
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)  

Styrelsemötesprotokoll  

 
Sammanträdesdatum 2021-02-06 

Sida 1(9) 

 

Plats och tid: Zoom, kl. 10:04 – 16:40.

Närvarande Förbundsstyrelsen:
PS Paul Stone (Förbundsordförande)
AD Alexander Dürr                 (Vice förbundsordförande)
JH Joel Hultman (Förbundskassör)
MA Maja Ahlberg (Ordinarie Ledamot)
AA Arad Aslrousta (Ordinarie Ledamot) 
RB Robin Bucher (Ordinarie ledamot)
VH Vilhelm Hayen (Ordinarie Ledamot)
EM Elise Murphy (Ordinarie Ledamot)

Övriga närvarande:
SJ Simon Jernberg (Förbundssamordnare)

Underskrifter: Paragrafer: §1-24

Sekreterare Arad Aslrousta
2021-02-13  Mölndal

Ordförande Paul Stone
2021-02-13, Malmö

Justerare Joel Hultman
2021-02-15, Lund

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande PS öppnar mötet kl. 10:04.

§2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja  PS till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja AA till sekreterare för mötet.

§4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja JH till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutar

att  fastställa röstlängden till 7 personer kl. 10:07.

Röstberättigade: PS AD JH – MA AA RB EM –

att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 14:12.

Röstberättigade: PS AD JH – MA AA RB EM VH

§6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen såsom presenterad.

§7. Beslut mellan möten

Ett beslut har fattats mellan dagens möte och styrelsens senaste sammanträde den 16–17 januari

2021.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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Den 22 januari beslutade styrelsen

att godkänna den presenterade kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2020.

§8. Styrelserond

Uppdateringar sker numera från varje utskott snarare än på individuell basis. Styrelsen

genomförde en mårunda.

§9. Kansliuppdatering

SJ inleder med att berätta att handlingsplan för medlemshantering ska presenteras på nästa

styrelsemöte. Arbetet med NS 2021 fortgår. Nästa vecka ska welcome booklet skapas.

Skoldelegationer till IS Milano och IF Maastricht ska skickas. Censusrapporteringen har

genomförts. Möten med civilsamhället har hållits, inte minst möte med UNESCO-rådet rörande en

rapport om civilsamhället som PS intervjuats i framtagandet av. Nästa vecka ska SJ genomgå en

vidareutbildning i medlemshantering.

§10. Ekonomiuppdatering

JH föreslår justeringar i budgeten. Utbetalningar av verksamhetsbidraget till RGS avvaktas tills

vidare men medlen finns dem tillgodo att använda.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgeten såsom presenterad.

§11. Rapportering av utskottet för NSP

Utskottet har mottagit flera förslag på projektledare för RS Väst, som kommer diskuteras vid nästa

utskottsmöte, berättar AD.

Vidare informerar AD att inbjudningar har skickats avseende leadership-posterna för NS 2021. MA

presenterar det preliminära upplägget för sessionen. General teambuilding väntas inte äga rum.

Introductory clauses avseende resolutionerna kan komma att helt eller delvis att förberedas inför

sessionen. Sessionsutskotten kommer delas in i topic-kluster i syfte att bland annat utöka

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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debatt-tiden givet de tekniska förutsättningarna. AD påminner om att sessionen kommer

välkomna wildcards.

Vad gäller NS 2022 väntas ett möte hållas med två potentiella projektledare, enligt AD.

PS ajournerar mötet kl. 10:52. Mötet återupptas kl. 11:03.

§12. Rapportering av utskottet för decentralisering

Bland annat följande har framkommit i utskottet enligt SJ. Rollfördelning har ägt rum inom

utskottet och diskussion har förts om hur kommunikationen bäst förs med regionerna. Därutöver

har välkomstbrev till nyrekryterade medlemmar tagits fram och skickats. RGS-nätverken har

diskuterats. Dessutom har investeringsmöjligheter för RGS diskuterats med hänsyn till den nya

satsningen på regionerna. Ett förråd med profilmaterial och liknande kan vara  sådana exempel.

Lokalföreningar kommer involveras i verksamheten först efter den nationella sessionen, avslutar

SJ.

§13. Rapportering av utskottet för kommunikationsfrågor

Bland annat följande har framkommit i utskottet enligt SJ. Kommunikationsplan för de närmsta

veckorna har utformats. Nyhetsbrev väntas skickas för månaden. En återrekryteringskampanj har

genomförts genom mail och sociala medier.

§14. Rapportering av utskottet för aktiviteter och kampanjer

Bland annat följande har framkommit i utskottet enligt SJ. VH har fått i uppdrag att undersöka

konceptet “Europaparlamentariker för en dag” som kan jämföras med Folk och försvars aktivitet

“Minister för en dag” hos gymnasieskolor.

Nästkommande kampanj, EU och omvärlden, kommer äga rum helt digitalt och ta sikte på EU:s

relation till USA och Kina. Rent konkret kommer kampanjen innehålla minst en intervju, nyheter

och behandla också de globala hållbarhetsmålen. RGS arbete kommer ta sikte på EU:s budget:

den europeiska gröna given, stöttning under pandemin och Erasmus+.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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§15. Redogörelse av representantskap i civilsamhället

PS har deltagit i LSU:s ordförandenätverk, som MUCF:s generaldirektör besökte. Vidare har PS och

AD deltagit i det nordiska styrelsenätverket BNNC. Därutöver har PS fortsatt haft kontakt med

Utrikespolitiska förbundet. PS har blivit antagen till FOSA, Folk och Försvars försvars- och

säkerhetsakademi.

§16. Diskussion om RGS-nätverkens funktion i den nya arbetsstrukturen

PS anser att presidienätverket och kassörsnätverket fyller en viktig funktion som borde bestå och

påminner om att dessa nätverk finns förankrade i strategin. Övriga nätverk bör upplösas i dess

nuvarande form och istället anpassas till den nya strukturen. Ledamöter i RGS kan bjudas in till

vissa utskottsmöten, vilket RB ställer sig positiv till. RGS-ordföranden får avgöra vilken ledamot

inom sin styrelse som bäst lämpar sig till att delta i vilket utskott. PS ska ta vidare frågan.

PS föreslår att styrelsen upplöser samtliga RGS-nätverk förutom presidienätverket och

kassörsnätverket.

Styrelsen beslutar

att upplösa samtliga RGS-nätverk förutom presidienätverket och kassörsnätverket.

PS föreslår att styrelsen justerar dagordningen så att “Beslut om årsmötets plats” flyttas upp ovan

“Diskussion förslag om implementering av kommitté-idén.

Styrelsen beslutar

att justera dagordningen så att “Beslut om årsmötets plats” flyttas upp ovan “Diskussion förslag

om implementering av kommitté-idén.

§17. Beslut om årsmötets plats

EM har sedan styrelsens senaste sammanträde varit i kontakt med RGS Öst som ställt sig positiva

till att bistå i planeringen av organisationens årsmöte.

PS föreslår att styrelsen fastställer årsmötets plats till region öst.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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Styrelsen beslutar

att fastställa årsmötets plats till region öst.

PS ajournerar mötet kl. 11:55. Mötet återupptas kl. 13:30.

§18. Diskussion förslag om implementering av kommitteé-iden

PS och AD anser att idéen har potential men att knäckfrågan är vilka som ska vara chairs för

kommittén. MA framhåller att antalet kommittéer inledningsvis borde begränsas till maximalt två

eller tre st., vilket PS och AD instämmer i. Vad gäller tidsperiod så betonar PS att långa

mandatperioder kan ge en avskräckande effekt, varför perioden kan vara ett par månader i syfte

att effektivisera verksamheten.

AA menar att det sannolikt finns en förväntan av att resultatet som produceras av kommittéerna

ska offentliggöras eller används externt. Risken med detta är enligt AA att åsikterna i

kommittéerna förväxlas med de av organisationen vilket kan äventyra förtroendet för EUP

Sveriges opartiskhet. Dessutom krävs Governing Bodys godkännande vid politiska

ställningstaganden, påminner AA.

VH påminner att styrelsen har sista ordet gällande inte minst vad som publiceras och att

kommittéerna måste ta hänsyn till föreningens stadga och övriga begränsningar exempelvis inom

nätverket, vilket RB och EM instämmer i.

PS understryker att kommittéerna inte skulle reflektera organisationens eventuella

ställningstagande utan medlemmarnas åsikt i en snäv bemärkelse. Vidare anser PS att eventuella

frågor rörande Governing Bodys syn på konceptet kan behandlas när det väl blir aktuellt.

AA betonar motsättningen mellan marknadsföringen och verkligheten. Å ena sidan vill man

marknadsföra konceptet som ett sätt att påverka, men å andra sidan saknas det självklara

förutsättningar att förverkliga det i praktiken. PS uttrycker att detta får undersökas vidare.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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AD framhåller att kommittéerna ska ha ett utbildningssyfte. På JH:s synpunkt om att sådant syfte

kan kräva utbildning eller motsvarande merarbete hos chairen som riskerar höja tröskeln för att

söka sig till uppdraget, så menar AD att det kan vara grundläggande kunskap.

Vad gäller regionernas funktion i sammanhanget så anser PS och AD att de kan vara delaktiga i

processen och skapa infographics och liknande för att synliggöra kommitteérnas slutsatser.

Kommittéerna ska bära en social och gemenskapskänsla i form av att kunna mötas och skriva

tillsammans, markerar PS. Därför ska varje kommitté tilldelas medel för sådana aktiviteter när

omständigheterna medger det.

MA påminner om att konceptet behöver vara färdigt innan NS 2021. PS och AD belyser att

förhoppningen är att ett tydligt koncept är framtaget till nästa styrelsemöte.

§19. Planering av extern kommunikation i februari månad

Styrelsen för en intern diskussion om vilken extern kommunikation som ska planeras för månaden

framöver.

PS ajournerar mötet kl. 14:23. Mötet återupptas kl. 14:40.

§20. Diskussion om Strategy 2020-2022

Även om EUP Sverige har en strategi så anser PS, AD och SJ att det finns förbättringspotential.

Större vikt borde fästas vid tydliga och övergripande målsättningar, och oväsentliga delar såsom

att t.ex. ha policydokument bör rensas bort. Förslag på ny strategi kommer således utarbetas av

PS, AD och SJ som kan komma att föreslås som proposition vid årsmötet. Därutöver planeras

också en verksamhetsplan för nästa verksamhetsår framtas som förslag på proposition, i enlighet

med beslut från föregående styrelsemöte.

Gällande strategierna för respektive regional styrelse så är det en angelägenhet för varje regional

förening. Saken kommer diskuteras vidare i utskottet för decentralisering.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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§21. Diskussion om en policy för överlämning

Den nya arbetsstrukturen innebär en utmaning i tillvägagångssättet för styrelseöverlämningen.

Överlämningen kommer nämligen behöva ta avstamp från utskotten snarare än från individuell

basis. PS anser därför att det kan finnas ett behov av överlämningsdokument från varje utskott

och att en policy för överlämningar etableras för att tydliggöra process och förväntningar.

§22. Beslut om målsättningar för februari månad

Styrelsen för en intern diskussion om målsättningar från januari och februari månad.

§23. Övriga frågor

Konsult

PS meddelar att stödfunktionen avseende konsulttjänst har pausats.

Handlingar

JH föreslår att styrelsen lägger utskottsunderlaget till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att lägga utskottsunderlaget till handlingarna.

Lönerevision

Styrelsen för en intern diskussion rörande lönerevision för organisationens anställda.

Lönerevisionen sker mot bakgrund av att ca. ett år passerat sedan det senaste lönerevisiontillfället

och de överenskomna ändringar i den anställdas arbetsbeskrivning.

Styrelsen beslutar 

  

 

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)  

Styrelsemötesprotokoll  

 
Sammanträdesdatum 2021-02-06 

Sida 9(9) 

 
  

  

 

§24. Mötets avslutande

PS avslutar mötet kl. 16:40

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Joel Hultman
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Uppdatering från Utskottet för NSP

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden startat upp arbetet och haft som fokus att:

1. Diskussion om arbetat med årets RS PM’s
a. Maja har kontakt med kommande NS PM’s
b. Ville fortsätter kontakten med nya RS PM’s
c. Kolla med Bäckängsskolan för att hitta projektledare för RS Väst
d. Kontakt de nekade ansökningar och boka in ett möte för att diskutera vilket

möjligheter det finns att engagera sig inom EUP Sverige.
2. Den nationella sessionen 2021/2022

a. Tagit fram kandidater som ska bjuda in som President samt Head of Jury
b. Diskuterat NS PM’s som bjudits in för att organisera NS 2022.

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Beslutat om vilka som ska bjudas in som President samt Head of Jury
● Vilket inom Uskottet som ska ansvarar för kontakten med NS/RS PM’s

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:
● Alternativ för NS PM’s ifall Ida och Samir tackar nej.
● Uppdatering NS grupp

Utskottet närmaste planering:
Uppföljningsmöte den 10/2
Att kontakt med RS PM’s påbörjas.  



Avser underlag till styrelsemöte
2021-02-06

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering
 

 
Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden startat upp arbetet och haft som fokus att:

1. Sätta roller i gruppen och se över kommunikationen med RGS
2. Lagt upp planen för våren med utbildningar, när vi närmar oss LF samt andra aktiviteter

och stödfunktioner för RGS/LF
3. Planering och genomförande av Kick-off för RGS
4. Ett välkomstbrev har tagits fram för nya medlemmar
5. Se över nätverken med RGS
6. Diskuterat hur vi kan använda mer pengar på lokal/regional nivå

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Fördelning inom utskottet
● Att genomföra Kick-off för RGS
● Välkomstbrev till nya medlemmar
● Uppmuntra RGS att köpa in Profilmaterial

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Nätverken med RGS - vilka ha kvar?
● Idéer på hur vi kan spendera mer pengar på regional/lokal nivå

Utskottet närmaste planering:
Stötta RGS under kampanjen
Nätverksmöten med RGS (presidie och kassör)
Pusha RGS att köpa in profilmaterial
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Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden startat upp arbetet och haft som fokus att:

1. Sätta och implementera en kommunikationsplan mellan styrelsemötena med fokus på:
a. Presentation av utskotten
b. Återrekrytering av 2020 års medlemmar
c. Få ut filmerna på Hans Dahlgren och Cecilia Malmström
d. Gå ut med att NS sker digitalt

2. Starta upp planeringen för kommunikationen kring Kampanjen EU och omvärlden

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Anta en kommunikationsplan för de två veckorna mellan uppstartsmöte och styrelsemöte
● Revidera kommunikationsplanen under möte 2 och möte 3
● Anpassa kommande kommunikationsplan efter innehållet i Kampanj EU och omvärlden
● Boka in möte med Tredje Sektorn för att se över eventuellt samarbete kring

kommunikationen

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Kampanj EU och omvärlden - presentation
● Innehåll kommande kommunikationsplan

Utskottet närmaste planering:
Sätta en ny kommunikationsplan för perioden 8 feb - 4 mars
Arbeta fram en bra kommunikationsstrategi för kampanj EU och omvärlden
Möte med Tredje sektorn
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Uppdatering från Utskottet för Aktivitet och kampanj

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden startat upp arbetet och haft som fokus att:

1. Planera Kampanj 1 EU och omvärlden
2. Planera Kampanj 1 EU och omvärlden och roll för RGS
3. Planera upp innehållet för kampanjen
4. Startat arbetet med att skapa innehåll
5. Plan för våren i stort

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Anta idén om att ha EU och omvärlden som fokus på Kampanj 1
● Anta idén om att kampanjen ska vara en sociala media-kampanj
● Anta planen för hur RGS ska arbeta med kampanjen
● Delat upp vem i utskottet som ansvarar för vad i kampanjen
● Låta Ville se över koncept-idén med EU i skolan/Europaparlamentariker för en dag

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Kampanj EU och omvärlden - presentation
● RGS roll i kampanjen - presentation

Utskottet närmaste planering:
Skapa innehåll till kampanjen EU och omvärlden
Stötta RGS i uppstarten av sitt arbete med kampanjen
Samarbeta med Utskottet för kommunikation i arbetet med att få ut kampanjen i sociala medier




