämning eller motsvarande Vidare noterar MA den
fortsatt negativa utvecklingen avseende smittspridningen i landet jämfört med i somras
PS och AD har diskuterat saken och framlyfter alternativet att fråga projektledarna för de
regionala sessionerna om möjligheten och intresset att vara projektledare och leda NS framåt
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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MA bedömer att det är osannolikt att den pågående globala pandemin går över efter endast ett år
och att ett beslut om att övergå till en digital session kan bli lyckat då det är fem månader kvar till
sessionen ska äga rum och därmed utgör god planeringstid vilket PS instämmer i Även EM ställer
sig skeptisk till en fysisk session i synnerhet med internationella deltagare varför en digital
lösning hade varit mest lämplig
SJ påminner om att besked behöver ges till MUCF gällande Erasmusansökan SJ menar att det
finns skäl att vara optimistisk för en digital session mot bakgrund av vad organisationen lyckats
åstadkomma på endast en vecka i omställningen av de regionala sessionerna
AA ser gärna en diskussion om deltagaravgifterna i det fall sessionen blir digital Ju tidigare EUP
Sverige kan ge besked till de nationalkommittéer som väntas skicka delegationer till NS desto
bättre
PS föreslår att styrelsen ställer om den nationella sessionen till digitalt format
Styrelsen beslutar
att 

lla om den nationella sessionen till digitalt format

PS föreslår att styrelsen kontaktar de projektledarna för de regionala sessionerna 2020 om att bli
projektledare för den nationella sessionen 2021
Styrelsen beslutar
att k on ak a projektledarna för de regionala sessionerna 2020 om att bli projektledare för den
nationella sessionen 2021
15 Uppdatering från BNC mötet

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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AA och PS har deltagit i den andra tillika sista Board of National Committees BNC Meeting för
2020 Inga avvikelser i erlagda röster har förekommit från vad som beslutades om under
föregående styrelsemöte Utöver dessa beslut fattades också ett antal beslut om inkomna formal
requests och om amendments
16 Representantskap i civilsamhället
PS har deltagit i den andra träffen i LSU s ordförandenätverk och har tillsammans med SJ också
närvarat vid MUCF s kunskapskonferens digitalt Därutöver har PS medverkat i en konsultation
med det svenska UNESCO rådet om ungdomars chans att påverka beslutsfattare som ska skriva
en rapport som väntas komma

LSU till del Till kommande representantskap hör Agenda

2030 konferensen som PS ska delta vid och ett webbinarium om EU och ungdomsfrågor som AD
och SJ väntas medverka vid
VH tillsammans med Nora Samuelsson Ordförande RGS Väst deltog i ett arrangemang av Folk
och Försvar där han förde en dialog med Utrikespolitiska Förbundets förbundsordförande om en
ömsesidig vilja till närmare relationer Detta välkomnas av särskilt AA och RB PS meddelar att han
planerar att uppta kontakt med Utrikespolitiska Förbundets förbundsordförande för att vidare
stämma av kring detta
AA noterar att han i januari 2021 kan komma att delta i ett panelsamtal anordnat av Europa Direkt
i Göteborgs stadsbibliotek
17 Uppdatering medlemsrekrytering
EM uppdaterar med nya siffror om organisationens medlemsantal och noterar särskilt att RGS Syd
fått fler medlemmar den närmsta tiden
Öst 2
Syd 116
Väst 236
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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Nord 14
PS ajournerar mötet kl 14 40 Mötet återupptas kl 14 52
1 Uppdatering RGS
EM redogör för de olika förhållandena i de regionala styrelserna
1 Nationella kampanjer
MA berättar att nästa kampanj väntas kretsa kring aktivt medborgarskap och hon presenterar
olika inslag som kan prägla kampanjen däribland följande föreläsning om det amerikanska valet
intervjuserie från styrelsen RGS quiz night om demokrati i exempelvis EU och demokratins
betydelse under pandemin
AA påpekar att ämnena är intressanta men att det samtidigt är viktigt att ha framförhållning om
åtminstone en månad SJ instämmer i detta och framhåller relevansen med EU och demokrati vad
gäller inte minst EU s långtidsbudgeten som är aktuell
EM uppmuntrar MA att fråga de regionala styrelserna särskilt då external coordinators i RGS som
egentligen håller i lärarprogrammet som nu uteblir kan fokusera på kampanjen PS tillägger
även att kampanjerna är ett helhetsansvar inom styrelsen varför MA gärna får samråda med
övriga i styrelsen om uppgifter
20 Diskussion om organisationens struktur och ambitioner
PS anser att verksamhetsår tenderar att cirkulera genom att samma ambitioner uttrycks varje år
utan de framsteg man gärna hade sett Dagens organisationsstruktur speglar inte den målbild vi
har om ökad decentralisering och utökad verksamhet bland annat Idag ägnas mycket tid och
resurser på den nationella uttagningsprocessen varför det finns skäl att göra strukturförändringar
som ger våra lokalföreningar en mer framträdande roll anser PS vilket SJ instämmer i Styrelsen
är inte huvudsakligen strategisk i dagsläget utan snarare operativ och PS menar att det skapats en
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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illusion i organisationen av att den skulle vara strategisk Kansliet har mer av en administrativ och
delvis strategisk roll snarare än operativ Därutöver har RGS ingen kontakt med lokalföreningar
och de aktiviteter som utförs av RGS kan mer effektivt utföras på lokal nivå förklarar PS PS
uttrycker oro för den mentala hälsan hos organisationens aktiva medlemmar som lägger väldigt
mycket tid på sina uppdrag och att organisationsstrukturen behöver balanseras om för att
överkomma detta långvariga problem
I en reformerad organisationsstruktur är styrelsen enligt PS huvudsakligen strategiskt vars
ledamöter kan bistå kansliet som ansvarar för det operativa arbetet SJ framhåller att
arbetsbördan i ett sådant upplägg för volontärer minskas till en mer rimlig nivå som främjar ett
längre och hållbart engagemang Förtroendevalda får trots allt inget arvode och det är bättre att
mer arbetsbörda går till kansliet samtidigt som det förstås är viktigt att detta sker med god balans
påpekar SJ
Konkret skulle en reformerad organisationsstruktur innebära nya portföljbeskrivningar för
förbundsstyrelsen

ny arbetsbeskrivning för förbundssamordnare och ny beskrivning av

projektledare bland annat förklarar PS Han betonar att han önskar fortskrida med dessa planer
direkt eftersom förändring tenderar att skjutas upp varje år och planerar att vara klar med en
första fas av omstruktureringen av organisationen i januari 2021
Sammantaget föreslår PS att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp med syfte att koordinera denna
omställning
VH uttrycker oro för att en sådan reformering riskerar att försätta kansliet bortom sin
maxkapacitet Det blir i praktiken tre roller i en och VH har de senaste veckorna spenderat väldigt
mycket tid på sitt uppdrag markerar han EM understryker att det rör sig om balans och att inte
hela hennes portfölj tillfaller kansliet SJ förtydligar att styrelsen inte blir frånvarande utan att
varje ledamot blir arbetsledare inom ramen för sin egna portfölj och ger riktlinjer Därmed avlastas
arbetet hos förtroendevalda men de utvecklar sitt stöd till kansliet
Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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AF är skeptisk till att vikt fästs vid lokalföreningar och beskriver det som vanskligt Kontinuitet är
avgörande och den finns hos lärarna betonar han Dessutom saknar elever mandat i skolan PS
klargör att det inte handlar om att skolorna får mer ansvar utan att eleverna får fler möjligheter
SJ menar att lokalföreningarna är komplement till lärarna vilket AA instämmer i
JH är å sin sida skeptisk till att nedmontera RGS då skolrekrytering sker bäst på regional nivå än på
lokal nivå Även detta instämmer AA i PS menar att skolrekrytering skulle kunna bedrivas på lokal
nivå där varje medlemsförening rekryterar sin skola och därmed bli ett mer överkomligt uppdrag
RB efterfrågar ett ytterligare möte om en månad mot bakgrund av att frågan om reformering
väcktes plötsligt under mötet PS nämner att en arbetsgrupp kan driva frågan framåt och ta fram
nödvändigt material men att slutgiltigt beslut fattas av styrelsen först när detta framtagits
PS föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för omstrukturering av EUP Sverige 2020 2021
bestående av PS AD och SJ
Styrelsen beslutar
att  ill

a en arbetsgrupp för omstrukturering av EUP Sverige 2020 2021 bestående av PS AD

och SJ
PS ajournerar mötet kl 16 42 Mötet återupptas kl 16 52
21 Målsättningar november månad

Styrelsen för en intern diskussion om nya målsättningar för november månad
22 Övriga frågor
L a

og amme

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr
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EM anser att det viktigt att lärarprogrammet består under de regionala sessionerna i ett digitalt
format På så vis kan vi inhämta återkoppling om hur vår omställning och hur vi hanterat
verksamheten i övrigt har mottagits av lärarna Detta kan exempelvis ske digitalt av styrelsen efter
sessionerna EM noterar också att det finns resurser rörande lärarprogrammet och liknande på
members platform som hon ska undersöka närmare AF tycker att EM s tankar är bra och att
kontakten fortsätter
Amba ad e
MA berättar att hon skapat ett nationellt styrdokument för ambassadörer som styrelsen kan ta del
av
23 Mötets avslutande
PS avslutar mötet kl 17 12

Ordförande
Paul Stone

Sekreterare
Arad Aslrousta

Justerare
Alexander Dürr

