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Plats och tid: Zoom, kl. 10:02 (dag 1) – 15:09 (dag 2)

Närvarande Förbundsstyrelsen:
PS Paul Stone (Förbundsordförande)
AD Alexander Dürr                  (Vice förbundsordförande)
JH Joel Hultman (Förbundskassör)
AF Anders Fridén (Lärarrepresentant)
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: §1-32

Sekreterare Arad Aslrousta
2021-03-14, Mölndal

Ordförande Paul Stone
2021-03-17, Malmö

Justerare Elise Murphy
2021-02-18, Malmö

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande PS öppnar mötet kl. 10:02.

§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 EM till justerare för mötet.

 

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutar

att  fastställa röstlängden till 6 personer kl. 10:05.

Röstberättigade: PS AD JH – MA AA – EM –

att fastställa röstlängden till 9 personer kl. 14:55.

Röstberättigade: PS AD JH AF MA AA RB EM VH

att fastställa röstlängden till 8 personer dag 2, kl. 10:17.

Röstberättigade: PS AD JH – MA AA RB EM VH

§6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen såsom presenterad.

§7. Beslut mellan möten

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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Ett beslut har fattats mellan dagens möte och styrelsens senaste sammanträde den 6 februari

2021. 

Den 17 mars beslutade styrelsen  

att  begära inkoppling av EUP Sverige på kollektivavtal med Fremia från och med 1 mars 2021.

§8. Styrelserond

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

genomförde en mårunda.

§9. Kansliuppdatering

SJ inleder med att berätta om dialogmötet med ungdomsrörelsen om pandemins konsekvenser

där flera myndigheter deltog. Den digitala kampanjen fortsätter liksom arbetsprocessen rörande

den nationella sessionen som uppges vara i fas. Topic overview och annat material har skickats till

delegater. Därutöver har ett utkast på ny strategi upprättats, som kommer diskuteras nästa vecka

med presidiet.

Slutligen informerar SJ att han fått en ny anställning och därmed har sagt upp sig från EUP Sverige

efter nästan två år som förbundssamordnare. SJ:s sista dag är fredagen den 23 april, och PS

berättar att rekryteringsprocessen för att hitta SJ:s efterträdare har inletts.

§10. Ekonomiuppdatering

JH föreslår justeringar i budgeten. PS informerar att organisationen med anledning av det nyligen

ingångna  kollektivavtalet bland annat ska betala tjänstepension och försäkringar.

Styrelsen beslutar på förslag av JH.

att fastställa budgeten tills vidare.

§11. Rapportering av utskottet för NSP

AD berättar bland annat följande. Projektledare för RS Väst har rekryterats och en relativt kort PM

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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Summit med samtliga rekryterade har genomförts digitalt. Därutöver har AD och MA haft ett möte

och inväntar svar från potentiella projektledare för NS 2022.

Vad gäller NS 2021 meddelar MA att en president för sessionen har framgångsrikt rekryteras.

Dessutom väntas en kombination av Zoom och Discord användas som kommunikationsverktyg.

Call för media team members har öppnats, avslutar MA.

Styrelsen beslutar på förslag av AD

att välja  till projektledare för RS Väst 2021.

PS noterar att utskottet i framtiden kan välja projektledare självständigt.

PS ajournerar mötet kl. 10:47. Mötet återupptas kl. 11:00.

§12. Rapportering av utskottet för decentralisering

Av mötet mellan utskottet och representanter från varje RGS framgick enligt SJ bland annat

följande. Samtliga RGS ställer sig positiva till att delta i utskott i förbundsstyrelsen, särskilt

utskottet för kampanj och aktiviteter. Ingen RGS upplever att förbundsstyrelsen blandar sig i för

mycket i RGS verksamhet.

Två saker kan förbättras. Det första är att föra dialog med och inte till styrelserna, vilket utskotten

kan bidrar till. Det andra är att förbundsstyrelsen välkomnas att delta i regionernas kampanjer och

aktiviteter och synliggöra sig själva. Därutöver finns det flera önskemål. Bland annat att anordna

fler utbytesaktiviter mellan RGS och styrelsen, skapa en ordlista för EUP och anordna utbildningar

i styrelsearbete såsom i att hålla styrelsemöte och föra protokoll.

§13. Rapportering av utskottet för kommunikationsfrågor

SJ berättar bland annat följande. Den pågående kampanjen har fungerat väl. Inlägg har varit av

god kvalitet och lagts upp i tid. I framtiden kan storys användas på Instagram. Mer om

kommunikation berörs i en senare punkt.

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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§14. Rapportering av utskottet för aktiviteter och kampanjer

Såväl MA som EM upplever att samarbetet inom utskottet har fungerat väl. SJ instämmer och

betonar att mer output har skapats genom mindre belastning.

§15. Redogörelse av representantskap i civilsamhället

PS har deltagit dels i en ordförandeträff hos LSU och dels i Försvars- och säkerhetsakademin hos

Folk och Försvar. Därutöver har ett förslag på memorandum of understanding med

Utrikespolitiska förbundet Sverige upprättats, vilket berörs senare i dagordningen. PS, AA och SJ

har anmält sig till lanseringen av det nya Erasmus+-konceptet fredagen den 19 april.

SJ väntas delta i ett möte med statsrådsberedningen med fokus på EU, Sverige och

återhämtningsplanen där flera aktörer från civilsamhället väntas delta.

Slutligen har SJ fått en förfrågan från EU-kommissionens representation i Sverige och

Universitetskanslersämbetet gällande deras fortbildningsprogram för lärare, Skolambassadör för

EU. Även om EUP:s verksamhet inte består av rollspel i någon egentlig mening, som förfrågningen

efterfrågade, så framhåller AA att den årliga fortbildningen är ett synnerligen bra tillfälle för

organisationen att marknadsföra nätverket och dess möjligheter till fördel för alla parter. SJ

väntas återkoppla detta, och förhoppningsvis hålls en presentation av ett par representanter från

styrelsen.

§16. Utvärdering av målsättningar februari månad

Styrelsen för en intern utvärdering om tidigare målsättningar.

PS ajournerar mötet kl. 11:48. Mötet återupptas kl. 13:26.

§17. Planering inför NS 2021

MA ger styrelsen ett sammandrag av welcome-bookleten, bestående av inte minst ett preliminärt

schema och val av kommunikationsverktyg. Rekryteringen av chairpersons och vice presidents

väntas ske samtidigt.

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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§18. Diskussion om lärarprogram NS 2021

AF noterar att den digitala fortsättningen till de regionala sessionerna uppskattas av lärarna.

Däremot finns det en utbredd skärmtrötthet bland dem, vilket talar emot en efterfrågan på ett

lärarprogram under NS.

Mot bakgrund av detta menar PS och SJ att öppningen till en informationsträff efter

öppningsceremonin eller annan dag i vart fall borde erbjudas.

§19. Diskussion om utbildningar RGS

RGS har efterfrågat en utbildning om sociala medier och kommunikation, informerar SJ. En

utbildning med mallar och kommunikationsverktyg för RGS kommunikation med lokalföreningar

väntas hållas nästa vecka, fortsätter SJ.

PS uppmuntrar egna initiativ från styrelseledamöterna till att anordna interna utbildningar.

§20. Konsulttjänst för kommunikation

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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PS ajournerar mötet kl. 14:15. Möter återupptas kl. 14:25.

§21. Presentation av medlemsstrategi

Bakgrunden är att organisationen bland annat måste nå 1000 medlemmar och ha geografisk

spridning i fem regioner för att erhålla organisationsbidrag från MUCF.

SJ berättar bland annat följande. Problemet är att medlemsrekryteringen historiskt varit och är

dåligt förankrad i organisationen. Därutöver råder det brist på aktiviteter som engagerar och

rekryterar medlemmar. Organisationen förlitar sig i stor utsträckning på den nationella

uttagningsprocessen.

Det största utmaningen är att aktivera medlemmar, nämligen att involvera medlemmar i större

utsträckning och ge medlemskapet större värde, t.ex. för att kunna delta i evenemang. Andra stora

utmaningar är att hantera, introducera och attrahera medlemmar. En del av del av lösningen är att

skapa en engagemangstrappa.

Mindre stora utmaningar är att reflektera, analysera och rekrytera medlemmar.

Medlemsrekryteringen bör vävas in i samtliga delar av verksamheten och påbörjas redan vid

årsskiftet genom att t.ex. återvärva tidigare medlemmar.

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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Styrelsen beslutar på förslag av PS

att tillsätta en arbetsgrupp för medlemshantering bestående av MA, EM och RB.

PS och SJ väntas delta i ett uppstartsmöte.

§22. Diskussion om organisationens hemsida

Styrelsen är enig om att hemsidan har stora brister såväl design- som innehållsmässigt. SJ anser

att hemsidan saknar enkel och snabb information om vilka vi är och vad vi gör. AD menar att

hemsidan i framtiden exempelvis kan innehålla akademiskt material sorterat efter kommitté.

AA hoppas kunna genomföra en omdesign av hemsidan under juni månad.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att tillsätta en arbetsgrupp för hemsidan bestående av PS, AD, AA, RB och VH.

§23. Beslut om samarbete med UFS

PS och Utrikespolitiska förbundet Sveriges förbundsordförande har haft möten med varandra

under hösten och vintern. Dessa samtal har mynnat ut i ett samförståndsavtal - benämnt som ett

Memorandum of Understanding. Samförståndsavtalet skapar primärt en grund för framtida

gemensamma projekt och framhävandet av varandras aktiviteter.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att tilldela PS mandatet att ingå samförståndsavtalet med Utrikespolitiska förbundet Sverige.

PS ajournerar mötet kl. 15:30. Mötet återupptas dag 2, kl. 10:15.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att lägga till punkten “rekrytering av ny förbundssamordnare” i dagordningen.

§24. Rekrytering av ny förbundssamordnare

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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Styrelsen beslutar på förslag av PS

att tillsätta en rekryteringskommitté bestående av PS, AD och JH.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att uppdra AA att pseudonymisera inkomna ansökningar. 

PS ajournerar mötet kl. 10:57. Mötet återupptas kl. 11:07.

§25. Beslut om implementering av projektet “Committees of EYP Sweden”

PS och AD presenterar en grovplanering kring implementeringen av projektet. Bakgrunden är en

målsättning att främja engagemanget inom organisationen, berättar AD. PS understryker att

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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kommittéidén i detta stadium är att betrakta som ett pilotprojekt varifrån viktiga lärdomar kan

dras. Tre (3) kommitteér väntas skapas: AFET, DROI och ENVI.

Vad gäller namnen på kommittéerna såsom t.ex. AFET så kan deras fullständiga namn till fördel

användas framför deras akronymer i syfte att föra en tydlig och begriplig extern kommunikation.

JH anser att användningen av kommitténamn från sessioner kan locka tidigare delegater att söka

sig till dessa.

AA instämmer i att pilotprojektet är ett bra tillfälle att dra lärdomar inför nästa år. Dock ställer AA

sig tveksam till förutsättningarna att rekrytera chairs till ett nytt projekt mot bakgrund av

svårigheterna att göra det till våra existerande sessioner. Dessutom anser AA att det är oklart hur

slutprodukten av kommittéerna väntas användas och drar en parallell till sessionernas General

Assembly. MA tillägger att debatter med avstamp i slutprodukterna kan anordnas mellan

kommittéerna, vilket i praktiken skapar en längre och mer flexibel session.

PS och AD instämmer med MA och beklagar att de fysiska elementen av den tilltänkta idén som

exempelvis studieresor faller bort i nuläget. AD anser att ett engagemang inom kommittéerna kan

utgöra en merit för att söka sig vidare internationellt. Därtill menar PS att ett avslutat arbete kan

komma att belönas genom exempelvis presentkort och volontärintyg. Ett viktigt element är även

hur vi sedan använder slutprodukten från varje kommittée. PS tillägger att det i framtiden kan

finnas förutsättningar för att tilldela kommittéerna en budget, som kan användas för fysiska

träffar eller studiebesök–när pandemin är över.

RB framhåller att det finns goda förutsättningar till ett fördjupat nordiskt samarbete om

konceptet. Dock måste konceptet vara beprövat.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att initiera projektet Committees of EYP Sweden med start efter NS 2021.

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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Styrelsen beslutar på förslag av PS

att uppdra utskottet för kampanjer och aktiviteter att leda och koordinera projektet.

§26. Diskussion om Partner School konceptet

Även om EUP Sverige har en rad skolor som i praktiken betraktas som partnerskolor, så saknas det

en tydlig struktur, menar PS. Därför anser PS att en tydlig struktur bör skapas. Profilmaterial och

emblem kan exempelvis komma att förses till skolorna i framtiden i deras marknadsföring.

AA menar att det kan jämföras FN-förbundets emblem som finns uppsatta på diverse skolor. Dock

kan det behövas tydliga riktlinjer för användningen av ett sådant emblem: Under vilka

förutsättningar behöver emblemet tas ned? PS och JH menar att ett emblemet i en viss

bemärkelse är en belöning till skolorna och att det sällan finns skäl för dessa att tas ned. Dessutom

kan komplicerade förutsättningar att erhålla emblem undergräva syftet bakom emblemen, menar

de.

EM betonar att detta har varit efterfrågat av skolorna genom de lärarträffar som hållits.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att uppdra lärarutskottet att implementera Partner School-konceptet.

§27. Tillsättande av arbetsgrupp för framtagande av vision för EUP Sverige

Bakgrunden är att styrelsen av årsmötet ifjol uppdragits i en bifallen motion att upprätta ett

förslag på vision för EUP Sverige, påminner PS.

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att uppdra arbetsgruppen för omstrukturering och RB att ta fram ett förslag på vision för EUP

Sverige i enlighet med den av årsmötet bifallna motionen.

PS ajournerar mötet kl. 12:02. Mötet återupptas kl. 13:35.

§28. Planering och tidslinje inför årsmötet

Utlysandet av årsmötet har gjorts enligt stadgan och det som återstår är kallelsen och ett flertal

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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handlingar, meddelar PS. Styrelsens propositioner kommer avhandlas under styrelsemötet i maj

inför årsmötet. Därför bör förslag på styrelsens propositioner skickas till PS senast en vecka innan

det styrelsemötet. PS ombeder styrelsen att brainstorma propositioner till styrelsemötet i april,

där dessa kan diskuteras kort innan slutgiltig beredning inför styrelsemötet i maj.

Styrelsen beslutar på förslag av AA

att uppdra PS att hitta ett årsmötespresidium.

Vad gäller närvaron under årsmötet, som sannolikt blir digital, så anser EM att det ska anses

självklart att regionerna deltar. Dessutom tycker EM att styrelsen liksom hur internationella

kontoret gjorde inför det senaste BNC-mötet kan skicka något brev eller liknande till deltagarna.

En motionskrivartimma eller liknande är ett annat sätt att främja engagemang i årsmötet, tillägger

PS.

§29. Planering av extern kommunikation i mars månad

Främsta fokuset under mars månad är enligt MA den nationella sessionen. Efter sessionen väntas

bland annat en presentation av “Committees of EYP Sweden” n ske, avslutar PS. MA för

anteckningar till utskottet för kommunikation på styrelsens övriga önskemål om inslag i

kommunikationen under kommande månad.

§30. Genomgång av kollektivavtal tjänstemän

EUP Sverige har anslutit sig till ett kollektivavtal, som innebär en rad nya skyldigheter. Exempelvis

innebär det tjänstepension och nya försäkringar, påminner PS.

§31. Beslut om målsättningar för mars månad

Styrelsen för en intern diskussion om målsättningar för mars månad.

PS ajournerar mötet kl. 14:11. Mötet återupptas kl. 14:27.

§32. Övriga frågor

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy
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NSP-evaluation weekend

Styrelsen beslutar på förslag av VH

att anordna ett utvärderingstillfälle för 2020 års regionala sessioners projektledare och att tilldela 

dessa varsitt presentkort om 500 kr i valfri nätbokhandel.

Trots att ingen hel utvärderingshelg anordnas så poängterar PS och JH att det finns ett mervärde i

att samla projektledarna till ett förhållandevist kort möte där de kan reflektera och ge

rekommendationer för framtida sessioner. AA och MA instämmer i att utvärderingen inte bör pågå

en hel helg.

Tema för nästa kampanj

Temat kan komma att kretsa kring demokrati. Demokratier i världen har försvagats inte minst

under pandemin, nämner VH. Därutöver tillägger PS att nutida händelser och skeenden är

intressanta inslag för kampanjen att ta med. Utskottet för kampanjer och aktiviteter ska diskutera

frågan vidare.

Revisionsberättelse

Halvårsrevisionen väntas publiceras av verksamhetsrevisorerna nästa vecka.

Merch

PS väntas skicka ett formulär till styrelseledamöter för inköp av profilprodukter.

Möteshandlingar

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att lägga uppdateringarna från utskotten till handlingarna.

§32. Mötets avslutande

PS avslutar mötet kl. 15:09.

 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Paul Stone Arad Aslrousta Elise Murphy



Avser underlag till styrelsemöte
2021-03-06 - 2021-03-07

Uppdatering från Utskottet för NSP 

Uppdatering från Utskottet för NSP

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

1. Planera vårens PM Summit
a. Datum
b. Program (vilka moduler)
c. Trainers

2. Hitta projektledare till RS Väst samt den nationella sessionen.

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Välja  till projektledare för RS Väst
● Att vårens PM summit ska hållas den 28/2.
● Schemat och moduler som ska hållas under PM summit.

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Projektledare till NS 2022
● NS Uppdatering + Förslag på chairs som kan bjudas in.

Utskottet närmaste planering:
- Fortsatt arbete med de nya projektledarna.
- Diskutera möjligheterna för evaluation weekend.
- Rekrytera projektledare till NS 2022

 



Avser underlag till styrelsemöte
2021-03-01

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden ha  som fokus att:

1. Stötta RGS i deras kampanjer
2. Möte med RGS-ordförande om hur vi kan samarbeta bättre och komma närmare varandra
3. Startat upp arbetet med att planera för en utbildning med RGS om kommunikation med LF

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Ta fram ett underlag för RGS att ha som stöd i arbetet med sina kampanjer
● Bjuda in till möte med RGS ordförande
● Genomföra möte med RGS-ordförande

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Presentation av slutsatser från mötet med RGS-ordförande

Utskottet närmaste planering:
Se över hur samarbetet kan fördjupas och förbättras med RGS
Planera för nästa steg i decentraliseringen: Lokalföreningar e er NS
Planera för arbetet e er kampanjen



Avser underlag till styrelsemöte
2021-03-01

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

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

1. Arbeta med en kommunikationsplan för veckorna sedan förra styrelsemötet
2. Kampanjen EU och omvärlden på Instagram och Facebook
3. Möte med  om att utveckla och eventuellt samarbeta kring

kommunikationen

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Anta en kommunikationsplan för veckorna mellan uppstartsmöte och styrelsemöte
● Genomföra kampanjen EU och omvärlden enligt kommunikationsplanen
● Möte med  för att se över eventuellt samarbete kring kommunikationen

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Samarbete 

Utskottet närmaste planering:
Ny kommunikationsplan för kommande period
Kommunikation kring Nationella sessionen
Kommunikationsfokus e er kampanjen
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Uppdatering från Utskottet för Kampanj och aktiviteter

Uppdatering från Utskottet för Kampanj och aktiviteter

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden ha  som fokus att:

1. Ta fram underlag för kampanjen EU och omvärlden
2. Skapa inlägg för EU och USA
3. Skapa inlägg för EU och UN sustainable development goals

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Anta de dra ade inläggen
● Planera kampanjens två faser

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

Utskottet närmaste planering:
Planera för aktiviteter och kampanjer e er nuvarande kampanj




